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Til:  

Forsvarsministeriets departement 

Forsvarskommandoen 

Beredskabsstyrelsen 

Hjemmeværnskommandoen 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse 

 

Eft.:  

Formand og næstformand  

Lokale samarbejdsudvalg, centrale samarbejdsudvalg samt koordine-

rende samarbejdsudvalg. 

 

Guide til behandling af seniorpolitikken i lokale samarbejdsud-

valg 

 

Forsvarsministeriets fælles seniorpolitik er under implementering, og 

dette indebærer stor opmærksomhed på den lokale forankring, her-

under tilpasning af seniorpolitikkens tiltag i den lokale opgaveløsning.  

 

Forsvarsministeriets område er en arbejdsplads for alle, der kan og 

vil, og derfor ønsker vi at skabe de bedst mulige betingelser for vores 

medarbejdere i deres senkarriere. Det er på denne baggrund vigtigt, 

at seniorpolitikken forankres i den lokale kultur og praksis. Vi invite-

rer derfor til, at I behandler og evaluerer seniorpolitikken i jeres lo-

kale, koordinerende og centrale samarbejdsudvalg. Vi har i den sam-

menhæng udarbejdet en guide (vedhæftet) som inspiration og oplæg 

til den lokale dialog. 

 

Det er særligt vigtigt, at I lokalt evaluerer seniorpolitikken og bruger 

jeres erfaringer i jeres lokale drøftelser om seniorpolitikken. Til dette 

indeholder guiden spørgsmål, som kan fungere som oplæg til den in-

terne dialog. Derudover giver seniorpolitikken et lokalt handlerum til 

at foretage en vurdering af, hvilket niveau samtalelederen bør have. 

Vi opfordrer jer derfor til at drøfte, om I inden for jeres virkningsom-

råde har særlige behov ift. hvilket niveau, samtaleledervirket bør 

være på.  

 

Såfremt I har spørgsmål til jeres rolle i implementeringen af senior-

politikken, er I velkomne til at kontakte FPS-KTP-CKS-STRATEGI.  

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Christensen Serup 

Oberstløjtnant/Kontorchef 

Center for koordination og strategi 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse 
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Bilag 1: Guide til drøftelser i samarbejdsudvalgene vedr. seniorpoli-
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FORDELINGSLISTE 

 

Til:  

Forsvarsministeriets departement 

Forsvarskommandoen 

Beredskabsstyrelsen 

Hjemmeværnskommandoen 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse 

 

Eft.:  

Formand og næstformand  

Lokale samarbejdsudvalg, centrale samarbejdsudvalg samt koordine-

rende samarbejdsudvalg. 

 

 

 

 


