GODKENDT REFERAT af PARU-møde 9. september 2020.

1. Velkomst/v. formand Ole Juul
2. Godkendelse af referat fra forrige møde/sekretær – er
godkendt pr mail efter sidste møde. Godkendte referater sendes
med NYHEDSBREV til reserven ud 2-3 gange /år. Næste gang i
sept. 2020.
3. Emner til drøftelse
 Tages under de enkelte punkter
4. Status over INTOPS for sundhedsfagligt personel/CH PKU
(Kent Lind og Tanja Terndrup fra PKU er stedfortrædere for
CHKPU, som er på mission)
Aktuelle missioner og udfordringer i forhold til COVID-19 fremlægges, må ikke videregives udenfor dette forum.
5. Kommende aktiviteter /CH PKU (Kent Lind er stedfortræder)orientering og drøftelse. Må ikke refereres udenfor dette forum
6. Tjeneste- og uddannelsesmæssige forhold /CH PKU (Tanja
Terndrup er stedfortræder).
Der pågår arbejde med at enkadrere alle i reserven til enhed og
funktion. Læs mere herom i NYHEDSBREV til reserven sept.
2020.
Eksisterende REAK kontrakter bibeholdes, og hvis en MA opsiger
sin kontrakt, tegnes REAK kontrakt med ny MA, så man opretholder samme antal MA på REAK kontrakt, da disse MA har ret
til at få fri fra deres civile job til opgaver i Forsvaret.
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7. Orientering fra OSYPL
Sygeplejersker skal ikke længere skal uddannes til at anvende
gevær. Det afstedkommer omlæggelse af dele af basiskursus.
Der er flere emner, som militærlægeuddannelsen omfatter, men
som tidligere har været placeret efter basiskurset, så sygeplejersker ikke har fået undervisning i disse emner trods relevans.
Det ønskes ændret fremadrettet. Arbejdet med omlægning af
basiskurset foregår i tæt samarbejde mellem CSS, FSK samt
Advisory Board for sygeplejersker.
Der arbejdes på at slå sygeplejerskestillinger med reaktionsstyrkekontrakt op i løbet af efteråret, når arbejdet med
enkadrering til værn og opgave falder på plads.
Sygeplejersker i Reserven vil blive kontaktet ang ønsker om
fortsat tilhørsforhold til et af de tre værn ud fra værnenes ønsker om antal og uddannelsesbaggrund.
8. Orientering fra FPS
Bilag 1 viser aktuel status på ansatte i Reserven. På sygeplejerskesiden er antallet det laveste siden 2006
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Bemandingssektion Specialer har siden maj 2020 været hårdt
ramt på bemandingen, hvilket bl.a. har medført længere svartider m.v.
Fra 9. september 2020 og indtil foreløbig 22. september 2020
arbejder FPS medarbejdere hjemmefra for at begrænse risikoen
for COVID-19 smitte i Ballerup/Københavns område
9. Orientering fra HPRD
HPRD vender tilbage med mulige datoer til møde mellem HPRD
Formand og FSK Generalen.
HPRD er skuffet over ikke, at få tale tid på det kommende FSK
seminar i 22/23 okt., FSK vil forsøge, at finde tid til HPRD. FSK
melder tilbage med data/tid sammen med et opdateret program.
HPRD 100 udskydes til lørdag d. 24. april 2021, hvor arrangementet forventes gennemført med samme program som oprindeligt annonceret.
HPRD opfordrer medlemmerne om at reservere denne dato, da
det er HPRD´s håb, at arrangementet i 2021 vil nyde en ligeså
stor opbakning og deltagelse, når invitationer med tilmelding
udsendes sidst på året.
Værnene er undervejs med definition af fremtidens strukturer
for krise og krig. HPRD forventer, at det endelige resultat vil afsløre, at disse strukturer omfatter veldefinerede stillinger til reservister, som vil skabe et reelt og løbende udbud af stillingsopslag til reservister på alle niveauer, og at dette vil medvirke til
et højere tempo i sagsbehandlingen af meritering og udnævnelser.
Det har været få stillingsopslag til reservister i 2020, når man
på vandrørene hører, at der i mange enheder og myndigheder
er ledige stillinger. HPRD håber at der kommer mere skred i stillingsopslagene, når man kommer tilbage til normalen.
Forhandling af OK 21 står for døren. HPRD’s bestyrelse har 07
SEP 20 holdt bestyrelsesseminar med OK 21 vigtigste emne. Vi
håber og forventer at få korrigeret flest mulige af de konstaterede uhensigtsmæssigheder i OK 18 med virkning fra 2021/22.
I fremtiden er det HPRD’s ønske, at alle reservister indgår ”rigtige” kontrakter med Forsvaret, således at de er reelt forhandlet
mellem Forsvaret og den enkelte reservist og specificerer med
begge parter krav og forventninger til løn- og ansættelsesvilkår i
kontraktperioden. Rettigheder og forpligtelser går begge veje og
bør ikke være uafklarede og tilfældige. Uudfyldte kontrakter i Eboks efter et princip om ”passiv accept” skaber ingen forpligtelser for nogen af parter, og princippet er senest (igen) i september 2020 underkendt af Højesteret på forsikringsområdet.
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10.Orientering fra CIOMR
CL er officiel repræsentant for CIPMR, CLhar ikke mulighed for
at deltage i seminar i september 2020, og hun mangler stadig
overleveringssamtale med den forrige repræsentant.
11.Orientering fra CSS
Ronnie Haunstrup er nyansat afdelingssygeplejerske
Ledelses skift på skolen giver mulighed for opslag af en yderligere overlæge stilling enten på del- eller fuldtid.
Information om CSS uddannelser kan findes på www.fsk-css.dk
12.Nyt fra repræsentanter fra Reserven
Der pågår en sag i Dansk Sygeplejeråd ang. betaling for karantæneperioder i militær installation. Sygeplejersker bliver i perioden aflønnet for 37 t/uge + kompetencetillæg, da de fra start af
karantæne har status som fastansat personel.
Pga COVID-19 og deraf følgende besværligheder med transport
ind og ud af samt andre nationers regler for den enkelte mission, har afstedkommet missionsperioder over 3 måneder. Forsvarets Personalestyrelse har fået oplyst, at alle de berørte MA
har accepteret forlængelsen af udsendelsen skriftligt over for
FSK (KPU).
KPU og OSYPL forsøger fremadrettet at planlægge missioner
med 3 måneders perioder incl. karantæne. Dette kan dog ikke
garanteres.
13.Eventuelt: Ingen emner
Referent: Jytte Halborg
Bilag: Statusoversigt over ansatte i reserven.
Medlemmer:
CH RES (Formand (FMD)) – Ole Juul
OSYPL (sekretær) Jytte Halborg
CH KPU Therese Pulawska
CHUDVA Niels Christian Emmertsen
PLAN02 (AFDTLG) Jette Leisted Bertelsen
Repræsentant fra Center for Sanitets- og Sundhedsfaglige
Uddannelser (CSS) Torben Fjellerad Jørgensen
To repræsentanter for SYPL-R:
Vibeke Hai (REAK-S) og Raja Thiesen (REAK-S)
En repræsentant for TLG-R Tinne Zetterstrøm
To repræsentanter for LG-R:
(basiskontrakt/ reaktionsstyrkekontrakt)
Christian Gade Nissen (REAK) og
Christina Lundin (REAK + Rep. for CIOMR)
En repræsentant for FYS-R Kenneth Hilt
Repræsentant fra FPS Bjarne Johansen
Repræsentant fra HRPD ved John Finmann
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