
 

 

Velkommen til nyhedsbrev nr 13  

 

Kære alle…… 

Så fik vi afholdt Årsmøde og foråret er kommet til Danmark og også til Rådighedslønsforeningen. 

Vi planlægger både kurser og udflugter som lovet i vores ” bible ” - Strategiplanen. Vi har nogle 

foreløbige datoer som vi arbejder ud fra – se senere. 

Ellers er tiden siden sidst mest gået med OK 2015 og hvad vi som Rådighedslønner får mere – nok 

kun ca 4.5 % over 3 år. Se indkaldelse omkring Infomøderne senere….  

Vi skal også holde øje med hvad der sker i DSB – efter det Transportforlig som er indgået.  

Hvad sker mm er en af de ting vi vil følger nøje, og hvis du vil have nyhederne hurtigt så meld dig 

på vores Facebook – side. Her lægger vi på løbende og samler op ca hver måned i Nyhedsbrevet.  

Forsat godt forår – vi er tilbage med næste nyhedsbrev i den første sommermåned – maj….. 

Overenskomst 2015.  

Overenskomsten er nu færdigforhandlet og vi anbefaler alle om at stemme. Der afholdes over hele 

landet møder, hvor Andreas, Birthe mf vil gennemgå indholdet…. SE VEDHÆFTET OPSLAG. Og mød 

op. 

Følg afstemning her : 

Keep up the good work J 

 

http://www.hk.dk/aktuelt/kampagne/hk-stat-ok15/foelg-stemmeprocenten-i-din-afdeling 

 

Kh Birthe 

  

 



Årsmøde 2015 

29 medlemmer inkl 5 gæster var forventningsfuldt mødt op på Viby Kro for at overværer vores 

Årsmøde. 

Som tidligere nævnt blev bestyrelsen genvalgt for 1 år samt de forslag bestyrelsen havde fremlagt, 

vedtaget. 

Bestyrelsen foresætter i de samme roller som i 2014. 

Vedhæftet er det officielle referat fra mødet, og som også vil være at finde på vores hjemmeside. ( 

vi har desværre lidt problemer med at samle de 3 sider til 1 dokument, hvis nogle ved hvordan 

man gør er vi meget lydhører – Canon printer/scanner) 

 

Formanden fortæller om den nye strategi                                       Udpluk af deltagere 

Efter mødet blev den store buffet inkl drikkevare indtaget. 

Tak til alle …… 

Nyt fra Branchebestyrelsesmødet.    

Her er tiden primært brugt til at følge op på OK 2015 samt den nye aftale Transportmin. Har lavet 

med DSB og hvad den betyder for HK T/J medlemmer inkl os på Rådighedsløn.  

Spændende at følge hvordan DSB udvikler sig i fremtiden. Hvad sker med lokalbaner – frikort – 

vore kollegaer – det man hører er at ånden kunne være bedre….  

Økonomi 2015 

Vi har i foreningen i 2015, 50.000 kr ( næsten det samme som i 2014 ) og brugt ca 15.000 kr. 

Årsmødet fylder en del, men det er i budget. 

 



Mødedatoér 2015 for RF bestyrelsen + Tjat med bestyrelsen …. 

- 2.bestyrelsesmøde torsdag 26.3.2015 kl. 09:30 på Kh  
- 3.bestyrelsesmøde torsdag 30.4.2015 kl 09:30 på Kh  

- 4.bestyrelsesmøde torsdag 21.5.2015  

- 5.bestyrelsesmøde onsdag 19.8.2015  

- 6.bestyrelsesmøde onsdag 23.9.2015  

- 7.bestyrelsesmøde onsdag 21.10.2015  

- 8.bestyrelsesmøde onsdag 25.11.2015  

- 9.bestyrelsesmøde mandag 14.12.2015  

- 10.bestyrelsesmøde onsdag 20.1.2016  

 

- Årsmøde 28.1.2016 på Viby kro  
 
Planlægning af årets kurser og arrangementer ( fra sidste BB raferat ) og status 
 
- Kursus forår med overskriften ”Netværk” og indhold som LinkedIn, Karriere Tlf.mv.  
Søren arbejder pt sammen med HK Uddannelse og Hovedstaden for et sådanne.  
Dato afhænger af HK / Kursus findes også som selvstudie på HK hjemmeside, men vi håber via 

foredragsholdere at kunne komme lidt mere i dybden …… 
 

 

 

FRA HK Danmark : 

Kom i gang med Facebook, Twitter og Linkedin  

 

I kurset "Kom i gang med Facebook, Twiter og LinkedIn" oplever du de tre sociale 
medier hands-on, så du kommer rigtigt godt fra start - eller bliver endnu bedre til at 
bruge de sociale medier, du allerede er godt i gang med.  
 
  Læs mere om onlinekurset  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Sommerudflugt – arbejdsdato 21.5.2015 blev aftalt – Odense blev drøftet – Carsten, Erik og Lotti 
er ansvarlig for planlægning af arrangementet  

 

- Kursus efterår med indhold som tidligere i A-kasse, pension og kompetencer. Arbejdsdato blev 
aftalt til 21.10.2015. Søren undersøger lokale på Viby kro. Lene ansvarlig for kontakt til diverse 
indlægsholdere.  

 

- Efterårsudflugt – arbejdsdato 25.11.2015 blev aftalt – Folketinget og DR blev drøftet – frokost på 
Gilleleje / Amager strandvej blev drøftet – Carsten, Erik og Lotti er ansvarlig for planlægning af 
arrangementet.  



 

- Medlemsmøder – aftales på næste bestyrelsesmøde  

- Økonomi - Budget på ovennævnte kurser, arrangementer samt medlemsmøder udarbejdes af 
Søren til drøftelse på næste bestyrelsesmøde  
 

Rådighedsløn og hvad så ??? 

På Facebook, og kurser har vi talt om hvad / og hvilke muligheder man har når Rådigshedslønnen 

stopper og man ikke har fået arbejde.  

Det var særlig med hensyn til A- kasse og Lønforsikring.  

Nu skal vi holde tungen lige i munden – da det er svært stof.  

Og hvilke muligheder findes. Vi fik Flemming i Trafik/Jernbane til sammen med bla. HK  A-kasse. 

Her er svar: 

Er jeg berettiget til arbejdsløshedsdagpenge efter udløb af min rådighedslønperiode – og 

hvordan bliver jeg omfattet af HK Stats lønforsikringsordning? 

På baggrund af en konkret forespørgsel fra Rådighedslønsforeningen, om reglerne for 

medlemskab af en A – kasse, optjening af dagpengeret og udbytte af HK Stats lønforsikringstilbud 

som rådighedslønnet, kan oplyses følgende: 

En tjenestemand på rådighedsløn, der ikke er medlem af HKs A – kasse kan til enhver tid indmelde 

sig i denne og optjene anciennitet i A - kassen. Efter minimum 12 måneders medlemskab i 

beskæftigelse vil vedkommende være dagpengeberettiget. Da selve rådighedslønperioden 

betragtes som beskæftigelse i denne sammenhæng –  er man ikke afhængig af om man har opnået 

anden beskæftigelse i rådighedslønperioden. Dagpengenes størrelse beregnes af den rådighedsløn 

man har modtaget – dvs. 90 % af din rådighedsløn. I praksis er der dog et såkaldt dagpengeloft pr. 

5.1.2015 som udgør kr. 21.650,00 pr. måned. Dvs. at hvis din rådighedsløn overstiger dette 

bruttobeløb, så får du ikke beregnet dagpenge af det overskydende beløb. Du kan konkret 

beregne størrelsen af dine dagpenge her, efter udløb af rådighedslønperioden uden job. 

Hvis man herudover vil være omfattet af HK Stats lønforsikring ved ledighed, eksempelvis ved 

rådighedslønperioden udløb, skal man udover medlemsskabet af A – Kassen, samtidig været 

fagligt medlem af HK Trafik & Jernbane i minimum 12 måneder. Forsikringspræmien til 

lønforsikringen er 50 kr. pr. måned og opkræves som en obligatorisk del af det faglige kontingent – 

så det er ren automatik ved et fagligt medlemskab.. 

Supplerende: 



Hvis man har opnået supplerende beskæftigelse i rådighedslønperioden, og f.eks. mister denne 

beskæftigelse ved udløbet af rådighedsperioden, så vil der blive foretaget en beregning af det der 

hedder ”overskydende timer”, som så kan betyde, at man ikke får udbetalt 

arbejdsløshedsdagpenge i en periode. Selve rådighedslønperioden betragtes som beskæftigelse 

med 37 t. om ugen - dertil lægger man så det eventuelle antal arbejdstimer, man derudover har 

haft anden beskæftigelse. Denne periode med manglende udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge 

kan dog højest være 185 timer (5 uger), i starten af ledighedsperioden.  

Og hvis man således har supplerende beskæftigelse ved siden af rådighedslønnen, så vil 

lønindtægten af dette påvirke størrelsen af arbejdsløshedsdagpengene i positiv retning i forhold til 

lønforsikringen – som således beregnes af denne højere indtægt, og normalt på baggrund af de 

seneste 3 mdr. lønindkomst før ledigheden. 

Venlig hilsen 

 

 

FLEMMING BOCK 

CHEFKONSULENT 

  

 

DIREKTE +45 3330 

4618  

MOBIL +45 6155 2723 

flemming.bock@hk.dk

  

 

FØLG OS PÅ 

FACEBOOK 

  

 

 

 

 

 



Det var hvad vi havde indtil nu – men følg med på Facebook og deltag i debatten… 

Pas godt på jer selv og dine…… 

Mange forårshilsener  

   

Carsten – Lotti – Erik – Lene og Søren  

 

   

   

        


