
1

1/2016

www.hk.dk/post ISSN: 1603-7928

Tidende

Mere end hver tredie deltog i 
informationsmøde om ny aftale
Aftalen godkendt af enigt repræsentantskab



2 3

Tidende
Redaktør (ansv): Eigil Johannesen
Redaktør: Hanne Clausen 

Tryk: 
Rosendahls A/S 
Oddesundvej 1, 
6715 Esbjerg N
www.rosendahls.dk

Oplag: 4000

Bladet er afleveret til Post Danmark  
den 18. februar 2016
Udgivelse udgivelse 26. februar 2016
Redaktionen af næste nummer
slutter den 11. april 2016

Ekspedition:
HK Service Hovedstaden
HK Post & Kommunikation
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
service@hk.dk

Telefonisk henvendelse:
Mandag-torsdag 8-17
Fredag 8-16
Telefon: 33302955

Personlig henvendelse
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Mandag 9-15 
Tirsdag 9-17
Onsdag 9-15
Torsdag 9-15
Fredag 9-13

Adresseændringer og kontingent:
knt.service@hk.dk
33302931

Feriehusene:
Tlf. 3330 4221 (mandag-torsdag)
e-mail: 54ferie@hk.dk
www.hk.dk/post

HK Post & Kommunikation
Klubformand Eigil Johannesen
e-mail: eigil.johannesen@hk.dk
telefon: 40352024
www.hk.dk/post

Leder

Vrede, vantro, 
forståelse og accept. 
Der kom mange følelser til udtryk, da medlemmerne i Post 
Danmark og Distribution Services strømmede til møder for 
at høre om virksomhedens situation, og deres fagforenings 
svære valg. Det sværeste - og værste - valg i mine over 20 år som 
tillidsrepræsentant.
Vi har ærligt fortalt om situationen, og hvorfor valget blev en 
aftale, som fjernede mangeårige fordele med kort varsel og midt i 
en overenskomstperiode. You just can't beat the market!
Aftalen redder ikke virksomhedens økonomi eller fremtid. For vi kan 
ikke planlægge kundernes, konkurrenternes eller ejernes (politikernes) 
beslutninger. 
Kunderne tager professionelle kolleger sig af. Konkurrenterne vil 
HK Post & Kommunikation uformindsket afkræve fair konkurrence, 
lovlydighed og ordnede forhold for alle beskæftigede. Ejerne vil HK Post 
& Kommunikation minde om, at PostNord Danmark er både en fordel 
for borgere og virksomheder og  en national nødvendighed, som skal 
sikres mulighed for at drive sin forretning med overskud.
Vi traf et valg. Tog ansvar for den del af virkeligheden, vi har indflydelse 
på. Fandt en balance imellem medlemsgruppernes interesser og risici. 
Evnede at bevare fællesskabet i et svært øjeblik. 
Det glæder mig, at medlemmerne har bekræftet vores mangeårige 
prioritering: 
1. job til medlemmerne
2. gode vilkår i jobbet, og 
3. hjælp ud af jobbet (og på vej mod nyt job), når det bliver nødvendigt.

Så Karin og jeg fortsætter arbejdet. De aftalte ændringer giver i sig selv 
nye udfordringer. Udfordringer som mere end nogen sinde før skal 
løses i et samarbejde mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter på 
de enkelte arbejdspladser. 

Klubformand for HK Post & 
Kommunikation, Eigil Johannesen
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Fire af møderne var arrangeret i 
samarbejde med PostNord Danmark. 
På disse møder gav Henning Chri-
stensen, chef for PostNord Danmark, 
en orientering om virksomhedens 
situation og dermed baggrunden for 
aftalerne med 3F og HK.

Tidende har talt med Henning 
Christensen (HC) om, hvad det er 
ved virksomhedens situation, som i 
hans optik gjorde det nødvendigt at 
bede 3F og HK om at ændre i indgåe-
de aftaler midt i en overenskomstpe-
riode. Og vi har talt med klubforman-
den, Eigil Johannesen, om HK Post & 
Kommunikations bevæggrunde til at 
indgå en aftale med virksomheden, 
som på en række områder forringer 
de HK-ansattes vilkår og fremtidige 
lønudvikling.

Tidende: Henning, hvordan vil du 
beskrive baggrunden for aftalerne med 
3F og HK?
HC: Vores situation er alvorlig. Virk-
somheden har tre år i træk haft røde 

tal på bundlinjen. Digitaliseringen 
tog i foråret rasende fart. Vi havde 
forventet et brevfald på 14 %, men 
efter sommerferien kunne vi konsta-
tere et reelt fald på 22 %. Samtidig 
har vi vækst på både pakker, logistik, 
last-mile og servicelogistik. 

Et paradoksproblem
HC: Jeg har kaldt det lidt af et para-
doksproblem, for egentlig går det jo, 
som vi har planlagt på de markeder, 
som er i vækst. Og vi har gode fordele 
for kunderne i forhold til vores kon-
kurrenter, da vi kan håndtere alt fra 
adresseløse til paller. Det kan bare 
ikke opveje så stort et brevfald. Vi har 
kun 18 % tilbage af de A-breve, som 
vi havde, da brevene var på sit høje-
ste. Samtidig er det sværere at tjene 
penge på logistikmarkedet, hvor 
konkurrencen er benhård, - faktisk er 
logistikmarkedet i Danmark nok det 
mest konkurrenceintensive i Europa.  
Og de tider er forbi, hvor vi bare 
kunne sende nye prisoversigter ud 
til kunderne. I dag dikterer de store 
kunder prisen. Ellers vælger de bare 
en konkurrent. Det lægger selvfølge-
lig et pres på priserne. 

Dyrere overenskomster 
Vores overenskomster er ca. 350-400 
mio. kr. dyrere end konkurrenter-
nes. Kombinationen af den høje 
konkurrenceintensitet og over-
enskomstniveauet skaber et andet 
paradoksproblem: på den ene side 
kan vi ikke sætte priserne op, for så 
løber konkurrenterne med forret-
ningerne, og på den anden side er 
der en grænse for, hvor meget vi kan 
sætte priserne ned i forhold til vores 
omkostninger. ”

”Vi vedgår os arv og gæld”, under-
streger HC, og henviser til, at en del 
af de 350-400 mio. kr., som overens-

komsterne er dyrere, har at gøre med 
lønniveauet for overenskomstansatte 
på særlige vilkår. ”Og”, tilføjer han, 
”vi er bestemt ikke kede af, at vi 
har denne medarbejdergruppe. Vi 
hverken kan eller vil konkurrere med 
det grå marked (der benytter sig af 
børnearbejde og franchising og typisk 
uden overenskomster, red.), så når vi 
sammenligner, er det med andre 
overenskomstdækkede virksomhe-
der. Samtidig er ca. 60% af vores 
omkostninger løn, og vi må erkende, 
at vores muligheder for at reducere på 
andre omkostninger efterhånden er 
brugt. Det gælder f.eks. IT-området.

Turnaround Denmark
Det voldsomme brevfald gjorde, at 
vi efter 3. kvartal måtte tilføje en ny 
aktivitet til den plan, som på godt 
dansk har fået navnet ”Turnaround 
Denmark”, nemlig den aktivitet, 
som vi har kaldt ”ændring af ansæt-
telsesvilkår”. Den er nu udmøntet i 
aftalerne med foreløbig 3F og HK, og 
vi har taget hul på forhandlinger med 
AC. De andre elementer i planen er 
blandt andet forhøjelse af A-brevspri-
sen, og omlægning til 3 store omde-
lingsdage i distributionen: tirsdag, 
onsdag og fredag.

Alternativet
Hvordan havde I forventet, at 3F og HK 
ville reagere på jeres henvendelse?
HC: Ja, nu er det jo ingen naturlov, 
at 3 F og HK tog imod, da vi strakte 
hånden frem for at finde en løsning, 
så vi kan være konkurrencedygtige 
og få sorte tal igen. Og jeg har da også 
kvitteret for, at de gjorde det. Ellers 
var vi kommet i en situation, hvor vi 
skulle sige alle aftaler op i 2017, og 
hvor havner man så henne? 

Aftalerne med 3F og HK forventer 
vi letter vores omkostninger med ca. 

200 mio. kr., så vi i 2016 kan få et 
stort bidrag i vores rejse på at blive 
lønsomme igen. En væsentlig del af 
besparelsen henter vi på afskaffelsen 
af den betalte spisepause, som er en 
del af ”arven” fra det statslige områ-
de, og som man ellers kun ser i den 
offentlige sektor. Det samme gælder 
den halve procent ekstra i feriegodt-
gørelse og fastholdelsesfridagene. 

Der pilles også i lønnen i 2017 og 2018, 
men den ene procent får medarbejderne 
så om igen i form af et engangsvederlag. 
Hvordan forbedrer det virksomhedens 
økonomiske situation?
HC: Svaret er, at vi med løntilba-
geholdenhed jo kommer 2 % foran 
vores overenskomstdækkede konkur-
renter.

Så hvis vi opsummerer:  brevproduktet, 
som har bidraget forholdsvis meget til 
indtjeningen, falder væsentligt mere end 
forventet, logistiskmarkedet går efter 
planen, men er meget konkurrencepræ-

get, så virksomhedens kan ikke sætte 
priserne op, og vi tjener mindre her. 
Priserne må ikke sættes ned, medmin-
dre omkostningerne til løn m.v. bliver 
mindre. Der har ikke været så mange 
andre skruer tilbage at skrue på. Derfor 
har aftalerne været nødvendige. Er det 
korrekt forstået?
HC: Det er sådan det er. 

På en del af møderne er du blevet spurgt, 
om medarbejderne så kan være sikre på, 
at der ikke kommer en ny prikkerunde. 
Det har du ikke villet love?
HC: Nej, jeg har nok nærmere sagt, 
at jeg tværtimod kunne garantere re-
duktioner. Der skal ske omlægninger 
og reduktioner i produktionen, og det 
smitter også af på administrationen. 
Aftalerne fører heller ikke til, at vi 
kan lægge andre planer i skuffen.

Du er også blevet spurgt, hvordan ledel-
sen vil fastholde medarbejderne?
HC: Ja, og her har jeg sagt, at jeg 
har fuld forståelse for, at det her 

selvfølgelig rører ved nogle følelser. 
Men hele hovedsigtet med aftalen er 
jo netop at vi skal blive mere kon-
kurrencedygtige og dermed bevare 
arbejdspladserne.

Samtidig har det været vigtigt 
for mig at sige, at aftalerne ikke er 
et udtryk for, at vi ikke værdsætter 
medarbejdernes indsats. Og så har vi 
netop afsat 2,5 mio. kr. til kompeten-
ceudvikling. 

Mange medarbejdere sidder sikkert 
tilbage med spørgsmålet: kommer I nu 
igen til næste år og beder om penge?
HC: Nu skal man aldrig sige al-
drig. Men det har vi bestemt ingen 
forventning om. Tværtimod har vi 
jo netop med de indgåede aftaler 
forpligtet os til ikke at komme med 
nye krav ved overenskomstfornyelsen 
i 2017; - bortset fra eventuelle mod-
krav til krav som organisationerne 
måtte komme med.

Hver tredje deltog i 
informationsmøder om ny aftale

Ca. 330 HK-ansatte medarbejdere fra PostNord Danmark og Distributions-
services A/S deltog i et af de syv informationsmøder, hvor HK Post & 
Kommunikation præsenterede indholdet i ny aftale og lagde op til debat.
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Hvorfor indgå en aftale med så meget 
hastværk?

”Fordi PostNord Danmark havde 
brug for billigere lokalaftaler NU for 
at kunne holde priserne i ro i 2016. 
Og virksomheden ville have en aftale 
inden jul ”, siger Eigil.

”PostNord Danmark sagde til os, 
at alternativet til aftalen ville være en 
opsigelse af lokalaftaler i forbindelse 
med overenskomstfornyelsen i 2017, 
hvor 27 lokalaftaler kunne opsiges 
helt eller delvis. Konsekvenserne vil 
være forskellige afhængigt af ansæt-
telsesform (med eller uden særlige 
vilkår) og alder; -  f.eks. fastholdelses-
fridage og fuld løn under barsel”.

Hvorfor indgik fagforeningen aftalen?
”Det var også det værste - det svære-
ste – valg, som jeg i mine over 20 år 
som tillidsrepræsentant, har stået 
over for.

Det er vigtigt at forstå, at tog vi 
chancen i forbindelse med overens-
komstfornyelsen i 2017 ville det være 

usikkert, hvor vi endte.  Det ville helt 
sikkert betyde meget forskellige vil-
kår ude på arbejdspladserne – kollega 
og kollega imellem. Post Danmark 
ville være bagud med sin økono-
miske genopretning, og – set med 
virksomhedens briller – stadig være 
langt fra formålet: mere konkurren-
cedygtige lokalaftaler.

PostNord Danmark tilkendegiver 
med aftalen, at de så ikke vil stille 
yderligere krav ved genforhandling 
af lokalaftalerne og af overenskom-
sten for ledere og chefer i forbindelse 
med overenskomstfornyelsen i 2017 
– med mindre vi kommer med krav, 
som de så forbeholder sig ret til at 
komme med ændringsforslag til.

Så vi - og medlemmerne – kender 
konsekvenserne af aftalen frem til 
1.3. 2020, hvis næste overenskomst-
periode også bliver 3-årig. Og det er 
grunden til, at jeg kalder aftalen ”en 
kontrolleret nødlanding”.

Karin (næstformand red.) og jeg 
stillede os selv spørgsmålene:

Kan vi bevare spisepausen? Konklusi-
on: Nej. Den kan under alle omstæn-
digheder opsiges til overenskom-
stens udløb 28. februar næste år.

Kan vi redde mere ved at vente? 
Konklusion: Nej. Vi kan måske ”redde” 
spisepausen i 11 mdr., men så risikerer 
vi også at miste en lang række andre 
vilkår uden at få noget i stedet.

Får vi mere ud af en aftale nu? 
Konklusion: Ja.

Valget ved forhandlingerne den 
21. december var derfor ikke, om vi 
kunne redde den betalte spisepause 
eller få penge for den. Valget den 21. 
december var, om vi ville sikre den 
betalte spisepause i 11 måneder – for 
enhver pris.

Vi - og medlemmerne – vil fortsat 
have bedre forhold med lokalaftaler-
ne end på Industriens Funktionær-
overenskomst alene. ”

Vil I gøre det igen?
”Aldrig er et stærkt ord at bruge, når 
man lige har oplevet det nærmest 
utænkelige. Men vi har ikke lovet 
PostNord Danmark, at vi en anden 
gang også siger ja. Vi vil som altid 
gøre det, som vi mener medlemmer-
ne har valgt os til: sikre medlemmer-
ne bedst muligt i situationen!”

Kontrolleret nødlanding

Tidende har også talt med klubformanden, 
Eigil Johannesen, om, hvorfor HK Post & 
Kommunikation har indgået aftalen. 

HK POST & KOMMUNIKATIONS 
AFTALE MED 

POSTNORD DANMARK

Vilkår der forringes:

• Fra 1. april 2016 bortfalder den betalte spise-
pause 

Medarbejdere, som undtagelsesvis står til 
rådighed for arbejdsgiveren i pausen, og ikke 
kan forlade arbejdspladsen, har fortsat betalt 
spisepause. Det gælder f.eks. salgsassistenter i 
egendrevne posthuse.
• Fra udbetalingen april 2016 nedsættes den 

særlige feriegodtgørelse til ferielovens 1 % 
(nu: 1,5 % - for chefer og ledere nu: 2 %).

• Der er enighed om, at genoptage forhandlin-
gerne om bestemmelserne vedr. jubilæum i 
starten af 2016.

• Fastholdelsesfridage ændres fra 1. januar 
2016, så medarbejdere på:

• 57 – 59 år har i alt 5 fastholdelsesfridage 
med løn om året (mod nu 6 dage)

• 60 – 61 år har i alt 10 fastholdelsesfridage 
med løn om året (mod nu 20 dage)

• 62 år og derover har i alt 15 fastholdelsesfri-
dage med løn om året (mod nu 20 dage)

Overenskomstansatte chefer og ledere, der i dag 
først har fastholdelsesfridage fra det fyldte 60. 
år, får nu også fastholdelsesfridage fra det fyldte 
57. år. (Kontraktansatte chefer og ledere er uæn-
dret ikke omfattet af fastholdelsesfridage).

• Den forventede generelle lønregulering redu-
ceres med 1 procentpoint
• pr. 1. marts 2017 og

• pr. 1. marts 2018

I stedet udbetales et éngangsvederlag pr. 1. janu-
ar 2017 og pr. 1. januar 2018 på henholdsvis 1 % 
og 2 % af den samlede gennemsnitlige årsløn 
(reguleret efter beskæftigelsesgrad) i grupper-
ne: 

1. Overenskomstkontraktansatte 
2. Løngruppe 1 – 2
3. Løngruppe 3
4. Løngruppe 4-5
5. Chefer/ledere

Ville den aftalte generelle lønregulering pr. 
1. marts 2017 ellers give 1,42 % (som den gør 
1.marts 2016), så reduceres den til 0,42 %. En-
gangsvederlagene dækker så dette i 2017 og 18, 
og udbetales i starten af året. Men fra 2019, så 
mangler der en lønregulering på 2 %. 

Vilkår der forbedres

Aftalen indeholder også nogle forbedringer: 

• PostNord Danmark kompenserer med 10 
fridage i 2016 - til afvikling fra 1. februar

• Fra 2016 udbetales til funktionærer og over-
enskomstkontraktansatte med mindst 3 måne-
ders opsigelsesvarsel 
- 10.000 kr. ved selvansøgt opsigelse (ved 
   større overtalssituationer)
- 20.000 kr. ved kontraopsigelse
- 30.000 kr. ved arbejde i hele opsigelses-pe-

rioden

• Frem til udløbet af 2020 udbetales en godtgø-
relse på 30.000 kr. ved outsourcing. 
(gælder ikke Shared Service Finance)

• Der oprettes en Kompetenceudviklingspulje 
på 2,5 mio. kr. med det mål at kompetenceud-
vikle så mange som muligt; - både værende og 
opsagte HK’ere. 
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At der i Sverige er en praksis med, 
at medarbejdere skal søge i forbindel-
se med organisationsændringer har 
klubformand Eigil Johannesen ingen 
holdning til. "Det er bare ikke nor-
men i PostNord Danmark, eller på 
det danske arbejdsmarked i øvrigt". 

"I PostNord Danmark stoppede vi 
med at have en proces med ansøg-
ninger for flere år siden, da det oftest 
alligevel var uden betydning for den 
nye chefs fremadrettede bemanding. 
Kort sagt en unødvendig proces", 
siger Eigil. 

Juridisk er synspunktet, at 
arbejdsgiveren har et vidt skøn 
for ansættelse og afskedigelse af 
medarbejdere (ledelsesretten), mens 
funktionæren har en beskyttelse 
mod opsigelse på (juridisk) usagligt 
grundlag. Når en funktionær skal 
søge sin egen stilling udvides ledel-
sesrettens vide skøn derfor til ugunst 
for funktionærens beskyttelse. Me-
ner en arbejdsgiver, f.eks. PostNord 
Danmark, at der opstår behov for at 
ansætte en medarbejder med en an-
den faglig eller teoretisk baggrund, 
kræver det, at arbejdsgiveren kan un-
derbygge, hvorfor en sådan ændring 
er nødvendig for fremover at bestride 
stillingen; - ellers vil opsigelsen af 
den nuværende medarbejder kunne 
kendes (juridisk) usaglig.

"Vi vil aldrig acceptere en proces, 
som svækker medlemmernes job-
sikkerhed, og som blot unødvendigt 
forsinker resultatet. At medarbej-
derne i stedet kunne komme med 
en skriftlig tilkendegivelse af, hvilke 
stillinger de var interesserede i, 

havde vi til gengæld ingen problemer 
med", siger Eigil Johannesen. "Vi hå-
ber, at den svenske HR organisation 
nu har forstået vores synspunkt, og 
at normen på det danske arbejdsmar-
ked ikke er til forhandling".

Ingen ansøgning i DK
 

”NEJ!” Så kontant var reaktionen fra HK Post & Kommunikation på 
planerne for bemandingen af det nye forretningsområde (business 
area) ”Communication Services”.

NEJ!

Enigt repræsentantskab 
godkendte aftalen 
Den 26. januar 2016 var HK Post & Kommunikations repræsentantskab ekstraordinært indkaldt for at 
tage endelig stilling til aftalen. På baggrund af debatten på informationsmøderne indstillede klubforman-
den, Eigil Johannesen, og næstformanden, Karin Lauritsen, aftalen til godkendelse. Et enigt repræsen-
tantskab godkendte aftalen.

I skrivende stund udestår forhandlinger med virksomheden om ændring af jubilæumsgratialet. Disse 
forhandlinger forventes afsluttet efter at Tidende er gået i trykken, men inden bladet kommer på gaden, så 
du kan finde opdaterede informationer på hjemmesiden hk.dk/post.

• Fokus på udvikling af arbejdsmiljøet i hele 
organisationen

• Den generelle lønudvikling for funktionærer, 
incl. overenskomstkontraktansatte, frem-
tids-sikres. Hidtil har lønreguleringen skul-
le aftales ved hver overenskomstfornyelse. 
Aftalen ligestiller her funktionærer og over-
enskomst-kontraktansatte med overenskomst-
ansatte på særlige vilkår. 

• Fastholdelsesfridage for funktionærer samt 
for chefer og ledere fremtidssikres, da aftalen 
for disse gøres uopsigelig som for overens-
komstansatte på særlige vilkår. 
 

• Overenskomstansatte medarbejdere under 55 
år får mulighed for at indgå aftale om nedsat 
arbejdstid i en periode med bevarelse af hidti-
digt pensionsniveau.

• Grænsen for overenskomstkontraktansæt-
tel-se hæves for kontrakter indgået efter 1. 
januar 2016  til 600.000 kr. (mod nu 568.556 
kr.)

HK Post & Kommunikation har både på møder 
og på anden vis fået en række spørgsmål til 
de enkelte elementer i aftalen. På hjemmesi-
den hk.dk/post kan du finde en oversigt med 
spørgsmål og svar.

Lønreguleringen
Et af de emner i aftalen, som har givet flest spørgsmål, har været lønreguleringen. Der er et antal 
eksempler på beregning på hjemmesiden. 
Spørgsmålet: ” Hvordan ser jeg, hvilken løngruppe, jeg tilhører? ” har vi valgt også at medtage svaret på 
her i Tidende.
• For funktionærer gælder, at løngruppen står direkte på din lønseddel.  

Udfor ”MA-kreds” vil der stå ”lgr.” + løngruppen (f.eks. lgr. 3). 
• For overenskomstansatte på særlige vilkår står der på din lønseddel en ”tarifgruppe”:
• Tarifgruppe 65-68 + 94-96 svarer til Løngruppe 1-2.
• Tarifgruppe 53 + 69-71 + 88 svarer til Løngruppe 3.
• Tarifgruppe 35 + 54-55 + 72-84 + 89-93 svarer til Løngruppe 4-5.

8
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PostNord Danmark har nu udleveret 
de sidste fyresedler til de medarbej-
dere i regnskabscentrene, hvis arbej-
de sendes til Indien. De fratræder 
løbende fra udgangen af april måned 
til udgangen af juni måned 2017. 

Med andre ord opgav ledelsen den 
tidligere udtrykte mulighed for, at 
de kunne få andet job på virksomhe-
dens arbejdspladser i nærområdet. 
Den mulighed var derfor nok mest et 
"røgslør" under den megen medie-
omtale af beslutningen. 

Afskedigelsesprocessen for de 
pågældende blev også uhørt "rodet", 
da HK Post & kommunikation måtte 
skride ind for at sikre de tilbagevæ-
rende medarbejdere mod et urime-
ligt overarbejde.  

"Det var en underlig situation, at 
vi pludselig måtte tage ansvar for, at 
der var den fornødne arbejdskraft" 
siger klubformand Eigil Johannesen. 
Han forstår til fulde de medlemmer, 
som kritiserer beslutningen om, at 
deres opsigelsesvarsel blev forlæn-

get. Han håber blot på forståelse for, 
at i dette tilfælde var afvejningen, at 
hensynet til flertallet måtte gå forud 
for hensynet til den enkelte. 

"Kampen for at beholde - reetab-
lere - jobbene i Danmark fortsætter 
dog" siger Eigil. "Forhandlingerne i 
ejerkredsen foregår p.t. stadig, og vi 
har orienteret vore politiske kontak-
ter.” Han nægter at opgive mulighe-
den for at bevare danske arbejdsplad-
ser, så længe Danmarks to største 
partier ikke har "trukket stikket".
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At nye opgaver er med til at beva-
re jobs, forstår de fleste nok uden 
videre. Men aftalen med COOP om 
omdeling af reklamer fra årsskiftet 
2016 har konkret skabt 3 nye jobs for 
HK’ere. Dét var en historie, som Ti-
dende måtte følge op på, og vi besøgte 
derfor datterselskabet Distribution 
Services A/S.

Dét er nemlig den arbejdsplads i 
koncernen, som pakker reklamerne i 
omslag, inden de deles ud rundt om i 
landet. Aftalen med COOP betød, at 
der skulle ansættes 3 nye medarbej-
dere til udelukkende at sørge for, at 
alt fungerer, og at COOP bliver glade 
for samarbejdet.

De 3 nye kolleger kommer fra 
andre arbejdspladser i koncernen. 
Det bistod Jobbørsen med. Medar-
bejdernes virksomhedskendskab 
- kendskab til end-to-end processen 
- herunder systemkendskab til SAP 
(OSS (planlægningssystem) og DS 
(mængdesystem)), Sales Force og 
Conzoom har været afgørende. 

Jobredning haster

COOP skaber job
Karsten Øbro foran paller med omslaget ”Med rundt”, 

som siden nytår fyldes med reklamer fra COOP.

FAKTA
Arbejdskraftbehov fra datterselskaber håndteres også af Jobbørsen. Kan der findes 

et godt match, bliver medarbejderen bedt om at møde i sit nye job i datterselskabet. 

Formelt forbliver de pågældende dog ansat i Jobbørsen (Post Danmark A/S), da der 

ikke er tale om virksomhedsoverdragelse. Der arbejder p.t. overenskomstansatte 

på særlige vilkår i PostNord Scanning (Fredericia), PostNord Logistics (Brøndby) og 

Distribution Services (Sydhavnen).
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På mødet den 15. november for virk-
somhedsoverdragede salgsassistenter 
i Postbutikker i København/Sjælland 
blev der nedsat en netværksgruppe, 
som vil hjælpe med at etablere et 
netværk via en facebookgruppe, hvor 
virksomhedsoverdragede medlem-
mer i postbutikkerne i hele landet har 
mulighed for at kommunikere med 
hinanden om de ting der sker i de 
forskellige butikker.

Et af formålene er, at der i for-
bindelse med kommunikationen 
medlemmerne imellem kan vise sig 
problemstillinger, som man kan hjæl-
pe hinanden med at løse via det gode 
eksempel. Herudover kan der vise sig 
problemstillinger som HK bør tage op.

”Vi er glade for at netværksgruppen 
i det store og hele repræsenterer de 
butikskæder, som har flest postbu-
tikker”, siger faglig konsulent Steen 
Toft Jensen. Sammen med Irina 
Frost, HK Hovedstaden, vil han være 
kontaktperson i HK, men det vil være 

netværksgruppen, der i dagligdagen 
administrerer medlemskaber af 
Facebookgruppen, dvs. lukker ind og 
lukker ud af gruppen m.v.

De 4 personer som har meldt sig til 
at administrere netværket er :
Joan Galthèen, (Kvickly i Tåstrup)
Jane Isdal, (Føtex i Albertslund)
Vivi Maj Jørgensen, (Føtex, Fisketorvet)  
og  Annette Andersen,  (Bøger & Papir i 
Nærum)

Du kan blive meldt ind i facebook-
gruppen, hvis du selv har en facebook-
profil. Via Facebook søger du efter 
gruppen som hedder: ”Fra PostDan-
mark til Postbutik ” og her søger du så 
om medlemskab.

Vi håber at initiativet kan afhjælpe 
følelsen af at være alene i verden, når 
man kan komme i dialog med andre i 
samme situation som en selv.

Medlemmer på Fyn og i Jylland kan 
også melde sig ind i gruppen – og det 
er stadig planen at lave brunch møder i 
det jyske i løbet af foråret.

Lønstigning for alle, 
der er virksomheds-
overdraget efter 
1. marts 2014
Lønstigningerne i den resterende del 
af overenskomstperioden 1.3.2014 – 
1.3.2017 skete og sker med:

1,17% 1. marts 2015 og
1,12% 1. marts 2016.
I skal huske at tjekke jeres løn-

sedler for disse stigninger, da der 
har været konstateret tilfælde, hvor 
stigningerne i 2015 ikke er sket.

I første omgang skal butikschef/
servicechef kontaktes, hvis der er no-
get galt med lønnen. Hvis dette ikke 
medfører efterregulering, så kontakt 
Steen Toft Jensen, HK Service Ho-
vedstaden.

Frihedsoptjening i 
FØTEX/BILKA
HK Post & Kommunikation har 
været i kontakt med Dansk Super-
marked, HR om frihedsoptjeningen 
for arbejde efter kl. 17. HR har lovet 
at skrive ud til butikkerne, så de ved 

hvad det handler om, når I kræver 
frihed for de timer I har arbejdet 
efter kl. 17 (3 timers frihed for hver 37 
timers arbejde i tidsrummet 17 – 06).

Ny aftale for ansatte 
i PostNord Danmark 
har ingen betydning 
for dig, der er virk-
somhedsoverdraget
Flere har spurgt om den nye aftale 
(omtalt side 7-8) også gælder for virk-
somhedsoverdragede medarbejdere i 
Føtex, Kvickly og andre butikker? 

Svaret er: ”nej”. I berøres ikke af 
ændringerne, og I beholder derfor 
stadig de vilkår, som var gældende 
på overdragelsestidspunktet med 
hensyn til spisepause, fastholdelses-
fridage osv. I er ikke ansat i PostNord 
Danmark, og derfor får aftalen ikke 
betydning for jer.  

Faglig konsulent Steen Toft Jensen giver her en status på emner,  
som han p.t. får henvendelser om.

”HK Post & Kommunikation har 
gjort opmærksom på vigtigheden af 
en fortsat befordringspligt, men at 
der samtidig kun skal stilles økono-
misk bæredygtige krav, ” siger Eigil 
Johannesen. ”Er der politiske ønsker 
om særlige hensyn, må virksomhe-
den kompenseres for merudgiften. 
Det behøver ikke være med dine og 
mine skattekroner, da der findes en 
udligningsordning for postvirksom-
heder, som kan finansiere dette. Med 
andre ord må dem, som gerne vil 
tjene penge i branchen, betale for de 
samfundshensyn, Staten ønsker af 
branchen. ”

I realiteten kan ministeren ikke 
forpligtende udpege noget andet sel-
skab til at være det befordringspligti-
ge, selvom han lovgivningsmæssigt 
har muligheden.

Landsdækkende full-service
”Ingen anden distributør end Post 
Danmark A/S tilbyder nemlig 
landsdækkende omdeling på tværs af 
pakker, breve, aviser og reklamer. De 
andre distributører – konkurrenterne 
til Post Danmark A/S – har overve-
jende specialiseret deres logistiske 
systemer til enten pakker, breve, 
aviser eller reklamer. Det er en for-
retningsmæssig beslutning baseret 
på profitabel virksomhedsøkonomi. 
Der er ingen lovgivningsmæssige 
hindringer for, at disse virksomheder 
– hvis de ville – allerede kunne have 
udvidet deres logistiske systemer. 
Markedet har haft friheden til at 
samarbejde regionalt, hvis nogen 
havde set en (fælles) økonomisk 
interesse i forretningsmodellen. Det 
har de så tydeligvis ikke, og derfor er 
det helt rimeligt at de andre postvirk-
somheder bidrager til udligningsord-
ningen.

Post Danmark A/S har på grund 

af befordringspligten skabt et 
logistisk system, som kan tilbyde og 
håndtere netop omdeling af pakker, 
breve, aviser og reklamer. Og føde-
varer. Og andre logistiske løsninger. 
Med andre ord er Post Danmark 
dén distributør, som bedst udnytter 
synergierne mellem de forskellige 
distributionsopgaver. Dén distribu-
tør som sikrer, at alle   danskere får 
mulighed for at udnytte mulighe-
derne og opnå fordelene, som f.eks. 
samarbejdet med irma.dk. Befor-
dringspligten er eneste sikkerhed for, 
at ”det røde postbud” kommer rundt i 
hele landet.

Godt for miljøet
At styrke Post Danmarks forret-
ningsmæssige muligheder er også at 
styrke klimaindsatsen. Som datter-
selskab i PostNord, er Post Danmark 
omfattet af koncernens klimamål-
sætning om en reduktion af CO2 
udledningen med 40%. 

At fremme GLS’ forretningsmæs-
sige interesser er at udkonkurrere 
overenskomstansatte chauffører. De 

konkurrenceforvridende forhold i 
varebilsbranchen - såkaldte selvstæn-
dige vognmænd (én vognmand – én 
bil) – er også påpeget af brancheorga-
nisationer. Det bør simpelthen ikke 
være muligt systematisk at tilret-
telægge en forretningsmodel, som 
undergraver de beskyttelsesregler, 
herunder trafiksikkerhed, som sam-
fundet finder nødvendige for ansatte 
chauffører.

At fremme FK Distributions in-
teresser er at udkonkurrere arbejds-
pladser, der er til at leve af for voksne 
til fordel for børnearbejde.

Fraråder opsplitning af 
befordringspligten
”Vi ved, at en opsplitning af befor-
dringspligten indgår i de politiske 
drøftelser, ”siger Eigil Johannesen. 
”3F Post og HK Post & Kommunika-
tion fraråder en sådan opsplitning af. 
Fraråder de politiske partier at ekspe-
rimentere med leveringssikkerheden 
for virksomheder og borgere, - og 
med ”det daglige brød” for tusindvis 
af medarbejdere”.

Information til medlemmer i postbutikker

Nyt Netværk for medlemmer 
i Postbutikker

Landsdækkende 
sammenhængskraft med lige 
adgang til posttjenester
I øjeblikket foregår der på Christiansborg forhandlinger om 
ændringer i Postloven. Postloven – og dermed kravene til 
den befordringspligtige virksomhed (p.t. Post Danmark) – er 
afgørende for virksomhedens økonomi.



vil hellere udstøde os selv, for så har 
vi lidt styr på det.  Aakerlund satte 
hermed fokus på det, der sker på 
arbejdspladsen før en medarbejder 
sygemeldes med stress. ”Det går igen 
hos mange stressede, at de prøver at 
skjule, at de ikke har det godt. F.eks. 
ved ikke at gå til frokost og ved at 
trække sig.” 

Udstødelse er, sagde Aakerlund: 
mobning (mob=gruppe), isolering 
fra kolleger, langvarigt sygefravær, 
permanent overførselsindkomst, og 
dyrt for os alle. ”Så det hjælper ikke 
på stress at blive sygemeldt, for så går 
man derhjemme og er udstødt” un-

derstregede Aakerlund, og henviste 
til, at vi bliver mere syge, hvis vi er på 
overførselsindkomst.

Undgå udstødelse
En stresspolitik og en sygefraværspo-
litik med fokus på kontakt, samvær 
og inklusion, er Lars Aakerlunds bud 
på, hvordan vi undgår udstødelse. 
”Lad være med at lade medarbejderne 
være i fred i mere end 1-2 uger. Undgå 
berøringsangst og skyld”, sagde 
Aakerlund, og fortsatte: 
• undgå langvarige sygemeldinger 

(over 2-3 uger), 
• lad medarbejderen starte tidligt og 

gradvist op igen, 
• husk Fast Track (se faktaboks), 
• dialog mellem arbejde, behandler 

og jobcenter, 
• behandling ved sygdom, hvis 

medarbejderen har fået angst eller 
depression pga stress – depression 
er relativt let og relativt hurtigt at 
behandle. 

Løsningen er ikke fred og ro, sagde 
Lars Aakerlund. Langvarig fred og ro 
kan gøre folk isolerede.

I den efterfølgende spørgerunde 
fik Lars Aakerlund bl.a. mulighed for 
at svare på spørgsmål om:
• social fobi/en overdreven frygt for 

andre menneskers vurdering,: det 
har 25 % af befolkningen

• stress kan smitte: ja, jeg tror at det 
er et flokfænomen

• ens eget ambitionsniveau versus 
skam: Ja, performancekulturen, 
Facebook-kulturen og egne krav 
skaber en afstand mellem det vi er, 
og det vi gerne vil være

• en god stresspolitik: inviter den 
sygemeldte medarbejder til en kort 
snak – bare 5 min. , eller lad ham/
hende arbejde 3 timer om dagen 
for ikke at blive isoleret – prøv det. 
Hvis det ikke går, så er der ikke sket 
noget ved det.

Lars Aakerlund sluttede med at 
sige: ”der skal ofte mindre til, end 
man tror, for at få stressniveauet på 
arbejdspladsen ned”.
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Speciallæge i psykiatri Lars Aaker-
lund, der har beskæftiget sig med 
stress og stressramte i en længere år-
række, fangede deltagernes opmærk-
somhed med udtalelsen: ”læger ser 
mennesker som pattedyr. Enten er 
man rask eller også er man syg.  Så 
den eneste forskel på læger og dyrlæ-
ger er, at læger (psykiatere) gennem 
uddannelsen er blevet overbeviste 
om, at mennesker har besværlige 
hjerner. ”*

Var der nogen her lige efter fro-
kost, der sad og blundede, så vågnede 

de formentlig op, da Lars Aakerlund 
dernæst slog fast, at: ”enhver person 
kan, hvis vi bliver presset nok, blive 
psykotisk!”. 

Stress kan medføre psykisk 
sygdom
Aakerlund rejste 3 spørgsmål:
• Hvorfor skal vi interessere os for 

det?
• Hvad er stress? og
• Hvordan undgår vi udstødelse?

Hvorfor skal vi interessere 
os for det?
Vi skal ifølge Aakerlunds interessere 
os for stress at disse grunde:

Lidt stress er OK. Bliver det for 
meget, så falder produktiviteten.

Ubehandlet stress udløser over 
halvdelen af alle depressioner og 
angstlidelser. I 2003 havde 3 % af 
danskerne depression. I 2006 var 
tallet fordoblet. Verdenssundheds-
organisationen, WHO, forventer, at 
depression samfundsmæssigt og 
økonomisk vil være verdens mest 
belastende sygdom i 2020.

Hvorfor er det så slemt? spurgte 
Aakerlund, og svarede: fordi psykisk 

sygdom medfører tabt arbejdsevne og 
udstødelse fra fællesskabet. Her drog 
han igen parallellen til pattedyret 
med en fortælling om en zebraflok, 
hvor det værste der kan ske (også) for 
en zebra er udstødelse fra flokken. 
”Overlevende zebraer er dem, der lø-
ber fra løven. Det udløser rent fysisk 
en stressreaktion hos zebraen, og det 
kan de holde til et vist antal gange 
pr. dag. På samme måde medfører 
alle forandringer og udfordringer en 
stressreaktion, som gør at vi menne-
sker kan præstere mere i en periode. 
Bliver vi udsat for forandringer hele 
tiden, er det usundt. ” 

Som udløsende årsager nævnte 
Aakerlund: forandringer i opgaven; - 
f.eks. at gå fra en 100 % til en 80%’s 
løsning (lean), ny leder med ny ledel-
sesstil, at få børn, blive skilt, sygdom 
i familien og ledighed.

Skadelig stress sker mellem 
mennesker
”Skadelig stress opstår mellem 
mennesker, og har sammenhæng 
med skam”, sagde Lars Aakerlund. 
Underkendelse og udstødelse er nært 
forbundet med begrebet skam. Fryg-
ten for at blive afsløret i ikke at være 
dygtig nok, eller god nok som menne-
ske. Når vi skammer os, frygter vi at 
blive forkastet og udstødt, og forsøger 
at komme skammen og udstødelsen 
i forkøbet ved at underkende os selv, 
trække os, slå op med kæresten. Vi 

Fastholdelse af stressramte
TekSam årsdag 2015 blev afholdt 7. oktober 2015 
under temaet ”Den mangfoldige og rummelige 
arbejdsplads”. Et af undertemaerne på årsdagen 
var: Fastholdelse af stressramte medarbejdere

Direktør, speciallæge i psykiatri, 
ph.d. Lars Aakerlund, PPclinic. 
Lars Aakerlund arbejder med 
at fastholde og integrere 
mennesker med psykiske 
problemer på arbejdsmarkedet. 
Lars Aakerlund gav på 
TekSams årsdag sit bud på, 
hvordan en kombination 
af en helbredsrettet og 
arbejdsmarkedsrettet 
indsats kan begrænse 
sygefravær og udstødelse fra 
arbejdsmarkedet.

Lars Aakerlund ”Vi gøre ikke mennesker 
med psykisk sygdom en tjeneste ved at 

ekskludere dem. Vi gør dem til ensomme 
zebraer”.

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ
HK Post & Kommunikation vil foreslå, at Lars Aakerlund 
eller en tilsvarende kapacitet inddrages i udarbejdelse 
af en stresspolitik for PostNord Danmark, og i uddan-
nelsen af chefer og ledere i stresshåndtering. Fokus på 
arbejdsmiljøet er en af elementerne i den nye aftale, og 
netop stress henholdsvis håndtering af det stigende antal 
pakker på posthusene, er blandt de ting, som HK Post & 
Kommunikation ønsker fokus på, fordi det oftest er på 
disse områder vi oplever, at medlemmerne støder på 
problemer med arbejdsmiljøet.

FAST TRACK - KORT OG GODT
Fast track-ordningen blev indført som en del af syge-
dagpengereformen d. 5. januar 2015.
Ordningen medfører, at ledere og medarbejdere i syge-
dagpengeafdelinger skal hjælpe arbejdsgiverne og deres 
medarbejdere langt tidligere end før ved sygemeldinger.
Målet med fast track er, at den syge medarbejder får 
optimale chancer for at bevare sit job – og at arbejdsgi-
veren hurtigt kan få sin medarbejder tilbage.
Både arbejdsgiveren og den sygemeldte medarbejdere 
kan bede om fast track.

Kilde: cabiweb.dk

TEKSAM 
TekSam er et samarbejdsorgan for DI 
og CO-industri
TekSams målsætning er at styrke det 
daglige samarbejde mellem med-
arbejdere, tillidsrepræsentanter og 
ledelse til gavn for trivsel og produk-
tivitet i virksomhederne. Udvikling og 
effektivisering af virksomhederne er 
en fælles interesse for ledelsen og de 
ansatte. Anvendelse og udvikling af ny 
teknologi er afgørende for virksomhe-
ders konkurrenceevne, beskæftigelse 
og trivsel. 
TekSam’s aktiviteter er mangearte-
de: Konsulenttjenesten, temadage, 
udgivelse af pjecer, nyhedsbreve og 
hjemmeside, projekter med meget 
mere.

Kilde: TekSam.dk
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Hvad er det bedste råd, du 
har fået? 
Det kan jeg ikke huske, jeg har sik-
kert fået mange gode råd – nogen kan 
bruges andre kan ikke J

Hvad ville du beskæftige dig 
med, hvis det skulle være 
noget helt andet end i dag? 
Så ville jeg arbejde med unge, der 
har det svært i livet. Det kunne være 
på et opholdssted, det kunne være 
som mentor, det kunne være som 
socialpædagog. Mit hjerte banker for 
de svageste.

Største oplevelse på 
arbejdet? 
Da jeg blev headhuntet fra postom-
råde Taastrup og startede i Privat-
kunder, hvor jeg var produktchef 
for Telefoni – ja, det var dengang vi 
solgte mobiltelefoner på posthusene 
– jeg elskede det job.

...og i fritiden? 
Da jeg som 15 årig var til Partille Cup 
i Sverige med mit håndboldhold – 
uden forældre. Det var 5 dage der 
stod i håndboldens tegn hvor vi spil-
lede mod andre lande, var til disko-
fest hvor vi kunne tjekke de spanske 
drenge ud – de danske drenge var sgu 
for kedelige J

Hvem er dit forbillede, og 
hvorfor? 
Jeg har ikke nogen speciel – men jeg 
synes Kronprinsesse Mary gør en 
kæmpe indsats for børn og unge på 
helt sin egen måde, det er fantastik 
at se – Frede har sgu ”skudt” pape-
gøjenJ  

Hvis du fik en uventet fridag? 
Enten tøsehygge med en veninde el-
ler tage på shopping med min mand.

Hvad drømmer du om? 
At min familie og venner bliver ved 
med at have det godt. At Erik og jeg 
kommer mere ud at rejse.

Hvordan slapper du af? 
Altid med en god bog

Hvad er du blevet mest 
overrasket over? 
At det er blevet helt legalt at svine 
hinanden til på de sociale medier. Jeg 
er ret sikker på at In Real Life ville 
sådanne ”sviner” aldrig blive sagt. 

Hvis du var en forsendelse, 
hvilken ville du så være? 
En adresseløs forsendelse – jeg fav-
ner bredt J

Stafet-Spørgsmål fra 
Ida Lebeck Rasmussen: 
Hvordan er udflytningen til 
Hedegårdsvej forløbet?
Selve flytningen gik over alt forvent-
ning. Hele forløbet var meget profes-
sionelt, og det betød meget med de 
forudgående workshops, der var op 
til flytningen og den åbne dialog/in-
formation, der hele tiden var. At flytte 
650 medarbejdere over en weekend 
var noget af en mundfuld, men flytte-
firmaet klarede det til UG.

Der er ingen tvivl om at det har 
været en omvæltning for nogen ikke 
at have faste pladser, og at vi nu ikke 
sidder sammen i teams mere. Det 
har betydet ændringer i den måde, 
man arbejder på – man kan nu mere 
gå til og fra, alt efter om der er behov 
for ”arbejdsro” eller ej. Der er også 
flere, der benytter sig af at arbejde 
hjemmefra inden man f.eks. skal til 
møde ude i byen. Derudover har man 
også skullet vænne sig til at sidde i 
”storrum”, hvor vi i T-37 sad på 2-3 
mands kontorer. Personligt synes 
jeg, vi har fået de bedste arbejdsfor-
hold, man kan tænke sig.

Hvem vil du sende stafetten 
videre til? 
TR eller AMR i Finance i Fredericia. 

Og hvad vil du gerne spørge 
om? 
Hvordan formår I at holde humøret 
og sammenholdet ift. at jeres opgaver 
skal outsources til Indien?

Hvem: Dorthe Karina Bille
Alder: 50 år
Uddannelse: Kontorassistent
Karriere: Uddannet i et bilfirma, bagefter 
arbejdede jeg som hjemmehjælper, hvorefter 
jeg blev ansat i Posten som postbud. 
Privat: Gift med Erik har 2 drenge Jacob på 
21 år og Kasper på 23 år – derudover har vi 2 
jagthunde Dina og Sally
Fritid: Går til Spinning
Bopæl: Glostrup

Chefmedlemmerne har fortsat 
mulighed for at være repræsenteret i 
klubbestyrelsen, selvom ”Chefkred-
sen” blev nedlagt 1. januar 2015, da 
HK Post & Kommunikation blev en 
klub. 

Medlemmer der er interesseret 
i at repræsentere chefer og ledere i 
klubbestyrelsen kan kontakte Hanne 
Clausen på tlf. 3330 4205 eller hanne.
schnedler.clausen@hk.dk Hvis der 
er flere interesserede, vil klubben 
iværksætte en valghandling blandt de 
hidtidige medlemmer af Chefkred-
sen (der er 1 plads).

Der er ikke decideret mødepligt til 
klubbestyrelsens 3 årlige møder, men 
det er klubbens vurdering, at det især 
i forbindelse med overenskomstdrøf-
telser er relevant, at chefgruppen er 
repræsenteret. F.eks. i forbindelse 
med den netop indgåede aftale.

Indtil der er fundet en anden 
repræsentant, repræsenterer de 
faglige konsulenter, Hanne Clausen 
og Steen Toft Jensen, der begge var 
medlemmer af Chefkredsen, fortsat 
chefgruppen i klubbestyrelsen. 

Ansøgning om ledige 
konfirmationslegater
For medlemmer af Post- og 
Telegrafpersonalets Hjælpeforening, der har 
børn som skal konfirmeres i foråret eller 
efteråret 2016, er der et antal legater som kan 
søges af medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
Medlemmets navn, adresse, lønkontonummer, og navnet på konfir-
manden samt Cpr-nr.,  konfirmationens sted og dato.

Henvendelsen skal ske skriftligt til:
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st. mf.
2000 Frederiksberg
og være os i hænde senest den 15. april 2016. 

Bevilgede legater vil være indsat på lønkontoen omkring den 10. maj 
2016. 

Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening

Generalforsamling
Vi afholder ordinær generalforsamling,  
torsdag den 12. maj 2016, kl. 19,00.
Generalforsamlingen afholdes i Ingeniørernes Mødecenter 
Kalvebod Brygge 31 – 33, 
1780 København V.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag 
6. Valg ifølge lovene
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, V. E. Gamborgs Vej 13, 
st. mf., 2000 Frederiksberg, i hænde senest den 28. april 2016.

Med venlig hilsen 
p.b.v.
Kurt Madsen

Chefrepræsentant 
søges fortsat til 
klubbestyrelsen

Postvæsenets 
Begravelseskasse 
af 1. januar 1888
Generalforsamling afholdes mandag den 11. april 
2016, kl. 15, hos postinspektør N.K. Sørensen, Niels 
Frederiksens Allé 10, 2610 Rødovre, med følgende 
dagsorden:
1. Beretning og regnskab
2. Fastsættelse af begravelseshjælpens størrelse
3. Fastsættelse af kontingent
4. Eventuelt
5. Bestyrelsen
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Er du fyldt 25 år, og har du mindst to 
års erfaring med arbejde på kontor, 
men ingen kontoruddannelse? Så 
kan du på 12 uger blive professionel 
kontorassistent med speciale i admi-
nistrativ projektstyring.

Roskilde Handelsskole har taget 
konsekvensen af afskaffelsen af 

Grunduddannelsen for Voksne, og 
tilbyder nu dette forløb. 

Vi er opmærksomme på, at 
førstkommende hold starter allerede 
få dage efter at Tidende er på gaden. 
Men er du hurtig, skal du bare ringe 
alligevel, måske det kan nås allerede 
til dette hold. Og ellers til det næste. 

Og JA – det vil være en god idé at 
aftale det med din chef først!

Hvis du ikke bor i rimelig afstand 
til Roskilde, så tjek om din lokale 
handelsskole tilbyder noget lignende.

Professionel kontorassistent 
på 12 uger

Blended learning blander de bedste 
elementer fra online- og klasseun-
dervisning. Dele af undervisningen 
foregår på traditionel vis i klasseloka-
let, mens resten af undervisningen 
tages online - når og hvor det passer 
dig. På den måde får du større frihed 
og fleksibilitet, så du får lettere ved at 
passe undervisningen ind i en travl 
hverdag.

De nye, fleksible forløb er ideelle 
for dig, der gerne vil spare tid og 
udgifter til transport, kan se fordelen 
i at studere på farten eller ønsker 
større variation i undervisningen – 
alt sammen uden at gå på kompromis 
med de netværks- og sparringsmu-
ligheder man får ved traditionel 
klasseundervisning.

Typisk vil et blended learning-for-
løb på et aftenhold bestå at otte 
fremmødedage og på et dagshold af 
fire fremmødedage, begge suppleret 
med løbende onlineaktiviteter. Der er 
altså færre dage, hvor du fysisk skal 
møde på Cphbusiness sammenlignet 
med et traditionelt hold.

Her i foråret har CPH Businnes 
udbudt nedenstående fag som blen-
ded learning: Der er holdstart igen 
efter sommerferien, så nu er der god 
tid til at forberede dig selv og dine 
omgivelser på det.

Erhvervsøkonomi:
For dig som har brug for de grund-
læggende økonomiske discipliner i 
din virksomhed; budgetter, investe-
ringer, finansiering og konkurrence-
former på markedet. Du får forstå-
else for virksomhedens økonomiske 
byggesten, som er en forudsætning 
for virksomhedens eksistensgrund  
lag.

Kommunikation i praksis
Fagmodulet giver dig kompetencer 
til selvstændigt og professionelt at 
løse verbale, skriftlige og digitale 
kommunikationsopgaver i forskellige 
sammenhænge. Du lærer at anvende 
relevante modeller og værktøjer til 
planlægning af diverse kommuni-
kationsopgaver. Du bliver tilmed i 
stand til at vælge formidlingsform og 
medie på baggrund af en analyse af 
afsender, modtager og budskab.

Ledelse i praksis 
Vil du blive klogere på, hvem du er 
som leder og lære at sætte relevante 
mål for din udvikling og læring?

Med fagmodulet ledelse i praksis 
får du indsigt i din egen adfærd og 
måde at kommunikere på som leder, 
og du får belyst dine ledelsesmæssige 
styrker og svagheder. Derudover får 

du desuden en række nyttige værktø-
jer, du kan bruge i dit daglige arbejde 
som leder.

Logistik 
På fagmodulet i logistik lærer du at 
flytte produkter fra A til B og alt deri-
mellem. Du bliver klædt på med en 
række styringsværktøjer, som bl.a. 
tæller ERP, MRP, CRM og SRM, og 
du får viden om forskellige strategier 
inden for området. Du lærer desuden 
at tage højde for udefrakommende 
faktorer, der kan påvirke forsynings-
kæden og kommer rundt om emner 
som forsyningssikkerhed, lagerpla-
cering, kvalitetskontrol, outsourcing, 
off-shoring og insourcing.

Projektledelse
På fagmodulet projektledelse lærer 
du hvordan, du skaber de mest 
optimale rammer for dit arbejde med 
projekter. Du bliver bl.a. i stand til at 
afgrænse problemstillingerne og fin-
de de rette løsningsmodeller - både 
på ledelsesmæssigt og operationelt 
niveau. Du lærer desuden at allokere 
projektets ressourcer, således at alle 
ressourcer udnyttes bedst muligt. 
Der fokuseres samtidig på, hvordan 
du udvikler din egen praktiske pro-
jektledelsesstil.

Akademiuddannelse
som ’blended learning’
Vil du gerne videreuddanne dig, men har du svært ved at finde 
tiden i en allerede travl hverdag? 
Så tilbyder CPH Business fleksible uddannelses-forløb, hvor du kan 
tage dele af uddannelsen online hjemme fra sofaen, i sommerhuset 
eller i toget. Såkaldt ’blended learning’. Professionel kontorassistent på 12 uger

”Professionel kontorassistent på 12 
uger’ er et uddannelsesforløb, der er 
tilpasset den enkelte kursist. Du får 
derfor de fag og kurser, som løfter net-
op din faglige profill. 

Forløbet har fokus på administration, 
projektledelse og digitalisering, og er 
sammensat af moduler fra kontorassi-
stentuddannelsen og akademiuddan-
nelsen i ledelse.
 
Med et arbejdsmarked i konstant for-
andring møder du projekter i stort set 
alle administrative sammenhænge for 
eksempel inden for digitalisering, øko-
nomi, salg, markedsføring og effekti-
visering. 

Arbejdsgivere har brug for og efter-
spørger kompetente projektledere, som 
kan styre projekterne sikkert i mål. På 
uddannelsesforløbet får du indgående 
kendskab til projektledelsesværktøjer, 
som du kan bruge direkte i dit arbejde. 

Det betyder, at du:
- får en stærk administrativ profil
- bliver fortrolig med projektorganise-   
   ring og projektopstart
- lærer at planlægge og lede et projekt  
   effektivt
- lærer at formidle praksisnære 
   problemstillinger og løsningsmulig-  
   heder til projektets interessenter.

Adgangskrav
Du kan starte på uddannelsesforløbet, 
hvis du:
- er fyldt 25 år
- har arbejdet på kontor i mindst to år   
   på fuldtid
- har fået vurderet dine kompetencer   
   (det får du hos os før forløbet)
- har fået lagt en uddannelsesplan   
   (den får du hos os før forløbet).  

Første skridt
Inden du kan starte på forløbet, skal du 
have vurderet og anerkendt dine real-
kompetencer. Dine realkompetencer 
er alt det, du har lært gennem dit ar-
bejdsliv. På den måde kan vi lægge en 
uddannelsesplan for dig og afgøre, om 
forløbet er det rigtige for dig.  

Du skal sende dit CV, kopier af kursus- 
og uddannelsesbeviser og andet mate-
riale, som du mener, er relevant til: 

Centret for voksenuddannelser
Roskilde Handelsskole
Bakkesvinget 67
4000 Roskilde
Mrk. Professionel kontorassistent

Vi inviterer dig til en samtale med en 
vejleder, når vi har kigget på dit CV og 
materiale. Du modtager et brev og en 
mail med tidspunkt for samtalen. 

Praktiske oplysninger om forløbet

Pris
Der gælder forskellige regler om delta-
gerbetaling. 

Hør mere om regler og pris hos kursus-
sekretær Kirsten Lauridsen - se kon-
taktoplysninger under ”Tilmelding og 
information”.  

Kursusstart
Uddannelsesforløbet starter mandag 
den 29/2-2016. 

Kursussted
Uddannelsesforløbet holdes på Centret 
for voksenuddannelser på Roskilde 
Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 
Roskilde. 

Tilmelding og information
Du tilmelder dig eller får flere oplys-
ninger ved at kontakte kursussekretær 
Kirsten Lauridsen på mail ki@rhs.dk 
eller på telefon 8852 3304 mandag-
fredag kl. 10-14. 

Tjek
rhs.dk

eller ring på
telefon

8852 3200

Professionel kontorassistent på 12 uger
”Professionel kontorassistent på 12 
uger’ er et uddannelsesforløb, der er 
tilpasset den enkelte kursist. Du får 
derfor de fag og kurser, som løfter net-
op din faglige profill. 

Forløbet har fokus på administration, 
projektledelse og digitalisering, og er 
sammensat af moduler fra kontorassi-
stentuddannelsen og akademiuddan-
nelsen i ledelse.
 
Med et arbejdsmarked i konstant for-
andring møder du projekter i stort set 
alle administrative sammenhænge for 
eksempel inden for digitalisering, øko-
nomi, salg, markedsføring og effekti-
visering. 

Arbejdsgivere har brug for og efter-
spørger kompetente projektledere, som 
kan styre projekterne sikkert i mål. På 
uddannelsesforløbet får du indgående 
kendskab til projektledelsesværktøjer, 
som du kan bruge direkte i dit arbejde. 

Det betyder, at du:
- får en stærk administrativ profil
- bliver fortrolig med projektorganise-   
   ring og projektopstart
- lærer at planlægge og lede et projekt  
   effektivt
- lærer at formidle praksisnære 
   problemstillinger og løsningsmulig-  
   heder til projektets interessenter.

Adgangskrav
Du kan starte på uddannelsesforløbet, 
hvis du:
- er fyldt 25 år
- har arbejdet på kontor i mindst to år   
   på fuldtid
- har fået vurderet dine kompetencer   
   (det får du hos os før forløbet)
- har fået lagt en uddannelsesplan   
   (den får du hos os før forløbet).  

Første skridt
Inden du kan starte på forløbet, skal du 
have vurderet og anerkendt dine real-
kompetencer. Dine realkompetencer 
er alt det, du har lært gennem dit ar-
bejdsliv. På den måde kan vi lægge en 
uddannelsesplan for dig og afgøre, om 
forløbet er det rigtige for dig.  

Du skal sende dit CV, kopier af kursus- 
og uddannelsesbeviser og andet mate-
riale, som du mener, er relevant til: 

Centret for voksenuddannelser
Roskilde Handelsskole
Bakkesvinget 67
4000 Roskilde
Mrk. Professionel kontorassistent

Vi inviterer dig til en samtale med en 
vejleder, når vi har kigget på dit CV og 
materiale. Du modtager et brev og en 
mail med tidspunkt for samtalen. 

Praktiske oplysninger om forløbet

Pris
Der gælder forskellige regler om delta-
gerbetaling. 

Hør mere om regler og pris hos kursus-
sekretær Kirsten Lauridsen - se kon-
taktoplysninger under ”Tilmelding og 
information”.  

Kursusstart
Uddannelsesforløbet starter mandag 
den 29/2-2016. 

Kursussted
Uddannelsesforløbet holdes på Centret 
for voksenuddannelser på Roskilde 
Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 
Roskilde. 

Tilmelding og information
Du tilmelder dig eller får flere oplys-
ninger ved at kontakte kursussekretær 
Kirsten Lauridsen på mail ki@rhs.dk 
eller på telefon 8852 3304 mandag-
fredag kl. 10-14. 

Tjek
rhs.dk

eller ring på
telefon

8852 3200
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500 meter fra en meget fin badestrand på Enø ligger feriehuset Sylve. 
Enø ligger i Næstved Kommune mellem Karrebæksminde Bugt og 
Karrebæk Fjord. Ved Karrebæksminde er Enø vokset sammen med 
Sjælland. Øen er forbundet med Karrebæksminde med en klapbro over 
Gammelsund - kaldet Græshoppebroen.
Huset ligger på en åben grund med et stort lysindfald, og er på 72 m2. Et 
godt udgangspunkt for at udforske Sydsjælland og Møn, hvis du da ikke 
lige er der om sommeren. For på den årstid er strand og havn svære at 
”komme af”. J
”Stuen er blevet indrettet på ny, så den er værd at prale af”, siger Ferie-
husenes administrator, Lea Sandholm. Der er 6 sovepladser og stue 
med pejs, så huset kan benyttes hele året.  

Nyd ferien på 
Sydsjælland

SELV OM VI ER SMÅ, 
KAN VI SAGTENS LEGE 

MED DE STORE
Siden 1936 har vi arbejdet på at være det bedste 

forsikringsselskab for vores kunder. Et lille selskab 
med gode forsikringer til gode priser og god service. 

Derfor er vi også glade for, at vi år efter år har 
Danmarks mest tilfredse kunder. 

Vi glæder os til de næste 80 år sammen med jer 
– Sammenhold betaler sig!

Bonus
Fra 2016 får 

alle vores kunder 

mulighed for 

medlemsbonus
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Marts
40 år 
40 år 
Conny Toftdal Boysen (1) 
Odense City Posthus

April
40 år 
Susanne Sørensen (1) 
Roskilde Øst Posthus

Henning Thirup Jørgensen (1) 
Produktion (H88)

Steen Rasmussen (1) 
Postbutik, Kvickly, Sønderborg

25 år
Tina Jakobsen (8) 
Internationalt Postcenter

Jan Pedersen (22) 
Engineering

Malene Hecht-Pedersen (23) 
Kundelinjen 

 
Maj
40 år
Bjarne Jensen (31) 
Jobbørsen 

25 år
Karsten Øbro (21) 
Jobbørsen 

Juni
40 år 
Per Bruno Justesen Nielsen (1) 
Randers Postkontor

25 år
Susanne Gyring Hemmingsen (24) 
Kundelinjen

Bestil jubilæumsgaven online
Jubilæumsgaver bestilles på hjemmesiden: hk.dk/post – under: ”medlemstilbud”.  
Her kan du også se, hvilken gave du kan vælge. BEM: Beak-kanden er Beak Pitcher vandkande.

Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 2. kvartal 2016. 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.  
Tal i parentes er jubilæumsdatoen

Jubilæer 2015 2. kvartal 2016

Mangler du på listen 
Så kontakt HK Post & Kommunikation hanne.schnedler.clausen@hk.dk 
Det gælder også, hvis du har en kollega, der ikke står på listen. 
HK Post & Kommunikation får ikke oplyst jubilæer fra alle arbejdspladser (f.eks. ikke fra postbutikker og Danske 
Bank).

Alle nuværende og tidligere ansatte ved Odder Postkon-
tor inviteres til eftermiddagskaffe på Odder Postkontor, 
Nørregade 12, torsdag den 5/5-16, kl. 14.30. 
Tidende bringer denne invitation på initiativ fra Poul 
Holm Nielsen. 

Du kan kontakte Poul på N-Poul@jubii.dk  Poul fortæl-
ler, at anledningen er, at posthuset i 2016 har ligget på 
adressen i 40 år.  Tidende ønsker tillykke, og håber alle 
får en god eftermiddag.

Invitation fra Odder

Hver syvende dansker føler sig stresset. Også hos jer?

Reduktion i antal 
kontingentprisgrupper 
Der er truffet politisk beslutning om, at antallet af prisgrupper reduceres den 1. april 2016. 
Det har disse konsekvenser for HK Post & Kommunikations ekstraordinære medlemmer:
• Dobbeltmedlemskab for medlemmer i Danske Bank m.v.: Prisen ændres fra 104 til 95 kr.
• Nye pensionister og førtidspensionister skal betale 95 kr. pr. 1. april 2016  

(Medlemmer der går på pension frem til 31. marts 2016 fortsætter med at betale 56 kr.).
• Nye efterlønnere, der ikke er i arbejde skal betale 95 kr. + sektorkontingent pr. 1. april 2016.  

(Medlemmer der går fuldt på efterløn frem til 31. marts 2016 fortsætter med at betale 56 kr. i forbunds- og 
afdelingskontingent).

Videncenter for Arbejdsmiljø har samlet sine bedste råd i en digital 
guide til at forbedre trivslen og forebygge stress på dit arbejde. De 
kalder den Fem trin til trivsel. Den viser trin for trin, hvordan I kan 
tage næste skridt mod bedre trivsel

Undgå at blive en del af statistikken
Arbejdet er den hyppigste årsag til stress. Måske også hos jer? 
Tag første skridt mod bedre trivsel: Brug guiden til at sætte stress 
på dagsordenen på din arbejdsplads.

Hvis:
• Du gerne vil skabe opbakning og ejerskab til  

trivselsarbejdet
• Du gerne vil have indsigt i, hvordan trivslen er 

på din arbejdsplads
• Du gerne vil udforme en plan for at løse jeres 

problemer
• Du gerne vil føre den plan, I har, ud i livet
• Du vil evaluere den indsats, I har haft.
• Tjek ind på: frastresstiltrivsel.dk

Fra stress til trivsel



HK Post & Kommunikation har si-
den sommeren 2015 i muligt omfang 
tilbudt AMU-kurset ”Din personlige 
uddannelses- og jobplan” til opsagte 
medlemmer. Det har vi fået meget 
positive tilbagemeldinger på, og del-
tagerne har givet udtryk for, at DET, 
som  de har fået med fra kurset, skul-
le de have vidst for mange år siden.

Derfor udvider vi nu målgruppen 
til alle medlemmer. I første omgang 
tilbydes kurset til tillidsrepræsentan-
terne, så de kan inspirere og støtte 
ude på de enkelte arbejdspladser i 
forbindelse med uddannelsesvalg. 
Efterhånden som de praktiske mu-
ligheder opstår, skal vi nok orientere 
nærmere.

Kurset varer 2 dage og udbydes 
i samarbejde med Gert Biilmann,  
2Bt Consulting ApS og enten Roskil-
de Handelsskole eller EUC Lillebælt. 
Kurset indgår også som ét af HK Post 

& Kommuni-
kations bud på 
anvendelsen 
af den kom-
petencepulje, 
som er afsat i 
forbindelse med 
den nye aftale (se 
side 7-8).

Kursusmål fra 
Undervisningsministeriet: 
”Deltageren kan anvende relevante 
metoder og værktøjer til at afklare 
og dokumentere egne kompetencer, 
f.eks. www.minkompetencemappe.
dk . Deltageren er bevidst om og kan 
beskrive egne ønsker, potentialer 
og udviklingsområder i forhold til 
nuværende eller fremtidige job på et 
arbejdsmarked i stadig forandring. 
Herunder kan deltageren vurdere, 
hvordan egne kompetencer kan bru-

ges 
i en 

ny job- 
og branche-

sammenhæng. Del-
tageren har indsigt i mulighederne 
i det offentlige uddannelsessystem, 
herunder brug af IKV/RKV, og kan 
planlægge eventuel videre uddan-
nelse. Deltageren kan formidle egne 
kompetencer ved en ansættelsessam-
tale eller kompetenceudviklingsbe-
hov ved en medarbejderudviklings-
samtale (MUS).”

• ”Jeg trænger til bredere kompeten-
cer.”

• ”Jeg er blevet opsagt. Hvilke mu-
ligheder eller rettigheder har jeg i 
forhold til at udvikle mig?”

• ”Vores leder taler om, at jobbene 
ændrer sig. Har HK tilbud, der kan 
hjælpe mig?” 

Det er nogle af de spørgsmål, du kan 
stille Karrieretelefonen, som siden 
november har været åben for HK 
Privats medlemmer. 
Hver mandag mellem klokken 14 og 
17 kan du ringe ind til Karrieretelefo-
nen på 3330 4460. Her sidder kom-
petente medarbejdere klar til at svare 

på dine spørgsmål om uddannelse, 
karriere og opkvalificering.

Vejviser og brobygger
Hvis du går med tanken om at ville 
videreuddanne dig, men ikke ved, 
hvilke muligheder du har, eller 
hvilken slags videre- eller efterud-
dannelse du bør tage, så er Karriere-
telefonen et tilbud for dig. 

Karrieretelefonen er en vejviser 
og brobygger, der giver hjælp til 
selvhjælp. Man kan blandt andet blive 
klogere på HK’s tilbud og tilbud i det 
offentlige uddannelsessystem. Og 
få hjælp til at tyde sine uddannel-

sesrettigheder i overenskomsten, 
fortæller Claus Agø Hansen, uddan-
nelsespolitisk sekretær i HK Privat. 
Claus Agø Hansen anbefaler at have 
tændt computeren eller som mini-
mum have en blok og pen klar, når 
man ringer til Karrieretelefonen. På 
den måde kan man skrive de gode 
idéer ned og måske, med en medar-
bejder i røret, slå forskellige tilbud op 
på nettet.

Ring til Karrieretelefonen
Åben hver mandag mellem klok-
ken 14 og 17. Telefonnummer: 3330 
4460.

Karrieretelefonen er 
et nyt tilbud til dig
Nu kan du ringe til Karrieretelefonen hver mandag 
eftermiddag og blive klogere på dine muligheder 
i uddannelsessystemet og dine rettigheder i 
overenskomsten.

Din personlige uddannelses- 
og jobplan


