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Konflikt O18: Oftest stillede spørgsmål
I løbet af den kommende tid vil der sikkert opstå forskellige spørgsmål hos jer i forbindelse med sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne og hele konfliktsituationen. Derfor har vi på hjemmesiden under
fanen OK18 (samt i TR-håndbogen) oprettet en såkaldt FAQ, hvor I kan finde svar på oftest stillede spørgsmål om, hvad en konflikt betyder for jer, og hvordan I skal forholde jer til f.eks. konfliktramt arbejde m.m.
Denne vil løbende blive opdateret og udbygget, også i takt med at vi får spørgsmål fra jer.
I den forbindelse har vi rettet henvendelse til FPS med henblik på at etablere en procedure i forhold til at få
afklaret de tvivlsspørgsmål, som kan opstå akut i forbindelse konflikten, f.eks. omkring strejkeramt arbejde.
Såfremt I sidder med spørgsmål, skal I ikke tøve med at kontakte os. Sekretariatschef Finn Bengtsen tager
sig af alle spørgsmål i forbindelse med konflikten, og han kan kontaktes via mail på finn@cs.dk.

Information om fornyelse af kørekort i Forsvaret
Der har været en række henvendelser vedrørende fornyelse af kørekort sidst i 2017, idet situationen for
dette ikke var afklaret.
Status er, at Forsvarsministeriet har tiltrådt fastsættelse af policy for fornyelser af kørekort den 17. januar
2018, og Trænregimentet har i februar udgivet Driftsbestemmelser for Forsvarets Køreskoler, hvor bilag 3
udgør proceduren for fornyelse af kørekort.
Policyen stater bl.a.:
Militært ansatte, civilt ansatte, beredskabsmedarbejdere og hjemmeværnets frivillige ved styrelser under
Forsvarsministeriet gives adgang til arbejdsgiverbetalt fornyelse af deres kørekort.
Adgangen reguleres gennem attestering fra din nærmeste chef, hvor der tages stilling til, om fornyelsen er
betinget af din nuværende eller en forudseelig fremtidig funktion.
Udgifter til foto afholdes lokalt, helbredsattester ved FSU eller Beredskabsstyrelsen og administrationsgebyret til Borgerservice afholdes ved Forsvarets Køreskoler.
Proceduren stater bl.a.:
At du tidligst tre måneder før kørekort udløber retter henvendelse til din nærmeste chef, der iværksætter
proceduren. Hvis du står for overfor udsendelse eller tjeneste i udlandet skal proceduren iværksættes tidligere, idet midlertidige kørekort kun gælder i Norden.
Ved fornyelse af kørekort AM til og med BE (gyldighed 15 år) vedlægges ansøgningen et gyldigt foto.
Ved fornyelse af kørekort C1 til og med DE (gyldighed 5 år) vedlægges ansøgningen gyldigt foto og lægeerklæring.
Fornyelsesproceduren foregår gennem den lokale køredommer, som ligeledes udsteder midlertidigt kørekort.
Har du et kørekort, som er udløbet imens der har været uklarhed over proceduren, kan der rettes henvendelse til Forsvarets Køreskole.
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