Orientering om hjemsendelsen
I forbindelse med din hjemsendelse skal du være opmærksom på:
SYGESIKRING
Dagen efter din hjemsendelse genindtræder du i den almindelige offentlige
sygesikringsordning. Senest på hjemsendelsesdagen skal du derfor have modtaget et nyt
(gratis) sygesikringskort fra din kommune.
Hvis du ikke har modtaget et nyt sygesikringskort senest på hjemsendelsesdagen, skal du
straks henvende dig til Borgerservice i din kommune og fremvise dit hjemsendelsesbevis, så
du hurtigst muligt får et nyt sygesikringsbevis.
ARBEJDSLØSHED
Er du arbejdsløs ved hjemsendelsen, bør du den 1. hverdag efter hjemsendelsen henvende dig
på jobcentret og evt. arbejdsløshedskassen og blive registreret som arbejdssøgende. Det er en
betingelse for at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.
SKAT
Du bør overveje at henvende dig til skat for at få udarbejdet en forskudsregistrering for resten
af året.
TILSKADEKOMST ELLER SYGDOM
Efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. har du ret til visse ydelser i
forbindelse med ulykkestilfælde eller sygdom, som med rimelig sandsynlighed er en følge af
tjenesten, og som varigt nedsætter din arbejdsevne.
Mener du, at have ret til erstatning efter denne lov, skal du ved hjemsendelsen gøre
Forsvarsministeriets Personalestyrelse opmærksom på det og sikre dig, at tilfældet er anmeldt
til Arbejdsskadestyrelsen.
Krav om erstatning skal rejses inden 6 måneder fra hjemsendelsen, eller inden 1 år fra
ulykkestilfældet indtrådte, eller sygdommen blev påvist.
Ulykkestilfælde, der er sket uden for tjenesten, er ikke omfattet af denne lov.
FERIE
Efter ferielovens bestemmelser optjener du under tjenesten ret til at holde ferie i det
efterfølgende ferie år.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse udbetaler ikke feriegodtgørelse. Medlemskab af en
arbejdsløshedskasse giver ikke mulighed for at få feriedagpenge på baggrund af aftjening af
værnepligt.

LAUTRUPHØJ 8
2750 BALLERUP

TELEFON: 72 81 90 00

MAIL: FPS-VPL@MIL.DK
WWW.MILITAERNAEGTER.DK

WWW.FORVARETSDAG.DK
WWW.VAERNEPLIGT.DK

ANDRE FORHOLD
Har du i øvrigt spørgsmål i forbindelse med hjemsendelsen, er du velkommen til at rette
henvendelse til os:
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
Tlf.:
Mail:

32 66 52 70 / 72 81 90 00
fps-vpl@mil.dk

