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Husk at tilmelde CS til din e-Boks
– og mind gerne andre medlemmer om det!
CS benytter nu e-Boks til udsendelse af post fra os. e-Boks er en sikker elektronisk postboks, hvor du kan
modtage og opbevare dokumenter, som du eller ville modtage i fysisk form.
Det er gratis at benytte e-Boks, og du kan selv organisere dokumenterne, som du ønsker, så det altid er nemt at
finde dem frem igen.
Du skal dog selv tilmelde dig til at modtage post fra CS i din e-Boks.
Sådan tilmelder du dig:

1. Log på www.e-boks.dk med NemID eller Digital Signatur.
2. Under fanen ”Tilmeldinger” kan du finde Centralforeningen for Stampersonel og vælge at modtage
post fra os.

Opdateret vejledning om brug af lokale tjenesteplaner
Forsvaret har udsendt en opdateret vejledning for brugen af lokale tjenesteplaner. Det er ifølge vejledningen
muligt at aftale lokale tjenesteplaner for nyudnævnte premierløjtnanter, nyudnævnte sergenter samt
faguddannet M1XX-personel, der håndterer teknisk vedligehold på forsvarets materielsystemer.
CS har længe agiteret for en større strategisk plan med disse grupper, da lokale tjenesteplaner giver mening i et
læringsperspektiv. Det er derfor positivt, at arbejdsgiver har besluttet, at tjenesteplaner kan indgå i
planlægningen af et begyndende tjenesteforløb for nyuddannede m.fl.
Derfor er opfordringen også, at arbejdes der ikke allerede lokalt med tjenesteplaner, bør det søges iværksat,
hvor det giver mening. Det er også positivt, at medlemmer med denne type tjenesteplan ikke er stavnsbundet i
længere tid, men kan søge relevante stillinger i perioden. Der er dog enkelte, men ikke ubetydelige barrierer
for ansøgning, herunder ikke mindst at medarbejderen skal tilkendegive sin tjenesteplan og dennes ophør.
Lokale tjenesteplaner kan på nogle områder sammenlignes med et trainee-forløb. De skal primært sikre, at
nyudnævnte sergenter, premierløjtnanter, faglige specialister eller medarbejdere omfattet af særlige
udviklingsforløb får et operativt, fagligt eller ledelsesmæssigt fundament i forlængelse af en teoretisk
uddannelse.
Det er som udgangspunkt kun muligt at lave lokale tjenesteplaner for ovennævnte medarbejdergrupper,
ligesom de primært skal anvendes i den operative struktur. Dog kan lokale tjenesteplaner også komme på tale
for specifikke funktioner. Opdateringen indgår som et af Forsvarsministeriets HR-initiativer, og den kan læses på
HR-portalen.
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