
Størstedelen af de operative medarbejdere i Frømandskorpset (FKP) har i dag haft et møde for at 
tale om de verserende skriverier om Frømandskorpset i netmediet Olfi. 
Olfi har blandt andet om Korpset skrevet: 

- at Korpset er i ”mere eller mindre forfald” 
- at medarbejderne retter en voldsom kritik af chefen for at gå mere op i egen karriere end at 

sikre den rette uddannelse af medarbejderne 
- at på bare 2 år har 25 % af medarbejderne forladt Korpset 
- at en APV fra 2019 afslører personforfølgelser 

Herudover har Olfi bragt et billede fra en intern fest fra 2018, hvor en stripper sidder ovenpå 
chefen og kommenteret, ”at chefen gik forrest i et stripshow”. 
 
Medarbejderne kan ikke genkende billedet af et Korps i forfald. Frømandskorpset er en god 
arbejdsplads for langt de fleste. Medarbejderne anerkender, at en række medarbejdere i en APV 
fra 2019 udtrykte utilfredshed med den generelle ledelse i og af FKP, hvilket primært skyldtes et 
meget højt arbejdspres og manglende ressourcer. I 4 ud af mere end over 100 besvarelser skriver 
medarbejdere i APV’en, at de mener, at chefen går mere op i sin karriere end andet. Dette udsagn 
tages naturligvis alvorligt, men der er ikke tale om en generel holdning ved FKP medarbejdere. 
FKP mister ca 10 % af sine medarbejdere hvert år, hvilket ikke skønnes som hverken for meget 
eller et problem: Der er en relativ stor rotation i Forsvaret generelt og der er kun relativt få, som 
fortsætter som operative Frømænd i mange år, hvorfor der næsten hvert år tilføres et passende 
antal nye Frømænd. 
1 medarbejder skriver i sin APV, at der ”opleves forfølgelser af enkeltpersoner”; det er næppe et 
udtryk for ”at APV’en afslører personforfølgelser”. 
 
Medarbejderne i FKP anerkender, at ledelsen i samarbejde med FCA er i gang med at forbedre 
samarbejdet og trivslen og ser frem til at fortsætte dette konstruktive samarbejde. 
 
Medarbejderne tager kraftigt afstand fra det faktum, at et billede fra en intern fest er blevet sendt til 
offentliggørelse. Det er helt uacceptabelt og går imod alt det, som FKP står for. Medarbejderne 
tager også kraftigt afstand fra, at Olfi har valgt at offentliggøre billedet. Der er ingen nyhedsværdi i 
det billede; alle relevante i Forsvaret er orienteret om det, der er sket og auditørerne behandler pt 
sagen. Medarbejderne kan ikke genkende, at ”Chefen gik forrest i et stripshow”. Faktum er, at en 
medarbejder på eget initiativ havde bestilt og selv betalt for stripperen uden chefens vidende og 
overrumplet chefen. Medarbejderne anerkender, at det ikke harmonerer med Forsvarets værdier at 
have strippere på Tjenestestederne. FKP’s medarbejdere er overbeviste om, at Olfi har haft det 
billede i et stykke tid og været vidende om, at chefen ikke havde godkendt stripshowet og betragter 
derfor Olfi’s offentliggørelse af det billede som en personlig hetz uden saglige og nyhedsmæssige 
begrundelser. 
 
Frømandskorpset har et særdeles stærkt sammenhold, stærke værdier og en kultur, der er udviklet 
og forbedret over de mere end 60 år Korpset har eksisteret. FKP har leveret særdeles stærke 
opgaveløsninger i samtlige sine leveår og ikke mindst i de seneste år, hvor Danmark har været 
aktiv i bl. a. Irak, Afghanistan og i kampen mod pirater. FKP ønsker at løse sine problemer internt 
og ikke i pressen og vil fortsætte med at være et særdeles stærkt Korps som Forsvaret kan bruge i 
sin opgaveløsning til gavn for Danmark. 
 
 


