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Mulig efterregulering af arbejdstiden for ansatte i kontinuerlig tjeneste
På baggrund af en konkret sag er Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) blevet opmærksom på, at
nogle ansatte i kontinuerlig tjeneste i visse tilfælde ikke kompenseres korrekt, når der er et sammenfald
mellem en fridag og en søgnehelligdag. (En helligdag, der ikke ligger på en hverdag)
Konkret er FPS blevet opmærksom på, at der ikke kompenseres korrekt i de tilfælde, hvor der afvikles en
fridag på en søgnehelligdag. Her bliver normen således fastsat 7,4 timer for højt, for hver gang dette er
tilfældet i normperioden. Ifølge CS’ oplysninger vil eventuelle efterreguleringer gå fem år tilbage. Det
finder CS i overensstemmelse med de almindelige principper i sager af denne type.
CS er blevet oplyst, at forsvaret fremadrettet vil foretage manuelle korrektioner indtil foråret 2017, hvor
forsvarets nye tidsregistreringssystem forventes implementeret.
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Rune Kjølby Larsen på 36909825 eller rkl@cs.dk
Afgørelse: Styrelserne skal betale for akademiuddannelse
Forsvarsministeriet har afgjort, at det er de forskellige styrelser, der skal budgettere med og afholde
udgifterne i forbindelse med mellemlederes civile akademiuddannelse. Det sker i en skrivelse, der er
udsendt til FPS, FMI, FRS og FES, hvor der står, at ”Forsvarsministeriet gør styrelserne opmærksomme”
på afgørelsen.
Løsningen glæder CS, da muligheden for at få godkendt og betalt en akademiuddannelse indtil nu har
været besværliggjort af, at det økonomiske ansvar var placeret hos de enkelte chefer.
Forsvarsministeriets præcisering af praksis kommer efter en henvendelse fra CS, hvor CS rejste kritik af,
at det var den enkelte chef der skulle budgettere med og afholde udgifterne i forbindelse med
mellemlederes civile akademiuddannelse.
For flere oplysninger kontakt specialkonsulent i CS Flemming Fage Sørensen på 36908944 eller ffs@cs.dk
Brug gruppen for CS Tillidsrepræsentanter på Facebook
Udover CS’ generelle side på Facebook, har vi også en lukket gruppe kun for tillidsrepræsentanter.
Meningen med gruppen er, at CS tillidsrepræsentanter har mulighed for at stille spørgsmål direkte til de
faglige konsulenter i CS Huset eller drøfte spørgsmål med andre TR. Der er god aktivitet i gruppen, så er
du ikke allerede på der, er det bare med at komme i gang.
For spørgsmål om gruppen kontakt journalist Kenneth Skov Jensen på 36908952 eller ksj@cs.dk
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