Militærnægteradministrationen
NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE
AUGUST 2007
Nu er sommerferien ved at være forbi for de fleste, og vi håber I alle har haft lejlighed til at nyde den, selvom
vejret ikke altid har været lige godt.
Militærnægteradministrationen har brugt sommerferien på flere ændringer og nye aktiviteter, som vi vil komme
nærmere ind på nedenfor.
Det stadigt dalende antal militærnægtere, som vi oplyste om i sidste nyhedsbrev, gør det nødvendigt med
løbende justeringer i administrationen. Eksempelvis forventede vi i januar, at ca. 400 militærnægtere møder til
aftjening af værnepligt i 2007. Dette tal kan vi nu yderligere nedjustere, således at vi forventer et samlet tal på ca.
300 mødte i 2007.

NYT PERSONALE
Cand. Jur. Michael D. Pedersen tiltrådte som ny administrationschef den 1. maj 2007, idet Peter Gandrup gik på
pension. Den 1. juli 2007 sagde vi velkommen til kontorfuldmægtig Philip Gajda og fuldmægtig Anni Behrendt
(vikar), der begge er beskæftiget med regnskab og løn. Samtidig har vi sagt farvel og tak for indsatsen til Hans
Helge Pedersen og Sussi Rathmann Olsen.

VI FLYTTER TIL HEDEHUSENE
På grund af det fortsat dalende antal militærnægtere er det nødvendigt at spare på Militærnægteradministrationens faste udgifter, herunder særligt på huslejeudgifterne. Vort nuværende domicil er på ca. 2.500 m2,
men vi har ikke overnattende militærnægtere længere, så indkvarteringsfløjene, kantinen og fritidsfaciliteterne
står tomme og ubenyttede hen. Det kan naturligvis ikke forsvares.
Derfor er det besluttet, at Militærnægteradministrationen flytter til et nyt lejemål på Beredskabsskolen i
Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter, Hedelykken 10, 2640 Hedehusene. Dette domicil, der på 361 m2, er mere
passende til kontorets størrelse og kan i øvrigt udvides, hvis der senere måtte opstå behov for dette.
Vi flytter i weekenden den 27. - 28. oktober, så vi håber, at vi er på plads i de nye lokaler mandag den 29. oktober
2007. Vi beholder vores nuværende telefonnumre, e-mailadresser og hjemmesideadresse. Så alt skulle fungere
som normalt allerede fra mandag den 29. oktober, men vi håber, I vil bære over med os, hvis vi alligevel skulle
have nogle ”børnesygdomme” de første dage.
I øvrigt er der gode parkeringsforhold på stedet, ligesom der kun er ca. 450 m til Hedehusene Station.

MØDETIDSPUNKTER I 2007/2008
I 2. halvår 2007 møder nye hold på følgende datoer:
I Slagelse den 15. august, 22. august, 29. august, 5. september, 12. september, 19. september, 26. september,
3. oktober,
I Hedehusene den 7. november, 14. november, 28. november og 5. december.
I 1. halvår 2008 forventer vi, at mødedatoerne bliver:
9. januar, 23. januar, 30. januar, 20. februar, 12. marts, 2. april, 16. april, 7. maj, 14. maj og 28. maj.
Vi forventer, at der vil møde 10 – 15 militærnægtere på hvert hold. De kan søge sig udstationeret til alle de
institutioner og organisationer, der er med i ordningen – forudsat pladserne er ledige, når militærnægterne møder
hos os.
På ovennævnte mødedage kl. 11.30 er der mulighed for, at I kan komme og præsentere jeres institution eller
organisation for de nye militærnægtere, hvis I vil gøre noget ekstra for at få dem til at interessere sig for jeres
sted.
Har I ikke mulighed for at komme til Slagelse (Hedehusene fra og med den 7/11), må I gerne i stedet sende os en
e-mail om, at I på et bestemt tidspunkt er meget interesseret i at få en militærnægter til at arbejde hos jer. Vi vil så
videregive det til de førstkommende hold, der møder.

REGULERING AF BOLIGGODTGØRELSE TIL MILITÆRNÆGTERE
Med virkning fra 1. juli 2007 er den maksimale boliggodtgørelse til militærnægtere reguleret til 2.362,- kr.
Boliggodtgørelsen, der reguleres årligt pr. 1. juli efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for bolig, er den
udgift, en udstationeret militærnægter kan få refunderet, hvis udstationeringsstedet ikke stiller et møbleret
værelse med adgang til køkken og bad til rådighed for ham.
Vi minder om, at boliggodtgørelsen betales mod dokumentation månedsvis bagud den sidste hverdag i måneden.
Godtgørelsen må ikke overstige det fastsatte maksimum (2.362 kr.), ligesom den ikke må overstige
militærnægterens faktiske boligudgifter inkl. el, varme, vand og gas. Beløbet skal udbetales på den måde, som
militærnægteren anviser, og udstationeringsstedet skal ikke indberette beløbet til Skat som skattepligtigt.

MIDLERTIDIGT STOP FOR TILGANG AF NYE UDSTATIONERINGSSTEDER OG AJOURFØRING
AF LISTEN
Der er i øjeblikket ca. 1.270 udstationeringspladser over hele landet. Samtidig daler antallet af militærnægtere,
hvorfor vi nu har et stort overskud af udstationeringspladser. Faktisk forventer vi at have højest 175
tjenestegørende på samme tid. Det betyder, at der altid vil stå ca. 1.100 udstationeringspladser tomme.
Selvom det naturligvis er meget positivt, at der er så mange, der vil deltage i ordningen, er det samtidig uheldigt,
at der er mange udstationeringssteder, der kun sjældent får en militærnægter udstationeret. På den baggrund har
vi besluttet at stoppe for tilgangen af nye udstationeringssteder. Dog vil nye institutioner og organisationer
undtagelsesvist kunne komme med i ordningen, hvis de er beliggende i geografiske områder, hvor der enten ikke
er eller kun er ganske få udstationeringssteder i forvejen.

Herudover er der også et stort antal udstationeringssteder, der har oplyst, at de ikke ønsker en ny militærnægter
pt., men som i en periode ”inaktive”. I forlængelse af beslutningen om et midlertidigt stop for nye
udstationeringspladser vil Militærnægteradministrationen fremover slette de udstationeringspladser, der har været
”inaktive” i mere end 1 år.
I øvrigt ajourfører vi listen over aktive udstationeringspladser en gang om måneden på vores hjemmeside over
institutioner m.v., der er med i udstationeringsordningen.
Har I rettelser eller tilføjelser til de oplysninger, vi har på vores hjemmeside om jeres institution og
arbejdsbeskrivelsen for det arbejde en eventuel militærnægter skal udføre hos jer, beder vi jer kontakte os om
det. Send os evt. en e-mail om rettelserne, så vi kan føre opslaget ajour.
ELEKTRONISK SAGS- OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM (ESDH) ER INDFØRT
Som en af de første institutioner i Forsvarsministeriets koncern indførte Militærnægteradministrationen i maj 2007
ministeriets nye fælles ESDH-system. Vi er ved at have overstået de første indkøringsvanskeligheder, så vi
håber, at evt. problemer med det nye edb-system vil være minimale fremover. Men skulle det mod forventning
vise sig, at der alligevel fortsat vil være mindre indkøringsvanskeligheder, håber vi på jeres forståelse.

FRAVÆRSMELDING
Vi minder om, at hvis jeres militærnægter ikke møder på arbejde efter den arbejdsplan, I har givet ham, skal I
give besked til os. Det gælder både, hvis han er syg, eller hvis han er fraværende af andre årsager. Det er altså
ikke nok, at militærnægteren selv kontakter vores læge i tilfælde af sygdom. I skal også fraværsmelde ham til os.
I skal også ringe eller sende en e-mail med besked til os, når han igen møder på arbejde hos jer.
Det er vigtigt, at I fraværsmelder og melder ham tilbage på arbejde til os, fordi det har betydning for, hvor meget I
skal betale i administrationsydelse, da I kun betaler ydelsen for de dage, militærnægteren møder på arbejde hos
jer. Desuden er ikke alene militærnægterens men også jeres kontakt til os et vigtigt led i vores mulighed for at
følge de militærnægtere, der er i tjeneste. Det øger også vores mulighed for at servicere jer som
udstationeringssted.
TAK FOR DET FORTSAT GODE SAMARBEJDE
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak for jeres velvilje, når vi kontakter jer for at høre, om I vil modtage en
militærnægter i tjeneste. Det skal jo ofte gå hurtigt – og I har derfor kun lidt tid til at få det på plads hos jer.
Alligevel går I positivt ind i samarbejdet, og det er vi glade for.
Med venlig hilsen
Michael D. Pedersen
Administrationschef

Melding om fravær/tilbagekomst, udstationering og udstationeringsaftale:
Karen Nielsen
Helle Bladsen
Tlf. 5855 5680
Tlf. 5855 5671
Bogholderi:
Philip Gajda
Tlf. 5855 5682
Militærnægteradministrationen
Liselundvej 12
4200 Slagelse

Telefon 5852 6880
Telefax 5850 1181

E-mail: mnad@mnad.dk
www. militaernaegter.dk

