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… sådan udtrykte en chef det i det lokale samarbejdsudvalg.
At jobsikkerheden er større i en virksomhed som giver overskud end underskud, har vi alle oplevet de senere år.
9

11
11
12
13
13

15
Fritvalgsordningen: Hvor blev den af?  .  .  .  .  .  .  .  .  15
PTU: støtte til trængende medlemmer og
til kultur og sport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Brug dit netværk: René Nørbjerg inspirerede
Jobklubben .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
Temamøder for virksomhedsoverdragne:
møder i Jylland i maj - i København i juni  .  .  .  .  .  .  17
Anmeld stress:
flere anmeldelser skaber større fokus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Ny stor alliance skal bekæmpe stress  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Dom i sagen om feriegodtgørelse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
PFA dropper Ryan Air-aktier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Godt år for Sampension –
blandt branchens bedste  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Hvad er det, jeg betaler?
Om dit kontingent .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
Nyt fra feriehusene –
du kan snart booke online .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Jubilæer 3. kvartal 2016  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Pauser – hvad gælder?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Tryg/Tjenestemændenes Forsikring udbetaler bonus .  .  .  .  . 

”Back in black”

7-8

Stor interesse for Supply Chain Management
2,5 mio. kr. til kompetenceudvikling
Outsourcing giver behov for sproglige kompetencer
Ekstra kurser for opsagte medlemmer

HK Post & Kommunikation i diskussion
med DAO om fuldtid kontra deltid .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Så kører det for Logistik: PostNord har
købt speditionsaktiviteter og ekspertise  .  .  .  .  .  .
Afsked med Anita  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Omorganiseringer kan give stress  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Besparelser i Salg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Fair resultatløn efter 1. kvartal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Udbetaling af bonus til medlemmerne:

Back in Black

Den nationale postservice er defineret ved lov, og der var
mange særlige hensyn i den lov. Derfor gav PostNord Danmark underskud. For ingen nok så god ledelse, kan kompensere
for urentable krav.

Klubformand for HK Post &
Kommunikation, Eigil Johannesen

Vores villighed til at bidrage til lavere omkostninger, forventer vi
virksomhedens ejere - politikerne - kommer i møde, ved at (lov-)
give vores arbejdsplads en fair økonomisk ramme og fair konkurrence.
Endelig kom et opkøb af logistik i Danmark, som HK Post & Kommunikation nærmest har tryglet om gennem flere år. Dermed
viser PostNord, at koncernens strategi også skal ske som vækst i
Danmark.
For kommer der ikke mere vækst, kommer der ikke overskud.
Med de nye rammer for brevforretningen og investering i logistikforretningen er der god grund til optimisme.
Med det håb ønsker jeg dig og din familie en god sommer!
Eigil Johannesen
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FR A TR ANSPORTMINISTER IETS W EB:

som nyder bred opbakning blandt
Folketingets partier.
Postaftalen kan ses på ministeriets hjemmeside www.trm.dk.
Partierne bag postaftalen mener,
at ændringerne vil medføre en besparelse på 328 millioner kroner.

Bred enighed om
ny postaftale
Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om
justeringer af den landsdækkende postservice.
Foto: Mads Armgaard
Med aftalen videreføres den landsdækkende postservice (befordringspligten) for en ny 3-årig periode
2017-2019, men i en reduceret
udformning. Som hidtil vil det være
Post Danmark A/S, der varetager
befordringspligten.
Aftalen indebærer bl.a., at:
• Antallet af omdelingsdage reduceres fra 6 til 5 hverdage om ugen,

• Pligten for Post Danmark til at
levere breve dag-til-dag (A-breve)
ophæves. I stedet forventer Post
Danmark at tilbyde en daglig dagtil-dag service i form af et særligt
hastebrev.
• B-brevet bliver det nye standardbrev, hvor servicekravet er
levering inden for 5 dage mod i
dag 4 dage. Betegnelsen ”B-brev”
afskaffes.

Bag postaftalen står et bredt flertal
af Folketingets partier, det vil sige
regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti.
Transport- og bygningsminister
Hans Christian Schmidt udtaler:
- Jeg er tilfreds med, at det i dag
er lykkedes at indgå en ny postaftale,

Hvad mener HK Post &
Kommunikation?
Det er positivt, at der nu endelig er
kommet en aftale”, siger Eigil Johannesen. ”Den har været længe ventet.
Vi hilser det også velkomment,
at der nu lempes på servicekravet
i lyset af udviklingen i brevmængden. Med et fald på næsten 70 %
siden 2000 er det ikke økonomisk
forsvarligt at opretholde uændret
service, og virksomhedens underskud, - på samlet over ½ mia. kr.
de sidste 4 år, presser i sidste ende
medarbejderne. Vi er også tilfredse
med, at spekulationerne om en

FAKTA
Tidendes læserservice kan oplyse, at
den nye postaftale kun fylder godt 3
sider (så giv dig roligt i lag med den).
Den indeholder bl.a. også dette lille
kuriosum:
”Forligskredsen konstaterer, at
Post Danmark fortsat vil bibeholde
de røde postkasser og opfordrer
virksomheden til fortsat at anvende
de traditionelle postfarver i forhold
til den privatkundevendte del af
virksomheden.”
På redaktionen støtter vi også de
røde og gule postfarver. 
opdeling af befordringspligten nu
er slut. I alt fald foreløbig frem til
2019.
Men vi er betænkelige ved de
udeståender, der er, vedr. praksisændring af moms-udlægningsreglerne. Jeg hæfter mig dog ved, at Post
Danmark forventer at SKAT indgår i
seriøse drøftelser om at friholde Post
Danmark for negative konsekvenser.
Og vi deler Danske Medier’s bekymring over de mulige konsekvenser for dagbladene. Det har hidtil
været et godt demokratisk princip,
at Staten sikrer, at dagblade kan omdeles til alle danskere for en rimelig
pris. Det kan blive svært fremover i
tyndt befolkede områder.
Vi har opfordret til, at løn- og
arbejdsvilkår i postvirksomheder
reguleres på samme måde som for
chauffører, der kører med gods. Vi
har aldrig lagt skjul på, at GLS’ såkaldte selvstændige vognmænd efter
vores opfattelse er unfair konkurrence – social dumping – sammenlignet
med overenskomstansatte chauffører.
Og så er vi selvsagt skuffede over,
at det ikke lykkedes Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti at fastholde fokus på at reetablere de arbejdspladser, der er sendt til Indien. Men
vi fortsætter den politiske dialog, og
der er jo en ny mulighed i 2019.

FAKTA
”Det nye postforlig betyder, at det
ikke længere er de røde postbude,
der skal uddele aviser og dagblade.”
Sådan lyder kritikken fra Danske
Medier.
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Næstformand Karin Lauritsen

Nyt TPL
lager er
godt nyt
Den 3.maj blev Hovedsamarbejdsudvalget orienteret
om, at PostNord investerer i
over 30.000 m2 højlager til
tredjeparts logistik (TPL). De
nuværende lokaliteter på henholdsvis Abildager, Park Allé og
Kirkebjerg Søpark (PostNord
Logistics A/S) samles på det nye
lager i Køge fra senest 1. januar
2018.
”Konkrete investeringer er
mere overbevisende end ord”,
bemærker næstformand Karin
Lauritsen. ”Det er for tidligt at
sige noget konkret om nye jobs,
men beslutningen er med til at
sikre, at koncernens satsning på
logistik også sker i Danmark.
Dét er et vigtigt signal til os som
medarbejdere, og som vi som
fagforening gerne kvitterer for”.
Selv om arbejdspladsen
først skal bygges, har HK Post &
Kommunikation allerede sagt,
at der skal ses på grænsedragningen, så HK’erne sikres de
administrative stillinger.
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Forskel på danske og svenske
helligdage skaber behov for ny aftale
Grundlovsdag er overenskomstmæssig fridag i Danmark, men arbejdsdag i Sverige. Da nordic helpdesk
i København i 2015 derfor skulle
være (delvist) bemandet den 5. juni,
kostede det overarbejdsbetaling.
Dét syntes chefen ikke var godt, og
samtidigt var de svenske medarbejdere (i København) mere interesseret
i at være garanteret fri på svenske
helligdage.
Tillidsrepræsentant Sofie Olsson
i IT ville gerne finde en løsning. Den

er nu fundet, og HR Danmark hhv.
HK Post & Kommunikation har medunderskrevet den lokale lokalaftale.
Det var nødvendigt, da det bl.a. er
aftalt, at Grundlovsdag for de svenske
kolleger fremover er en almindelig
arbejdsdag. For danske medarbejdere i IT er Grundlovsdag uændret en
overenskomstmæssig fridag.
Der var samtidigt enighed om
overarbejdsbetaling for Grundlovsdag i 2015.
"Vi vil gerne have lagt flere

koncernopgaver i Danmark – for at
skabe flere arbejdspladser", siger
klubformand Eigil Johannesen. "Vi
har med aftalen ikke forringet vilkårene, men ændret dem, så de passer
vores medlemmer, arbejdsopgaverne
og virksomhedens økonomi. Det er
vort håb, at koncernen i Stockholm
forstår, at der sagtens kan placeres
flere opgaver i Danmark".

Stor interesse for Supply Chain
Management
Arbejder du med logistik? Eller er du en del af den logistiske proces i din
virksomhed? Og kunne du tænke dig at blive klogere på grundprincipperne ved
Supply Chain Management?
HK Privat arrangererede i marts og
maj en række foredrag landet over
med dette tema.
På grund af stor interesse arbejder
HK Post & Kommunikation på ekstra
foredrag (fyraftensmøder) i København i juni måned. Se nærmere om
tid og sted på hjemmesiden: hk.dk/
post

Virksomheden støtter op
Cheferne i Salg har reageret positivt på tillidsrepræsentanternes
forespørgsel om at få deltagelsen
godkendt som arbejdstid, så det kan
skrives på flexen.
”Det er et godt eksempel på, at fagforening og virksomhed samarbejder
om omstilling”, siger fællestillidsrepræsentant Eigil Johannesen.
”HR Danmark har tilkendegivet,
at dette foredrag – efter lokal aftale
– f.eks. også i PRO – kan godkendes
som arbejdstid (i praksis: tjenestefrihed uden lønaf kortning).
Foredraget er arbejdsrelateret,
da det handler om rollen for virksomheder som PostNord Danmark i
kundernes værdikæde. Når kollegerne har forståelse for rollen, kan de
bedre være med til at foreslå løbende
forbedringer. ”
HK Privat udvikler tilbud knyttet
til fagprofilen logistik & spedition.
Eigil deltager i dette arbejde.

FAKTA

Vilkår ved jubilæum
Aftalen om de ændrede vilkår ved jubilæum faldt på plads i marts måned. Fra 1. december 2016 gælder:
Jubilæumsgratiale: I forbindelse med jubilæet (25, 40 eller 50 år) udbetales et jubilæumsgratiale, som brutto udgør
60 % af 1 måneds løn.
Fri: Medarbejderen har ret til fri med løn på jubilæumsdagen. Retten til 5 sammenhængende fridage bortfalder.
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Supply Chain Management (SCM) handler grundlæggende om
at styre og effektivisere vare- og materialestrømme fra råvareleverandør til slutbruger. Effektiviteten af virksomhedens
logistik har stor betydning for konkurrenceevnen, og derfor
kan det være en betydningsfuld kompetence at have indblik i
grundtanker bag SCM.
På dette grundlæggende kursus får du:
• Indsigt i SCM grundtankegang
• Introduktion til aktuelle logistikkoncepter og grundlæggen-

de logistikbegreber
• Indblik i hvordan du ser sammenhæng i forsyningskæder
• Bedre forståelse af processerne i forsyningskæden
• Viden om hvordan du måler effekten af logistik og SCM
(nøgletal, KPI’er).
Om underviseren
Kursets underviser Peer Vestergaard Pedersen, lektor ved
CPH Business har 15 års erfaring med undervisning og 14 års
erhvervserfaring med Supply Chain Management.
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2,5 mio. kr. til
kompetenceudvikling
Med aftalen i december 2015 fulgte
også oprettelse af en kompetencepulje på 2,5 mio.kr. Penge der kan
bruges til individuel kompetenceudvikling for både værende og opsagte
HK-ansatte i PostNord Danmark.
HK Post & Kommunikation
har foreløbig holdt to møder med
PostNord HR om den mere konkrete
anvendelse af puljen, og der kan

HK Post & Kommunikation i diskussion med DAO om

fuldtid kontra deltid

forhåbentlig inden sommerferien
meldes noget ud om mulighederne
for kompetenceudvikling via denne
pulje.
Hold øje med hjemmesiden; - og
næste nummer af Tidende, hvis du
vil vide mere.

Vi har behov for flest mulige fuldtidsstillinger i Danmark, så alle kan få et job, de
kan leve af. Det mener HK Post & Kommunikation, der derfor studser over DAO
Distributions annoncer, der tyder på, de kun har deltidsansatte. DAO afviser at det er
korrekt, men medgiver at deres slogan kan misforstås.
Af Kirsten Marie Juel Jensen

Outsourcing giver
behov for sproglige
kompetencer
Også Salg skal nu til at kommunikere
direkte med ”Indien” om kundeforhold, hvor de hidtil har kommunikeret med SSF (Regnskab).
Så også i Salg har de erfaret, at der
er behov for at støve engelsk-kompetencerne af.

På PostNord’s e-learningsportal:
learning.postnord.com kan du selv
teste dit niveau i engelsk, og dygtiggøre dig. Engelsk findes på portalen
på 4 niveauer fra ”begynder” til
”udvidet”.

Ekstra kurser for opsagte
medlemmer
HK Hovedstadens egne kurser er
meget eftertragtede. Det betyder
ventelister. Og ventetid er måske
ikke det, man har mest af, når man
er opsagt, og gerne vil styrke sit CV
og gøre sig mere attraktiv for en ny
arbejdsplads.
HK Service Hovedstaden har
derfor besluttet at bevilge ekstra
penge til kurser. I første omgang
bliver kursuspladserne reserveret
til opsagte medlemmer af HK Post
& Kommunikation. De pågældende
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medlemmer har været inddraget i
processen med at prioritere, hvilke
kurser de mest synes, at de har brug
for. Emnerne spænder vidt: fra IT,
engelsk, jobsøgning, LinkedIn,
skriftlig kommunikation, regnskab,
web og billedbehandling til personlig
udvikling.
De første hold er klar til afvikling
før sommerferie, og resten følger så
fra sidst i august. Se annonceringen
på hk.dk/post, hvis du ikke allerede
har fået en email.

Flest mulige fuldtidsstillinger er
vejen frem, hvis vi skal skabe et sammenhængende arbejdsmarked og
velfærdssamfund. Vi har ikke bare
behov for job – vi har behov for job, vi
kan leve af.
Sådan lyder det fra Eigil Johannesen, formand for HK Post & Kommunikation. Derfor har han studset meget over DAO Distributions annoncer
og webslogans, der alle indeholder
ordene ”Hver nat tilbagelægger 3.500
omdelere ca. 100.000 kilometer i
løbet af fire timer”.
- For mig at se tyder det på, at de kun
har deltidsansatte, og det synes jeg
er problematisk. Det skaber ulige
konkurrencevilkår for virksomhe-

der som Post Danmark, der har en
målsætning om at have så mange
fuldtidsansatte som muligt, hvis
andre distributører benytter sig af
studerende og pensionister, som de
kun betaler for få timer, siger Eigil
Johannesen.
- Det er også tegn på, at vi har
behov for en grundlæggende diskussion af, hvor vores arbejdsmarked
er på vej hen. Hvis vi vil skabe et
bæredygtigt velfærdssamfund, kræver det ikke bare, at vi tæller hoveder
i arbejde – det kræver at vi får skabt
fuldtidsjobs, som gør folk i stand til
at forsørge sig selv. For vi skal vel ikke
ende i et working poor-scenarie?,
spørger han.

DAO: Vi har skiftet
deltidsansatte ud med
fuldtidsansatte
I DAO Distribution bedyrer direktør
John Romedahl dog, at virksomheden bevidst er gået væk fra at have
deltidsansatte.
Da jeg startede for otte år siden,
havde vi utrolig mange deltidsansatte. Men vi har fundet ud af, at vi
opnår en højere kvalitet i vores arbejde ved at have fuldtidsansatte, fordi
de oparbejder en større erfaring og
mere tilknytning til arbejdspladsen.
Derfor har vi nu kun cirka 50 ud af
1.000 ansatte, som ikke er fuldtids-

FAKTA
I starten af maj reklamerer DAO
Distribution fortsat med at have: ”et
velfungerende team, som hver nat
(…) tilbagelægger 100.000 kilometer
på 4 timer.” Det kan vi kun forstå som
deltidsarbejde…

ansatte. Og vores underleverandører
gør det på samme måde – de kører
også med fuldtidsansatte nu, siger
han.
Han forklarer, at DAO Distribution stort set ikke bruger unge
omdelere længere, men at de har
en del ansatte over den almindelige
pensionsalder. Men hovedparten af
dem arbejder også på fuld tid.

Det er en principiel
diskussion
Eigil Johannesen undrer sig stadig.
- Jeg synes, det er meget mærkeligt,
at selskabet fejlinformerer om så væsentligt et punkt i deres annoncer. Vi
har at gøre med en meget principiel
diskussion af, hvordan vores arbejdsmarked skal hænge sammen. Så hvis
de virkelig har flest fuldtidsansatte,
synes jeg, det er det, de bør bryste sig
af – ikke det modsatte, siger han.
John Romedahl medgiver, at deres
annoncer kan misforstås.
- Ganger og dividerer du, hænger
det ikke helt sammen. Men forklaringen ligger bare i, at tallene skal
opdateres, og det må vi så få gjort,
siger han og fortsætter:
- For os giver det mest mening at
have flest fuldtidsansatte – og derfor
er vores produktionsplan lagt an på
det. Men jeg vil helst ikke gøre mig
til dommer over, hvordan den enkelte
skal indrette sin tilværelse. Hvis
nogen vil supplere deres tilværelse
med et deltidsjob, så vil jeg ikke stå i
vejen for dem. Det kan også være, at
der findes brancher, hvor samfundet
har gavn af en anden struktur, end
den som virker bedst for os, siger
John Romedahl.
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Så kører det for Logistik
Da nyheden om PostNords opkøb
af speditionsaktiviteterne i G.P.
Spedition ApS blev kendt, var HK
Post & Kommunikations umiddelbare reaktion glæde. Glæde over at der
endelig også i Danmark blev investeret i koncernens strategiske forandring fra at være en brevvirksomhed
med få logistikaktiviteter til at blive
en logistikvirksomhed med breve.
Derudover blev der straks anmodet
om overenskomst for det nye datterselskab, og bedt om forhandling af de
personalemæssige konsekvenser.
"Forhandlingerne har vi stadig
til gode, men jeg ser frem til at samarbejde med ejer af G.P. Spedition
Jørn Jacobsen, som bliver chef for
PostNords Road Freight-organisation
i Danmark", siger klubformand Eigil
Johannesen.
"Den know-how speditørerne
fra G.P. Spedition tilfører PostNord
Danmark, vil vi omsætte til kompetenceudvikling af endnu flere
medarbejdere, og det vil vi gerne

aktivere en del af kompetencepuljen
til", fortsætter han.
"Der skal investeres i vore medlemmers mulighed for at gøre sig
gældende i de nye forretningsområder!".
Forårets store kampagner for salg
af logistik som paller og gods, er også
kommet godt i gang. Eller som chef
for PostNord Danmark udtrykte det:
" ..har et godt vejgreb ..". Det blev
også fremhævet i meddelelsen om et
udvidet samarbejde med Blue Water,
som netop har tegnet en stor aftale
om paller og stykgods til Norge indtil
2019.
"Det er utroligt vigtigt, fordi vi
i vores aktuelle situation har behov
for at komme mere ud i markedet
og vise, at vi mestrer også den tunge
logistik. Så på den måde kan aftalen
her sagtens blive en døråbner til flere
store, attraktive kunder”, forudser
chef for Industrial Markets and
E-commerce, René Nielsen.

Afsked med Anita
Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Egentlig kræver hun ikke nogen
nærmere præsentation. I København
ved de fleste, hvem Anita er, og på
posthusene har de i årevis vidst det
allesammen. I mange år har ”Anita”
næsten været synonymt med HK
Post & Kommunikation: ”Ring til
Anita”.
Nu har Anita Sørensen så valgt at
gå på pension. Og hun har næsten
holdt sit løfte: ”Jeg bliver, så længe
der er posthuse tilbage”. Og hun blev
til fremtiden (næsten) var af klaret for
de sidste få posthuse. I forbindelse
med lukningen af posthuset på H.C.
Ørsteds Vej kunne man den 27. april
på TV 2 News læse:

Anita startede selv sin karriere
i Posten som salgsassistent, og
gennem flere årtier har hun kæmpet
kollegernes sag. Først som tillidsrepræsentant, senere som fællestillidsrepræsentant i Posthuse og regionsformand.
Anita fik rosende ord med på
vejen for godt samarbejde fra indtil
flere chefer for sin fine evne til at finde løsninger i fællesskab. En ros hun
ellers tidligere har betakket sig for,
for det skulle jo nødig hedde sig, at
hun ikke (samtidig) varetog kollegernes interesser.
Anita tog afsked med kolleger
m.fl. sidst i februar. En måneds tid
inden benyttede klubformanden lejligheden til, i forbindelse med Anitas
sidste deltagelse i et klubbestyrelsesmøde, at overrække hende klubbens
æresnål. Æresnålen uddeles til en
person, der har ydet en særlig indsats
for medlemmerne.
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Omorganiseringer kan give

Besparelser i Salg
I februar var Salg gennem endnu en organisations
ændring. Det betød bl.a., at 14 HK’ere mistede
deres job.

Én omorganisering i løbet af to år kan gå og synes
ikke at påvirke stressniveauet i hverdagen. Men
flere giver tegn på øget stressniveau, fastslår en
undersøgelse foretaget af AC.
Artiklen på næste side handler om
forandringerne i Salg, men de fleste
andre enheder er også jævnligt
igennem organisationsændringer og
(andre) spareøvelser.
Arbejdslivsforsker Klaus T. Nielsen, RUC, peger ifølge
DJØF- Bladet på to
komponenter ved
omorganiserin-

ger, der giver stress.
”For det første bryder en masse
indbyrdes etablerede rutiner og
aftaler sammen for altid. Du mister
en del af den goodwill, du har præsteret i forhold til at få tingene til at
fungere.”
For det andet giver selve omlægningen store forstyrrelser i den
daglige drift i lang tid.
”Nogle gange når man slet ikke at
få opbygget en ny daglig drift før en
ny omorganisering.”

Prioritering er en
ledelsesopgave
”Det er vigtigt, at der er et reelt fokus
på bortfald af opgaver, når der bliver
færre hænder”, siger Eigil Johannesen. ”Omorganiseringer medfører
i sig selv, at man både skal lære nye
opgaver, metoder og processer
at kende, og måske også slippe
arbejdsopgaver, som man har
været glad for. Hvis man så
desuden skal nå det samme
med færre hænder, forstærkes faren for stress. Og
prioritering af opgaverne
er en ledelsesopgave.
Den kan man ikke bare
forvente løst af nok så
selvbærende teams”,
siger Eigil.

Ledelsen
overser
daglige
problemer
Klaus T. Nielsen siger til DJØF-Bladet, at
de menneskelige om-

kostninger ved hyppige forandringer
skyldes, at alle ledere, der skal drive
omorganiseringer igennem, overser
de små, daglige problemer, som
følger med.
”Det skal de rent faktisk gøre som
gode ledere i den højere sags tjeneste. Men selvom lederne også selv er
påvirket af forandringerne, så er det
medarbejderne, som står med den
daglige opgave med at få alle de små
ting i driften til at fungere igen.”

HK Post & Kommunikations næstformand, Karin Lauritsen, fortæller her
lidt om forløbet og ændringerne
”Med den alvorlige økonomiske
situation, ved vi jo alle, at der er risiko
for besparelser og mandag i uge 8 blev
vores bange anelser til virkelighed.
Alle tillidsrepræsentanter i Salg (dog
ikke KUL) blev indkaldt ekstraordinært til møde i samarbejdsudvalget
med overskriften ”organisationsændring”, fortæller Karin.
Samarbejdsudvalget fik forelagt en
plan for, hvordan Salg omstruktureres, og at der reduceres med 14 HK’ere.

Luftige visioner stresser
nedefter

Sælgersupport samlet i nyt
team

Professor Niels Åkerstrøm Andersen,
CBS, påpeger i DJØF-Bladet, at ledelser i dag ofte laver omorganiseringer
– ikke for at løse et problem, men for
at gøre sig til over for nogle andre.
”Problemet med dét er, at konsekvenserne nedad gennem organisationen sjældent bliver tænkt igennem.
Derfor ender du tit i den mærkværdige situation, at du skal få tingene
omkring dig til at fungere på trods af
ledelsen.”
Ledelsernes udmeldinger om
forandringerne er ofte løse og luftige.
Det gør det svært at forstå, hvilken ny
helhed man nu skal være en del af. ”

2 team i Small and Medium Accounts
henholdsvis Developing Markets blev
nedlagt, og alle sælgersupportere samlet i et nyt samlet team som benævnes
Sales Administration. Der blev også
flyttet medarbejdere fra KUL til Sales
Administration med deres opgaver
bl.a. kundeoprettelser, kreditvurdering , CRR, postbokse og USF.
”Det giver god mening efter min
mening at samle alle disse opgaver, da
de jo alle er en stor del af vore daglige
salgsarbejde”, siger Karin.

Overvej antallet af
omorganiseringer
”Det er ikke vores indtryk, at omorganiseringer i PostNord Danmark i
rigt mål gennemføres som det rene
”show-off”, siger Eigil Johannesen,
der dog ikke vil udelukke, at det
forekommer. ”Under alle omstændigheder er det dog vigtigt, at man
ledelsesmæssigt er opmærksom på,
hvor alvorlige konsekvenser det kan
have for medarbejderne, inden man
iværksætter en omorganisering.
Måske kunne en ændring godt vente
lidt, og så slås sammen med den
næste. Stress er trods alt en alvorlig
sag. ”

tirsdagen kl. 14.00 og allerede onsdag
morgen var der individuelle samtaler.
Et kort forløb som flere medarbejdere
fandt bedre end at trække tingene i
langdrag. Tillidsrepræsentanterne
havde koordineret det sådan, at der var
bisidder på alle lokationer under 1. og
2. samtale.

Kort proces giver færre
søvnløse nætter
”Vi har efterhånden prøvet mange
forskellige modeller for organisationsændringer i Salg, - det her var kort og
hektisk, men man behøvede så ikke
ligge søvnløs i flere dage eller uger. Så
det kunne godt være en god model at
bruge i fremtiden”.

”Som fagforening havde vi fokus
på at sikre
• outplacement til opsagte funktionærer
• prøveperiode til 2 medarbejdere
(ved skift til ny jobfunktion og
forflyttelse til København)
• at tilgodehavende flex over 40 timer
til funktionærer blev udbetalt
”Som næstformand undrer jeg mig
dog lidt over antallet af tilbageværende
chefer. Nogle har efter omorganiseringen kun 3 medarbejdere”, siger Karin.
Cheferne skal ikke have egne kunder,
men bruge mere tid på sambesøg og
coaching, – mens sælgerne får flere
kunder og højere salgsbudgetter.
”Arbejdet i Sales Administration
ændrer manges arbejdsrutiner for at
sikre ensartede processer og arbejdsmetoder. Og det vil kræve en større
tilvænning, indøvelse og omlægning
af gamle vaner før den vil være i hus.
Fordelen vil være, at vi nu kun sidder
på 2 lokationer og kan have glæde af at
sidde tæt på hinanden. Noget som vi
Ankersgade, Århus kan skrive under
på, da vi har KUL på samme etage.
Mange ting bliver nemmere på den
måde”, slutter Karin.

31 medarbejdere skiftede
arbejdssted
I alt 31 medarbejdere skifter arbejdssted, bl.a. fra Oliefabriksvej til
Hedegaardsvej og enkelte mellem
landsdelene.
Medarbejderne blev orienteret om

Fair resultatløn efter 1. kvartal (Q1)
Det var en tilfreds næstformand Karin Lauritzen, der fik meddelelsen om, at kollegerne i Salg får beregnet
deres resultatløn i Q1 som 100% målopfyldelse på fokuselementet ”commitment tracking”.
Tillidsrepræsentanterne i Salg – ikke mindst tidligere stedfortræder og nyvalgt tillidsrepræsentant Dzana
Avdic, Small and Medium Accounts, gjorde kravet gældende, så snart virksomhedens udfordringer med
data/opgørelsesmetode blev synlige.
”Det viser med al tydelighed den konkrete værdi af lokalaftaler med virksomheden samt tillidsrepræsentanter ude blandt kollegerne til at holde øje med aftalerne” siger Karin Lauritsen. ”Derudover har vi i
øjeblikket dialog om konsekvenserne af fjernelse af et arbejdsredskab: de små røde postbiler – uden forudgående dialog”.
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Udbetaling af bonus
til medlemmerne
første gang i 2016
TryghedsGruppens repræsentantskab har besluttet, at der i år
for første gang vil blive udbetalt
bonus på 8 % til medlemmerne
(med en minimumsgrænse på
75 kr.). Det betyder, at der alene
til kunderne i Tjenestemændenes Forsikring udbetales ca.
70.000.000 kr.

I uge 15 sendte Tryghedsgruppen breve ud til alle bonusberettigende medlemmer med
orientering om den bonus, der
vil blive indsat på de pågældendes NemKonto den 1. juni 2016.
Du kan se mere om den nye
bonus-ordning på
tjm-forsikring.dk

Fritvalgsordningen?
Enkelte medlemmer har undret sig over, at de ikke kunne se resultatet af den udmøntning pr. 1. april af overenskomstens fritvalgsordning, som har været omtalt i HK’s nyhedsbreve.
Det skyldes, at medarbejdere i PostNord Danmark ikke er omfattet
af fritvalgsordningen på traditionel vis. I PostNord Danmark har vi
aftalt, at fritvalgsordningen udmøntes som en del af den generelle
lønforhøjelse. Det skete pr. 1. marts. Så ingen er blevet snydt.


























Post- og Telepersonalets
Understøttelsesfond
Post- og Telepersonalets Understøttelses-fond (PTU) er en
fond for medlemmer af 3F Post,
HK Post & Kommunikation og
Dansk Metal for ansatte i Post
Danmark og TDC (tidligere
medlemmer af Telekommunikationsforbundet).
Fondens formål er:
• At yde støtte til trængende
medlemmer af de 3 tilsluttede
organisationer.
• At yde tilskud til kulturelle
og sportslige aktiviteter, der
forestås af organisationer
med tilknytning til post- og
teleområdet.
Fonden har mulighed for at yde
støtte/hjælp ud fra følgende
muligheder:
• Dokumenterede udgifter til
eksempelvis medicin, be-

handling hos fysioterapeut,
kiropraktor og zoneterapi.
• Der kan ydes legat på 2.500,kr. til dokumenterede udgifter
for tandbehandling og briller.
• Der kan ydes legat på 2.500,kr. til kulturelle og sportslige
aktiviteter. Seneste regnskab
skal medsendes.
Fonden af holder 2 årlige fondsmøder i hhv. juni og november
måned.
Ansøgningen skal udfyldes på
fondens ansøgningsskema, og
ansøgningen skal senest være
fonden i hænde den 1. juni/1.
november.
Du kan finde ansøgningsskema, oplysninger om krav til
dokumentation m.m. på vores
hjemmeside: hk.dk/post
Eigil Johannsen repræsenterer HK Post & Kommunikations
medlemmer i fondsbestyrelsen.
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Brug dit
netværk

Temamøder
med virksomhedsoverdragne
medarbejdere i postbutikker

Jobklubben har haft besøg af René Nørbjerg, der
gav inspiration til, hvordan man bruger sit netværk
i sin jobsøgning.
René har en fortid i Post, - fra starten
som lørdagsafløser 1987, og til han
sluttede som postmester i Hørsholm
20 år senere. Desuden har René
været aktiv i HK Post & Kommunikation som næstformand i den tidligere
chef kreds. Siden René forlod Posten
har han haft flere jobs, og er i dag
planlægningschef i G4S. René delte
velvilligt ud af sine egne erfaringer,
som kan bruges af alle, der søger nyt
job.

Kaffemøder
”Kontakt en tidligere kollega, få en
snak over en frokost.”
Sådan startede netværket for
René. Kollegaen havde nogle kontakter og via den vej, fik René et nyt Job.
Nogen, der kendte nogen, som
kendte nogen…
”På 8 måneder, nåede jeg nok 100
kaffesamtaler. Nogle gange 3 om
dagen.” siger René.
”Jeg bruger meget LinkedIn til
at vælge, hvem jeg gerne vil have en
kaffesamtale med. Der er mange
tidligere kolleger fra Post, som nu
arbejder andre steder, og som er gode
at netværke med. Postfolk er meget
dygtige. Post har bare ikke været god
til at fortælle sine medarbejdere, hvor
dygtige de faktisk er. ”

Tidligere postmester
med mere
René Nørbjerg

16

At netværke er den korte vej
Lav en top 10 liste over, hvilke firmaer du kan tænke dig at arbejde for.
Find ud af, hvem du kender i firmaerne for at få en kontakt.
De første samtaler handler om
at øve sig, og få fingeren på pulsen.
Vælg nogle personer, du kender godt,
så det er trygt at øve sig. Formålet er
ikke at få et job, men at skabe kontakt
og måske få nogle navne på nye
kontakter.
En del virksomheder bruger deres
netværk til at finde ansøgere til nye
jobs. De vil gerne have få ansøgere,
som er kompetente, og spare en masse tid, i stedet for at slå stillingen op
og få 200-600 ansøgninger.

Forbered dig
Når du får en kaffeaftale, er det vigtigt at være forberedt, så du har noget
at fortælle. Det er rigtig godt at spørge, om du må bruge dit netværk som
reference. F.eks.: ”NN har forslået, at
jeg skulle tage en snak med dig.” Så
er der en anden, der siger god for dig,
og er første skridt til at få foden inden
for, eller få en ny til sit netværk.
• Nogle chefer afsætter tid til kaffemøder. Andre prioriterer det slet
ikke.
• Man kan også netværke mange
andre steder, forældremøder,
foreningsarbejde, naboer, kun
fantasien sætter grænser.
• Book gerne kaffemøder 3-4 uger
frem i tiden. ”Det er rigtig fedt at
give besked om, at man er forhindret, fordi man har fået job. Man
kan jo altid udskyde aftalen eller
sige, at vi vender tilbage, hvis der er
brug for det på et senere tidspunkt,
for lige nu er det ikke aktuelt,”
siger René.
• En kaffeaftale er ikke en jobsamtale, men en indgang til at kom-

me igen, få referencer eller blive
anbefalet.

Forbered dig – og Tag noter
En typisk dagsorden til et kaffemøde:
Lav lidt research om firmaet inden, få
personen til at fortælle om sit firma,
spørg ind til hvem jeg kan kontakte
for at komme videre, få et navn eller
en kontakt, evt. tlf.nr. eller mail.
Husk at skrive ned, når du er til
kaffemøde. Et andet menneske giver
dig noget af sin dyrebare tid. Vis at du
tager det alvorligt og tager imod gode
input. Det giver et seriøst indtryk.
Det er vigtigt at personen ikke føler,
at du har spildt vedkommendes tid.
Det nødvendige til netværksarbejde: Et opdateret CV, både som Word
og PDF. Hav det liggende i Dropbox,
så er det altid ved hånden.
Det kan være fint at bruge et
brutto CV eller have et CV, hvor de
vigtigste kompetencer er beskrevet
lidt dybere.
Hvis du skal til samtale, så vær
forberedt på, at du måske kan få
tilbudt et job. Overvej inden, hvad du
vil have i løn, hvor mange timer du
vil arbejde og, hvis der er andet du
kan få brug for.

Vær synlig – sig TAK - hjælp
andre
Husk at sætte kontaktoplysninger på
de sociale medier, som du bruger.

Hvis du bliver headhuntet, så det
er vigtigt, at kunne få fat i dig. Ellers
går de videre til næste mulige emne.
Hvis du har en LinkedIn profil, så
sæt et billede på. Man bliver fundet
12-14 gange oftere end dem uden.
Hav ærlige anbefalinger fra tidligere jobs. Hav kontaktoplysninger
på de pågældende. Du kan komme
ud for, at du skal bruge dem lige
pludselig.
”Jeg har gode erfaringer med visitkort ”, siger René. ”Man kan altid lige
notere en aftale på bagsiden. I stedet
for at skulle bruge en serviet!”
Når du selv er kommet i job, så
tænk på da du selv søgte, og vær
imødekommende over for andre, der
måske gerne vil have en anbefaling af
dig, en kaffesamtale eller en reference, en kontakt eller andet.
Sig tak til dem, der har hjulpet dig
og gør det diskret. Hvis du slår det op
på Facebook, kan det være andre også
vil have hjælp, og det er personen måske ikke villig til. Så gør det diskret.
Log in på LinkedIn, og se hele
René’s præsentation på: https://
dk.linkedin.com/in/renenoerbjerg
Tidende siger tusind tak til Marianne Toft, der var venlig at tage noter
til denne artikel fra René’s oplæg. 

Søndag den 22. maj i Aalborg og Søndag den 29. maj i Fredericia af holdt/
holder vi møde for medlemmer i
postbutikker - i samarbejde med HK
Handel.
Efter succes’en i København tager
vi fat på en gennemgang af specielt
arbejdstidsreglerne i butiksoverenskomsterne, idet vi oplever at nogle
butikker ikke altid betaler det, de
skal, for f.eks. overarbejde, ligesom
reglerne omkring inddragelse af fridage etc. også omgås lidt lemfældigt.
Herudover lægger vi op til, at alle
der er virksomhedsoverdraget til en
postbutik tilmelder sig den facebookgruppe, der er oprettet, så man

kan dele sine oplevelser med andre i
samme situation.
Og sidst men ikke mindst har vi
spørgetime.
Indbydelser er sendt direkte til
berørte medlemmer.
I København vil der være et nyt
Brunchmøde søndag den 12. juni.

Anmeld stress
Vi vil i HK Post & Kommunikation
gerne slå et slag for, at stresslidelser
anmeldes som arbejdsbetingede
lidelser til Arbejdsskadestyrelsen.
Det gør vi, fordi stress langt hen
ad vejen i dag ikke er anerkendt som
en arbejdsskade i formel forstand,
som kan gøre medarbejdere meget
syge, ja i de værste tilfælde kan
stress være invaliderende eller endog dødelig.
En anmeldelse er med til at gøre

antallet af stresssyge synligt, så
lovgivere og andre får øjnene op for,
hvor stort problemet egentlig er, og
dette kan forhåbentlig gøre det lettere at få anerkendt flere stress-skader
som arbejdsskader.
Anmeldelse sker som oftest igennem egen læge; – snak med ham/
hende om det, og vil de ikke gøre
noget kan du selv eller vi anmelde
lidelsen.

Ny stor alliance skal
bekæmpe stress
På trods af mange års forskellige
indsatser mod stress er antallet af
stressede steget med 20 procent de
sidste 20 år, og 35.000 danskere er
hver dag sygemeldt med stress. Det
er blandt andet baggrunden for, at
et nyt samarbejde ’StressAlliancen’
har set dagens lys. Bag det står
Forsikring & Pension, Hjerteforeningen, HK, Psykiatrifonden, FOA
og Pensam.
Formålet med samarbejdet er,
at forebygge og bekæmpe stress
og sikre et godt arbejdsliv for alle.
Derfor samarbejder alliancen med

eksperter, forskere og behandlere
på stressområdet om at finde og
udbrede evidensbaserede løsninger
mod stress.
Forventningen er ifølge StressAlliancens hjemmeside, at opbygge en
national forebyggelsesmodel mod
stress med fokus på arbejdspladsen,
uddannelse og ledige. Disse udvikles ud fra IGLO(S)-modellen. Det
vil sige, at løsninger, redskaber og
metoder er målrettet til Individet,
Gruppen, Lederen, Organisationen
og Samfundet.
Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø
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Dom i sagen om efterbetaling
af feriegodtgørelse til fratrådte
tjenestemænd

Ca. 2,5 mio. kr. har medlemmer af HK Post &
Kommunikation fået efterbetalt
Den 3. februar 2016 blev der afsagt
dom i det kollektive søgsmål anlagt
af CFU den 17. august 2012 mod
Moderniseringsstyrelsen/Finansministeriet.
Sagen var anlagt på vegne af tjenestemænd, som på grund af mere
end ½ års sygefravær op til pensionering ikke havde fået godtgjort den
ferie og feriegodtgørelse, de ellers
havde optjent.
Ferieaftalen blev ændret efter
dom i EF domstolen 20. januar
2009.
Den aktuelle sag handlede om
efterbetaling til tjenestemænd, der
fratrådte tidligere.
Under sagens forløb har Moderniseringsstyrelsen og Post Danmark
anerkendt og gennemført efterbetaling for kolleger fratrådt d. 17. august
2007 eller senere, det vil sige 5 år før
sagsanlægget fra CFU.
Søgsmålet handlede derfor
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herefter primært om efterbetaling af
feriegodtgørelsen til tjenestemænd,
som er fratrådt i perioden mellem 5
år forud for EF-domstolens dom (dvs.
den 20. januar 2004), og frem til 17.
august 2007.
Landsretten kom frem til, at
forældelsesfristen gælder fra sagsanlægget d. 17. august 2012.
Så dommen betyder, at der ikke
vil ske efterbetaling til flere tjenestemænd/overenskomstansatte på
særlige vilkår end de, der allerede
har modtaget efterbetaling fra Post
Danmark A/S.
Dommen tager også stilling til
rentespørgsmålet. Det betyder, at
der udover de allerede beregnede
og udbetalte morarenter, også skal
beregnes morarenter for perioden
17. august 2009 til 1. marts 2012.
Berørte medlemmer er underrettet
om efterbetalingen af morarenter af
Post Danmark.

Det ligger nu fast, at dommen
ikke bliver anket.
Dommen indebærer en række
principielle afgørelser, som har
betydning for organisationerne på
det offentlige område, herunder
at der nu gælder denne 5 års forældelsesfrist for tjenestemænd samt
at Moderniseringsstyrelsen skal
anerkende at styrelsen forhandler
på vegne af alle arbejdsgivere inden
deres område.
Uanset dommen har sagen ikke
været forgæves. Ca. 2,5 mio. kr. har
de berørte medlemmer af HK Post
& Kommunikation fået efterbetalt
undervejs.
CFU’s advokat ”Elmer & Partnere” har beskrevet sagen på
http://www.elmer-adv.dk/forhandlinger-tjenestemaend/

PFA dropper Ryanair-aktier
efter dansk ballade
Pensionskæmpen PFA har solgt alle sine aktier
i Ryanair. Det sker efter Ryanairs opførsel i
Danmark i 2015
Ryanairs insisteren på ikke at ville
tegne danske overenskomster, har
kostet selskabet PFA som aktionær.
Det meddelte Ritzau midt i marts
måned.
- Vi har solgt alle vores aktier i selskabet inden for den sidste måned.
Det er en bevidst beslutning om, at vi
ikke længere ønsker at være aktionærer i Ryanair, siger Henrik Nøhr
Poulsen, direktør med ansvar for
aktier i PFA, ifølge Ritzau.
- Vi har med bekymring fulgt
Ryanair og debatten omkring selskabet. Ikke mindst selvfølgelig arbejdsforholdene for selskabets ansatte og
den sag, der var i arbejdsretten, siger
Henrik Nøhr Poulsen.
Aktierne i det irske lavprisflyselskab har ellers været en god investering. Men af etiske årsager er de altså
blevet fravalgt af PFA.
- Kursen og investeringen har ikke
været en del af vores overvejelse. Vi
har solgt af etiske grunde, deriblandt Ryanairs manglende evne og

vilje til at tilpasse sig lokale forhold,
fortæller direktøren til Ritzau.
HK Privat glæder sig over PFA's
beslutning.
- Vi har den klare opfattelse, at
vores medlemmers pensionspenge
ikke skal investeres i selskaber, der
ikke anerkender retten til kollektive
overenskomster.

- Det er derfor et godt træk, PFA
har lavet, og det viser vejen for andre
pensionsselskaber, siger formanden
for HK Privat, Simon Tøgern.
Salget af aktierne glæder også Eigil Johannesen, HK Post & Kommunikations klubformand:
- Vores kontraktansatte medlemmer har jo deres pension i PFA.
Tidligere har også ATP, PensionDanmark og Industriens Pension
sagt farvel til deres Ryanair-aktier.

Godt år for
Sampension
2015 har været et godt år for Sampension trods
stor uro på de finansielle markeder. Alle kunder fik positive af kast, men noget lavere end i
2014. De kan dog glæde sig over at have fået en
forrentning på op til 46 % over de seneste fem
år efter omkostninger. Sampension har så lave
omkostninger til investering og administration, at de er blandt de allerbedste til at få kundernes pensionsopsparing til at vokse. Det ses
tydeligt i brancheværktøjet Fakta om Pension,
hvor Sampension konsekvent ligger nr. 1 eller 2
i sammenligning med de kommercielle aktører
over fem år.
Foto Sampensions adm. direktør Hasse Jørgensen
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Fejl medførte forsinkelse af Tidende nr. 1

Nyt fra Feriehusene:
Der er nu installeret WI-FI i alle lejemål.

Ændrede telefontider:
Da de fleste henvendelser i dag sker pr. mail, har vi besluttet at indskrænke tiden for telefoniske henvendelser og få mere tid til blandt andet besvarelse af mails.
Målet er at opretholde vores nuværende serviceniveau.
Mandag kl. 9.00 – 12.00 og 13.00 - 15.00
Tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 12.00 og 13.00 - 14.00
Torsdag kl. 9.00 - 12.00
Fredag er kontoret lukket

BOOKHUS – på nettet:
I den nærmeste fremtid vil vi begynde at fodre operatørerne i BOOKHUS med data fra vores feriehussystem. Målet er at vores medlemmer i fremtiden selv
skal kunne booke et feriehus på nettet. P.t. forventes
dette at blive muligt i løbet af sommeren. Hold øje
med Feriehusenes e-mail eller hjemmesiden.

Distributionsservices A/S fik for få blade leveret fra
vores trykkeri, så sidste nummer af Tidende måtte
efterleveres til os, og postsendes til ca. 200 medlemmer. Vi beklager selvfølgelig den forsinkelse, som det
medførte. Alle gode kræfter var involveret i at få bladet
ud hurtigst muligt. Her klubformanden i sving med
konvolutterne: OBS!

Er det svært at få et feriehus?

Som det fremgår pakkes der blade i et tempo, så fotografen har svært ved at følge med.

Hvad er det, jeg betaler?
KLUB PÅ ARBEJDSPLADS:

Vi bliver sommetider spurgt, hvad der egentlig gemmer
sig bag de enkelte ”poster” af kontingentet. Så nu har
redaktøren været i e-boks, og vil ud fra sin egen betalingsoversigt prøve at besvare spørgsmålet.

Denne del af kontingent er direkte til klubben HK Post &
Kommunikation.

A-KASSEBIDRAG TIL STATEN:

Optræder kun, hvis du er med i forsikringen. Den kan
du have resten af livet. Du kan altid finde opdaterede
forsikringsbetingelser på HK’s hjemmeside.

Dette er bidraget til din arbejdsløshedsforsikring. Bidragets størrelse er fastsat af Staten.

HK A-KASSEBIDRAG TIL ADMINISTRATION:
Denne del af a-kassebidraget kan de enkelte a-kasser selv
fastsætte. Pengene går til administration og til aktiviteter
i a-kasseregi for at hjælpe ledige videre.
Samlet dækker de 2 første poster på i alt 472 kr. altså
a-kassebidraget.
Er du tilmeldt efterlønsordningen vil denne post selvfølgelig også optræde.

FAGFORENING:
Det er dit faglige HK Kontingent.

Skawbo i Skagen

HELTIDSULYKKESFORSIKRING:

VISSE KRITISKE SYGDOMME:
Optræder kun, hvis du er med i forsikringen. Den stopper automatisk, når du fylder 65 år. Du kan altid finde
opdaterede forsikringsbetingelser på HK’s hjemmeside.

GRUPPELIVSFORSIKRING:
Dette er den Gruppelivsforsikring, som blev indført
obligatorisk en gang i 1980’erne i det daværende DPTF.
Siden 1. januar 2015 har forsikringen været frivillig. Den
stopper automatisk, når du fylder 70 år. Du kan finde
forsikringsordningen på HK Post & Kommunikations
hjemmeside under ”medlemstilbud”.
Den har aftale nr. 71001.

Husk at opdatere din email på MitHK

Tidende hører af og til udtalelsen: ”Det er svært at få
et feriehus, hvis man ikke har mange point”. Vi præsenterer feriehusenes administrator, Lea Sandholm, for
udtalelsen.
Er det sandt Lea, at det er svært at få et feriehus, hvis man
ikke har mange point?
Både ja og nej”, siger Lea. Det handler tit om hvor fleksibel man er. Hvis kun man søger 1 hus i 1 uge så har
man jo kun 1 ”skud i bøssen”. Men hvis man lægger
billet ind på flere huse og mere end 1 uge, så bliver
mulighederne jo større. Nu har vi jo lige haft hovedtildeling, og vi kan jo prøve at kigge på resultatet af den.”

Det gør vi så…
Resultat af hovedtildeling i Danmark og Sverige:
Vi blev nødt til at give afslag til 29. Efterfølgende har 13
fået tildelt andre lejemål. Så reelt fik 16 et afslag.
Ud af 182 mulige uger er 32 uger ubesatte efter hovedtildelingen. De fleste er udlejet siden.
Som altid var der mest rift om de store og nye huse:
Perlen, Arken, Blåvand, Gorm, Rævebo og Skawbo,
men også MC og Dræbel er med.

MC og Dræbel i Gammel Skagen

Resultat af hovedtildelingen i de udenlandske
lejligheder:
Vi blev nødt til at give afslag til 9 (fortrinsvis ansøgere til London). 4 har efterfølgende fået tildelt andre
lejemål.
Prag:
12 uger blev udlejet
London: 36 uger blev udlejet
Paris:
24 uger blev udlejet
Berlin: 17 uger blev udlejet

…så er du sikker på at få HK’s Nyhedsbreve med masser af gode tilbud.
Rævebo i Tversted
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Jubilæer 3. kvartal 2016
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 3. kvartal 2016.
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.
Tal i parentes er jubilæumsdatoen
Juli
40 år

40 år

HR Udvikling			
				

Vivi Pedersen (16)
Jobbørsen		
Jørgen H. Kreutzer (16)
Ekom

Maj-Britt Terp Nielsen (19)

August
50 år

Karen E.L. Bertelsen (16)
Team Distr. & Prod.udv.

Kirsten Dransfeldt Andresen (2)
Skærbæk Postbutik

September
25 år
Torben Breusch Angel (16)
Delivery Control & Order
Mgmt

25 år
Marlene Brogaard Petersen (1)
Team Centerproduktion
Lars Udsen Sørensen (1)		
Proces- og Produktøkonomi
Uffe Jesper Bahn Petersen (1)
PDT Ledelsen

Forsinket tillykke til Lene Raarup,
København City Posthus, med 25 års
jubilæet den 8. maj 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).

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.

Pauser – hvad gælder?
Afskaffelse af den betalte frokostpause har naturligt nok givet en del
forespørgsler om ”pause-regler”, og om Arbejdsmiljølovgivningen.
Reglerne er beskrevet flere steder,
bl.a. i Industriens Funktionæroverenskomst, i Skærmbekendtgørelsen,
og i Arbejdstilsynets (AT-)vejledning
om skærmarbejde:

EU-Direktiv om arbejdstid
I tilknytning til Industriens Funktionæroverenskomst har parterne i et
protokollat beskrevet, hvordan EU’s
direktiv om arbejdstid er implementeret i overenskomsten.
Her står der om pauser: ”Pauser
aftales lokalt. Såfremt den daglige
arbejdstid overstiger 6 timer, kan
hver af de lokale parter kræve, at der
på normale arbejdsdage holdes en
pause. Ingen pause kan være af mindre end 10 minutters varighed”.
Du har altså ret til en (frokost-)
pause, når du har en daglig arbejdstid på mere end 6 timer. Men ikke
(længere) ret til at få den betalt af
arbejdsgiveren.
Med Post Danmark aftalte vi i
forbindelse med afskaffelsen af den
betalte frokostpause, at: ”Pausen skal
have et restituerende formål og bør
ikke lægges i umiddelbar nærhed
af arbejdstidens begyndelse eller
afslutning”. Med det lille ”bør” er
der taget hensyn til, at der kan være
situationer, hvor det alligevel er mest
hensigtsmæssigt. Det kan f.eks.
være, hvis ens møde- eller sluttid ligger kort før hhv. efter et hovedmåltid.
I øvrigt har vi ladet det være op
til de lokale parter på arbejdspladsen (ledelse, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant) at finde
ud af, hvordan aftalen mest hensigtsmæssigt forvaltes.

De særlige bestemmelser gælder, når
medarbejderen ”regelmæssigt og i
en ikke ubetydelig del af arbejdstiden” arbejder ved en skærm. Som
tommelfingerregel gælder de særlige
bestemmelser, når den enkelte medarbejder så godt som hver arbejdsdag
arbejder ved en skærm i ca. to timer
eller mere.
De særlige bestemmelser gælder
også for bærbare computere, og
hjemmearbejdspladser er også omfattet af skærmbekendtgørelsen.

Arbejdets tilrettelæggelse
Om arbejdets tilrettelæggelse siger
AT-vejledningen bl.a.:
• ”Arbejdsgiveren skal sørge for at
tilrettelægge skærmarbejdet, så
det daglige arbejde ved skærmen
regelmæssigt af brydes af andet
arbejde eller, hvor dette ikke er
muligt, af brydes af pauser, så
sundhedsskadelige påvirkninger
undgås. ”
• ”Det mest optimale for den enkelte medarbejder er det varierede
arbejde med pauser. ”
• ”Ved en del skærmarbejde kan der
arbejdes 1-2 timer uden ophold.

Andre former for skærmarbejde
kan være så intensivt, at der er
behov for hyppigere af brydelser i
form af variationer og pauser. ”
Skærmdirektivet beskriver også alle
de gener og belastninger, som kan
følge med skærmarbejde, og henviser desuden til AT-vejledning om
Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. Her står der bl.a.:
”Ifølge bekendtgørelsen om
arbejdets udførelse skal alle arbejdsopgaver planlægges, tilrettelægges
og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Hverken de
enkelte arbejdsopgaver eller arbejdet
som helhed må indebære fysiske,
ergonomiske eller psykosociale på
virkninger, som på kort eller langt
sigt kan påvirke den fysiske eller
psykiske sundhed. ”
Du kan hente gode råd om skærmarbejde her:
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/
Emner/Fysisk-arbejdsmiljoe/Indretning-af-kontor/Skaerm
Din arbejdsmiljørepræsentant har
en rolle i at sikre, at arbejdstilrettelæggelsen lever op til reglerne.

Skærmarbejde og pauser

Stafetten udgår i dette nummer
Dorthe Karina Bille sendte i sidste nummer Stafetten
videre til TR eller AMR i Finance i Fredericia. I Finance
har de dog haft meget travlt med overlevering af opgaver til Indien. Nogle af medarbejderne har endda været
i Indien for at indøve de indere, der skal overtage deres
opgaver. Tidende håber at kunne vende tilbage i næste
nummer med en stafet fra Finance.
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Ved skærmarbejde gælder der yderligere et sæt regler:
De almindelige bestemmelser gælder for alt skærmarbejde. Arbejdsgiveren skal sørge for at indrette og
forsyne skærmarbejdspladserne med
inventar, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt. Der henvises samtidig til
reglerne for arbejdsstedets indretning.
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Fri fredag efter Kr. Himmelfart?
I den nye postaftale står der bl.a.:
”Post Danmark kan i dag undlade
omdeling af forsendelser grundlovsdag og
juleaftensdag.
Post Danmark vil fremover endvidere
kunne undlade postomdeling på mellemdage, f.eks. fredag efter Kristi Himmelfartsdag.”

Lang weekend
De fleste vil sikkert synes, at det vil være
rigtig skønt at holde fri lige netop denne
fredag, hvis Post Danmark vælger at
udnytte muligheden for at ”holde butikken lukket”.
Det udløser dog spørgsmålet: ”Skal
denne fredag nu (også) være en tvungen
feriedag?”
”Og hvad med øvrige mellemdage?” (Redaktionen iler her læseren til
undsætning med det gæt, at der kan
være tale om mellem-(fre-)dage, når
Grundlovsdag, 2. Juledag eller Nytårsdag falder på en torsdag, eller mellem(man-)dage, når Grundlovsdag eller

Nytårsdag falder på en tirsdag. Men det
er kun gæt…).

Skal det være et krav til OK
17?
I stedet for at ferien i stigende omfang
dikteres, kan vi vælge en anden vej. Vi
kan gøre ”Fri fredagen efter Kristi Himmelfartsdag” til et overenskomstkrav i
2017. Eller vi kan gøre ”Fri på mellemdage uden postomdeling” til et overenskomstkrav. Eller ”Fri Nytårsaftensdag”.

Det vil vi gerne have en debat
med dig om frem til OK 17.
Hvad er prisen?
En fridag koster
Men vil vi betale ”fuld pris” i en
situation, hvor hovedparten af HK’erne
udfører opgaver indenfor områder,
hvor der ikke bliver ansat så meget som
en eneste vikar i en eneste time til at
dække de ekstra fridage? Arbejdet skal
blot nås alligevel.

Vi har i forvejen aftalt, at den første procent af den generelle lønregulering i 2017
og 2018 ”erstattes” af engangsvederlag.
Så for at der overhovedet skal være
noget at forhandle om, så skal der enten
1. Aftales forbedringer af andre overenskomstvilkår (indenfor Industriens område), som vi kan bytte til
fridage. Eller
2. De generelle lønstigninger skal
overstige 1 % (hvis det skal gælde fra
2017), OG: vi skal være villige til at
bytte en lønstigning for en fridag.
Under alle omstændigheder kan vi
selvfølgelig kun aftale det, hvis vi kan
blive enige med Dansk Industri eller
virksomheden om det.

I første omgang vil vi gerne vide:
hvad mener du?
Giv din mening til kende overfor din
tillidsrepræsentant. Eller på mail direkte til klubformand Eigil Johannesen på
eigil.johannesen@hk.dk

