
Fra:                                              VFK-H-LEHIS Møller, Bjarne
Sendt:                                        14. juni 2018 07:18
Til:                                               VFK-H-LEHIS Møller, Bjarne
Emne:                                        Aktindsigt - dokumenter vedr. Optagelse på OFU og udenlandsk VUT-II 
 
 
 
 
Fra: VFK-H-CH Mathiesen, Hans-Christian 
Sendt: 18. februar 2016 11:15
Til: DDIV-00-CH Mathiasen, Flemming; VFK-H-VCH Christensen, Keld Robert Juul; FPS-CHHRVFK Poulsen, 
Anders
Cc: FPS-CHHRVFKH Olsson, Brian Stig
Emne: VS: Optagelse på OFU og udenlandsk VUT-II
Prioritet: Høj
 
Kære udvælgelsesnævn
 
Ref.:
Min mail af 16. februar (nedenfor)
 
Har kort drøftet praksis omkring udvælgelse med mine forgængere. Det er vigtigt, at kandidater til udenlandsk 
VUT II og OFU er de bedste blandt ansøgere uanset tjenestegren og aktuelt tjenestested, dvs. som minimum er 
bedømt MGP i sidste fokus og er karakteriseret MS af FAK/FPS baseret på deres gennemgang af 
personalemapper samt naturligvis er anbefalet af deres nuværende chef.
 
De fem udenlandske pladser bør principielt gå til fem udpegede talenter blandt de i alt nitten (fem udenlandske 
plus fjorten OFU), alternativt tilbydes de fem bedste blandt de nitten.
 
Hensynet til en lille tjenestegren eller våbenart kan ikke i sig selv begrunde optagelse på OFU eller tilsvarende. 
Vi sikrer ikke den intellektuelle kapital ved at videreuddanne middelmådigt potentiale. MPG og MS er ikke et 
ubetinget krav, men der skal være ekstraordinære omstændigheder, som begrunder en optagelse uden sådan 
vurdering.
 
I sidste ende kan der skeles til tværfagligheden på OFU, men OFU lider ikke, hvis fjorten meget kompetente, 
meget studieegnede med meget gode præstationer kamptropkaptajner møder på kursus. De unge vil selv kunne 
indse, at de ikke alle bliver chefer i kamptropperne.
 
Myndighedschefernes prioritering bør næste år udelades andet end i det tilfælde, hvor to ansøgere fra samme 
myndighed skal prioriteres. Vi har uforvarende skabt en forventning, som jeg ikke nødvendigvis indfrier.
 
Samme retningslinjer som ovenfor gør sig gældende for listen til MMS. Hvis der er særlige hensyn til en lille 
våbenart, er det måske bedre at forvalte det lokale potentiale gennem en realkompetenceafklaring og 
efteruddannelse på uddannelsesaftale.
 
Sluttelig burde denne overvejelse nok være gjort forud for arbejdet, men jeg bliver også klogere undervejs. 
Denne tydelighed har jeg drøftet med divisionschefen, og vi står sammen på mål for udvælgelsen, som den 
former sig på tirsdag. Derfor orienterer vi også myndighedscheferne i særskilt proces efterfølgende.
 
Med venlig hilsen
Hans-Christian Mathiesen
generalmajor
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Kære chefer (Flemming, du modtager denne, da du sammen med Keld kommer til at tage endeligt stilling på 
grund af Lottes ansøgning til OFU)
 
Vi er stillet overfor en særlig udfordring, fordi vi udvælger fra alle af Hæren, uanset om de aktuelt er 
tjenstgørende i Hæren. I optagelsesnævnet taler andre niveau II og I myndigheder Hærens ansøgeres sag, hvis 
de aktuelt er tjenstgørende der. Vi er således nødt til at tage dette hensyn på vegne af udefrakommende 
ansøgere, fordi myndighedscheferne ikke nødvendigvis har gjort det.
 
Jeg ser derfor behov for følgende for at sikre, at vi kvantitativt og kvalitativt tager fornøden hensyn til helheden:

         Den for Hæren mest objektive liste er FAK og FPS vurdering af studieegnethed og opgørelse af 
præstationer i tidligere funktioner. Denne liste bør sorteres, så dem med det potentielt største 
intellektuelle og historiske potentiale bliver synliggjort.

         Optagne på udenlandsk VUT II skal sprogligt møde kravene og derudover være udpeget som talent, 
der kan begrunde en begunstigelse af denne karakter, uanset hvem der har søgt. Jeg ønsker at sende 
de bedste repræsentanter for Hæren på udenlandsk VUT II og derigennem præstere talentpleje. 

         Dernæst bør det kvantitativt opgøres, hvor mange tjenstgørende i Hæren og uden for Hæren, som har 
søgt OFU eller udenlandsk VUT II. Denne relative fordeling bør som en grov tommelfingerregel afspejles 
i pladser på OFU, så vi ikke skaber et negativt incitament til at søge ud af Hæren som kaptajn. Det har 
hidtil generelt været kompetente kaptajner med stort potentiale, som har været tjenstgørende i de 
taktiske stabe i Hæren, i Hærstaben eller uden for Hæren på FAK, i OP, UK, FMI KALA eller tilsvarende. 
Sådanne ansøgere bør have minimum samme chance for optagelse, som dem der tilfældigvis er inde på 
niveau III chefens radar som tjenstgørende ved myndigheden. I virkeligheden taler det for kun af optage 
ansøgere, der har været tjenstgørende ved minimum to myndigheder.

         Myndighedschefens prioritering bliver først relevant, når vi har sammenlignet alle ansøgere fra fx 
føringsstøtten eller logistikken (hvis de ikke har gjort det selv).

 
Med baggrund i den udarbejdede prioritering og drøftelser på sagens møde er der behov for at udarbejde første 
liste som tjekliste. Formålet er naturligvis at optage de bedst egnede chefkandidater og taktiske talenter i Hæren 
på OFU, uanset hvor de aktuelt er tjenstgørende. Hvis en prioriteret kandidat ikke er på tjeklisten (FAK/FPS 
vurderes meget studieegnet m.m.), så bør vedkommende formentlig ikke optages, med mindre der er helt 
særlige grunde af hensyn til tjenestegrenen. Den samlede liste af fjorten optagne skal have en relativ fordeling 

mailto:vfk-h-ch@fiin.dk
mailto:vfk-h-ch@mil.dk
http://www.forsvaret.dk/


mellem tjenstgørende i Hæren og uden for Hæren, der står i et rimeligt forhold til ansøgerfeltet. Sidst men ikke 
mindst er der et hensyn til repræsentation af forskellige fagligheder på OFU , ligesom der er et hensyn til 
tjenestegrenens størrelse i Hæren i forhold antal optagne. Men hverken hensynet til tværfaglighed på OFU eller 
tjenestegrenens størrelse kan isoleret begrunde optagelse af middelmådigt potentiale. Der burde være ansøgere 
nok med stort potentiale.
 
Af hensyn til habilitet vil jeg ikke igen ind over navne før beslutning, men før fremsendelse til FPS vil jeg kende 
jeres begrundelser, fordi jeg skal kunne argumentere herfor overfor myndighedscheferne.
 
Næste år er det hensigtsmæssigt, hvis jeg kender materialet et par dage i forvejen, da jeg erkender, at 
udvælgelsen er præget af stor kompleksitet. Ovenstående er derfor ikke en kritik af det hidtidige arbejde, men en 
nødvendigt supplerende direktiv for at sikre optagelse af det rette potentiale for Hæren.
 
Med venlig hilsen
Hans-Christian Mathiesen
generalmajor
Chef for Hærstaben
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