Hjemsendt

Forsvaret
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Bopælsændring
Du skal selv efter senest 5 dage melde dig
til folkeregistret i den kommune, hvor du
vil bo:
• Hvis du hjemsendes før tiden
(f.eks. på grund af sygdom)
• Hvis du hjemsendes efter
normalt hjemsendelsestidspunkt
(f.eks. efter en befalingsmandsuddannelse)
• Hvis du skifter folkeregisteradresse under indkaldelsen
(flytter).

Økonomi
Skat
Din forskudsskat beregnes på grundlag af din indtægt forrige
år. Det betyder, at din forskudsregistrering ved hjemsendelsen sikkert er forkert. Derfor bør du straks efter
hjemsendelsen henvende dig til skattevæsnet i din kommune for at få lavet en realistisk forskudsregistrering.
Der gælder disse regler for skat af indtægt under værnepligten:
Værnepligtsløn er A-indkomst. Der tilbageholdes
kildeskat. Indtægten skal med på selvangivelsen.
Kostpenge og værdi af logi er skattefri og skal
ikke med på selvangivelsen.
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Økonomisk hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 25 og 37 er
skattepligtig og skal med på selvangivelsen, hvorimod hjælp efter
§ 37a er skattefri og derfor ikke skal oplyses til skattevæsnet.
Feriegodtgørelse
I værnepligtstiden indtjener du feriegodtgørelse med 12,5 % af
lønnen. Beløbet indbetales til FERIEGIRO og kan hæves efter
ferielovens bestemmelser. Din fagforening/arbejdsløshedskasse
eller socialforvaltning kan give nærmere oplysninger.

Arbejds- eller
uddannelsessøgende
Afgang fra uddannelsen før ordinær tid.
Dit uddannelsessted kan hjemsende en værnepligtig i utide i
følgende tilfælde:
Har man været fraværende fra tjenesten i mere end 10 dage,
enten på grund af ulovligt fravær, har været varetægtsfængslet
eller modtaget frihedsstraf i mere end 10 dage.
Hjemsendelse af andre årsager kan være et varigt forbrug af
euforiserende stoffer. Enkeltstående tilfælde behøver ikke medføre hjemsendelse. Dog vil man modtage en bøde.
Sociale årsager:
Hvis den værnepligtige kan påvise tungtvejende grund til hjemsendelse før tid grundet sociale årsager, enten i hjemmet eller
andet, kontaktes den stedlige socialrådgiver, som herefter overtager sagsbehandling indtil sagens afslutning. Det vil altid være
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der træffer afgørelse i
sådanne sager.
Arbejdsformidling på Jobcentret
Du skal 1. arbejdsledige dag melde dig arbejdssøgende i din
hjemkommunes lokale jobcenter, hvis du er arbejdsløs ved hjem-
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sendelsen. Det er nemlig en betingelse for at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge eller økonomisk hjælp efter Aktivloven.
På Jobcentret kan du også få råd og vejledning, hvis du
• tænker på at skifte erhverv
• overvejer at tage en uddannelse
Arbejdsløshedsdagpenge
Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal du – efter at
have været på Jobcentret – henvende dig i arbejdsløshedskassen
for at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge. Du har normalt ret
til arbejdsløshedsdagpenge, når du har været medlem af A-kassen i 12 måneder og hvis du i medlemsperioden har haft 52 ugers arbejde eller værnepligtstjeneste.
Arbejdsløshedsdagpengenes størrelse beregnes
efter særlige regler, men udgør dog mindst satsen
til nyuddannede.

Økonomisk hjælp
Hvis du er arbejdsløs og ikke berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse, skal du henvende dig til din
lokale Social- og sundhedsforvaltning, der kan yde
økonomisk hjælp efter loven om aktiv socialpolitik.

Sygesikring
Sundhedskortet er gratis
Retten til lægehjælp i Forsvaret falder væk ved hjemsendelsen
af værnepligtigt personel eller på det tidspunkt, vedkommende
fastansættes.
Såfremt du ikke selv henvender dig til din kommune inden for de
nærmeste dage efter hjemsendelsen, fremsender kommunen et
sundhedskort med sidst tildelte læge og sygesikringsgruppe. Hvis
du selv henvender dig til kommunen, har du mulighed for selv at
vælge læge og sygesikringsgruppe.
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Der skal ikke medbringes dokumentation for hjemsendelsen.
Forsvaret informerer automatisk din hjemkommune, ved påbegyndelsen af din værnepligt. Såfremt du flytter til en anden
kommune, skal tilmeldingen ske inden for 5 dage til folkeregisteret, som herefter gennemfører en anmeldelsesproces med valg af læge m.m.
Bemærk: Såfremt du i forlængelse af værnepligten får
kontrakt med Forsvaret, og evt. i denne forbindelse
kommer i international tjeneste, skal du også have et
sundhedskort efter de ovennævnte regler.

Tilskadekomst eller sygdom
Du har ret til ydelser i forbindelse med ulykkestilfælde
eller sygdom, som er en følge af tjenesten, eller som
kan have noget at gøre med de forhold, som tjenesten udføres under (Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.). Hvis du mener, at du
har ret til erstatning efter denne lov, skal du gøre
opmærksom på det senest ved hjemsendelsen.
På dit tjenestested kan du få udleveret en pjece, benævnt ”Værnepligtiges arbejdsskader”.
Du skal også sikre dig, at en evt. arbejdsskade inden
hjemsendelsen anmeldes til Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor. Husk at sørge for at få en kopi af
anmeldelsen om arbejdsskaden.
Ulykkestilfælde, der er sket udenfor tjenestetiden, hører normalt
ikke under loven. Hvis du har en privat fritidsulykkesforsikring,
skal sådanne ulykkestilfælde anmeldes dertil.
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Hvis du ikke er arbejdsdygtig ved hjemsendelsen, skal du bede
tjenestestedets læge om en erklæring om arbejdsudygtighed.
Du kan så få udbetalt sygedagpenge i Social- og Sundhedsforvaltningen i din kommune.

Udlandsophold
Hvis du tænker på at tage varigt ophold i udlandet, bør du undersøge, om der er truffet aftale mellem Danmark og det pågældende land om, at danske statsborgere ikke skal aftjene værnepligt, hvis de allerede har aftjent fuld værnepligt i Danmark. Du
kan kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse med evt.
spørgsmål.
Oplysningerne i dette hæfte er vejledende. Hvis du har
spørgsmål til emnerne i hæftet, kan du henvende dig til:
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Værnepligtssektionen
Lautruphøj 8, Postboks 345
2750 Ballerup
Telefon 7281 9000
Mandag-torsdag kl. 08.00 - 14.00
Fredag kl. 08.00 - 11.00
E-mail: fps-vpl@mil.dk
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