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1. Sagens behandling ved faglig voldgift 

Sagen var berammet til forhandling den 9. februar 2022 med højesteretsdom-

mer Jørgen Steen Sørensen som opmand. 

Sidedommere for klagerne var chefkonsulent Mikkel Larsen, SKAF, og cheffor-

handler Jesper Johansen Meisner, Akademikerne.  

Sidedommere for indklagede var chefkonsulent Carsten Holm, Medarbejder- og 

Kompetencestyrelsen, og fuldmægtig Frederik Sindberg Walther, Medarbejder- 

og Kompetencestyrelsen.  

Forhandlingen fandt sted i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.   

2. Påstande 

Klagerne, Akademikerne, Offentligt Ansattes Organisationer og Centralorgani-

sationen af 2010, påstod følgende: 

1) Principalt: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal anerkende, at mili-

tært personel, der deltog i tjenesterejser fra 21. oktober 2018 til 9. decem-

ber 2018 og/eller fra 25. marts 2019 til 27. maj 2019 i Ukraine, har krav på 

honorering som arbejdstid af de perioder, hvor de mellem kl. 22.00 og 

06.00 under udgangsforbud blev pålagt et bestemt fysisk opholdssted. 

Subsidiært: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal anerkende, at mili-

tært personel, der deltog i tjenesterejser fra 21. oktober 2018 til 9. decem-

ber 2018 og/eller fra 25. marts 2019 til 27. maj 2019 i Ukraine, har krav på 

betaling af et af den faglige voldgiftsret fastsat tillæg pr. dag, hvor de mel-

lem kl. 22.00 og 06.00 under udgangsforbud blev pålagt et bestemt fysisk 

opholdssted. 

2) Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal betale en af den faglige voldgift 

fastsat bod. 

 

3) Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal anerkende, at det var i strid 

med ledelsesretten at pålægge militært personel, der deltog i tjenesterejser 

fra 21. oktober 2018 til 9. december 2018 og/eller fra 25. marts 2019 til 27. 

maj 2019 i Ukraine, udgangsforbud, der betød, at de mellem kl. 22.00 og 

06.00 blev pålagt et bestemt fysisk opholdssted. 

Indklagede, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, påstod over for klagernes 

påstand 1 og 2 frifindelse.  

Over for klagernes påstand 3 tog indklagede bekræftende til genmæle.  

3. Parternes tilkendegivelser om forlig 

Efter at indklagede tog bekræftende til genmæle over for påstand 3, og efter 

indbyrdes drøftelse, meddelte parterne, at de er enige om følgende forligsmæs-

sige afslutning af sagen: 
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Der er opnået enighed mellem de militærfaglige organisationer og Forsvarsmi-

nisteriets Personalestyrelse om, at de i sagen omhandlede medarbejdere på 

tjenesterejse til OP ORBITAL (Ukraine) i perioden 21. oktober 2018 – 9. decem-

ber 2018 samt i perioden 25. marts 2019 – 27. maj 2019, der var pålagt et ud-

gangsforbud i perioden mellem kl. 22 og 06, kompenseres med et beløb på kr. 

850 pr. nat. Beløbet er til fuld og endelig kompensation og fastsat uden præju-

dice. 

4. Opmandens bemærkninger 

Opmanden tog parternes tilkendegivelser til efterretning og konstaterede, at 

der er indgået forlig. 

Opmanden konstaterede endvidere, at der ikke er taget stilling til klagernes på-

stand 1 og 2.  

Sagen er herefter afsluttet.  

Parterne skal betale egne sagsomkostninger og skal hver betale halvdelen af 

opmandens honorar.  

København, den 21. februar 2022 

Jørgen Steen Sørensen 

 

 

 

 


