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Leder

Flere og flere kunder 
vælger, at få kørt 
deres produkter med 
PostNord Danmark

n	 PostNord Danmark kører (mest) med overenskomstdækkede chauffører. 

n	 PostNord Danmark tager arbejdsmiljøet for sine chauffører alvorligt. 

n	 PostNord Danmark kører målbevidst med lavere miljøbelastninger. 

n	 PostNord Danmark kører (mest) på danske nummerplader. 

PostNords Code of Conduct sætter nogle af branchens højeste standarder til 
social ansvarlighed (CSR). Dét kan både ejerne (Staten) , vi som medarbejdere 
og kunderne være glade for.

Det er derfor måske en idé at reetablere udligningsordningen til finansiering 
af befordringspligten, så hensynet til arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og miljø 
finansieres af hele markedet i stedet for af dine og mine skattekroner.

Det vil være politisk visionære - og bæredygtige - mål.

Med de såkaldte ”normaliseringsforhandlinger” i december 2015 bidrog vi til 
at PostNord har mulighed for fortsat at være et bæredygtigt valg for kunderne, 
og dermed en bæredygtig arbejdsplads for medarbejderne.

Vi indgik en aftale midt i overenskomstperioden, som styrkede virksomhe-
dens økonomi. Det bakkede medlemmerne op om, selvom det betød forrin-
gelser på en række områder.

Det forventer vi så også credit for, når overenskomsten i disse dage fornys. 
Virksomheden har netop indgået en overenskomst med AC for de kommende 
2 år. Vi forventer, at de forbedringer der her er aftalt, også – og som minimum 
- danner præcedens for overenskomstfornyelsen på HK-området. 

Alt andet er ikke bæredygtigt. 

Klubformand for HK Post & 
Kommunikation, Eigil Johannesen
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Vederlaget er udbetalt til ca. 1.100 
HK-ansatte (incl. rådighedslønnede) 
med disse satser (skema 1):

Vi er blevet spurgt, hvorfor (nogle) 
kolleger på 3F’s område har fået stør-
re vederlag? Svaret er, at 3F har aftalt 
en anden model. 3F har aftalt at tage 
1,6 % af den forventede lønstigning 
pr. 1. marts 2017 for særlige vilkår og 
0,8 % for postarbejdere, hvor vi har 
aftalt 1 % for alle. Det giver så også en 
anden beregning af vederlag.

Opdelingen efter løngrupper i 
aftalen fra december 2015 medførte 
forståeligt nok også spørgsmål, da 
ikke alle overenskomstansatte på 
særlige vilkår er indplaceret i en 
løngruppe. Vi har derfor i samar-
bejde med PostNord HR kreeret et 
overblik over, hvordan lønrammer 
og tarifgrupper spiller sammen med 
de 5 løngrupper. Udfra skemaet og 
lønsedlen kan man så se, hvor man 
hører til.

Vederlag udbetalt

Dagpenge og 
tjenestemandspension

Vederlaget på 1 % af den samlede gennemsnitlige årsløn blev 
udbetalt med lønnen sidst i januar, og for alle 5 grupper gælder, 
at vederlaget blev ca. 100 kr. højere end forventet for et år siden. 

Denne lønramme eller tarifgruppe på lønsedlen svarer til løngruppe 1-2:
Lønramme 15-18 samt 44-46
Tarifgruppe 65-68, 94, 95 og 96

Denne lønramme eller tarifgruppe på lønsedlen  
svarer til løngruppe 3
Lønramme 19-21 samt 38 og SÆ 19
Tarifgruppe 53, 69-71 og 88

Denne lønramme eller tarifgruppe på lønsedlen svarer til løngruppe 4 og 5
Lønramme 22-35 samt 39-43 og SÆ 22, SÆ 27, SÆ 28, SÆ 31-32
Tarifgruppe 54-55, 72-84 og 89-93

Operation Performance 
Management (OPM) 
Etableringen af OPM var den del af 
organisationsændringen, som be-
rørte flest HK’ere, og derfor blev det 
også aftalt, hvordan der kan vælges 
tillidsrepræsentanter.

Engineering   er uændret ét valg-
område. 

København City Posthus (Pilestræ-
de) er uændret ét valgområde.

For den øvrige del af OPM (3 afde-
linger) er det aftalt, at der kan vælges 
tillidsrepræsentant i Vest hhv. Øst. 
Altså uafhængigt af arbejdsplads, 
chef og af team.

I OPM (Vest) stiller Karen Stenholt 
op som tillidsrepræsentant, og Erik 
Seeberg stiller op som stedfortræder. 

I OPM (Øst) stiller Annette Rodeck 
Michaelsen op som tillidsrepræsentant. 

Valghandlingen i OPM blev sat i 
gang den 27. januar, så valget er mu-
ligvis overstået, når Tidende kommer 
på gaden.

Terminaler
I Brevterminal Taastrup er Mikael 
Thomassen uændret tillidsrepræsen-
tant. 
Sussie Mortensen er uændret 
tillidsrepræsentant i Internationalt 
Postcenter.
Iben Meelby er også uændret tillids-
repræsentant i Distribution Service 
A/S.  
Brevterminal Fredericia  er stadig et 
valgområde.

Distribution
Der er p.t. ikke nok (dvs. mindst 6) 
HK’ere i Distribution f.eks. Roskilde, 
Køge, Gladsaxe, Haderslev og Sønder-
borg eller Pakke Aarhus og Aarhus  
til at være et valgområde, så Eigil 
er – som fællestillidsrepræsentant - 
tillidsrepræsentant for HK’erne her. 

Økonomi
Økonomi blev efter organisationsæn-
dringen en større arbejdsplads, og er 
stadig et valgområde, hvor der skal 
gennemføres nyvalg af tillidsrepræ-
sentant, da den hidtidige tillidsrepræ-
sentant er fratrådt. 

Fællestillidsrepræsentanten 
dækker flanken
Klubformand Eigil Johannesen 
er – som fællestillidsrepræsentant 
- tillidsrepræsentant indtil der kan 
gennemføres valg af lokal tillidsre-
præsentant ved de enheder, hvor dette 
er muligt, og hvor der p.t. ikke er en 
tillidsrepræsentant. 

Ny organisation – også for 
TR’erne og som medlem
Den ændrede organisering i Produktion og Distribution i PostNord fra 1. 
november 2016 betyder for flere medlemmer af HK Post & Kommunikation 
nye kolleger, nye opgaver og/eller ny arbejdsplads. Og kan også betyde ny 
tillidsrepræsentant.

Svagelighedspension skal 
IKKE fradrages i dagpengene 
I Tidende nr. 4/2016 skrev vi, at 
almindelig svagelighedspension 
medfører fradrag i efterlønnen. Det 
var IKKE korrekt. Ankesagen vedrør-
te fradrag i dagpenge. (Sætternissen 
beklager…)

Siden da har Ankestyrelsen 
truffet afgørelse i et antal ankesager, 
bl.a. fra HK. Afgørelsen betyder, at 
svagelighedspension ikke medfører 
fradrag i dagpengene. Heller ikke 
almindelig svagelighedspension. Så 
nu er situationen, som den var indtil 
december 2015.

Berørte medlemmer, som er ble-
vet ramt af fradraget, vil blive kontak-

tet af A-kassen, hvis det ikke allerede 
er sket. Hvis du får udbetalt tjene-
stemandspension, vil den normalt 
blive modregnet i dine dagpenge. 
Undtagelsen er svagelighedspension, 
jf. artiklen.

Modregningen sker ved om-
regning af pensionen til timer ved 
brug af Beskæftigelsesministeriets 
omregningssats. I 2017 udgør satsen 
230,08 kr. 

1. Overenskomstkontraktansatte: 6.400 Kr.
2. Løngruppe 1-2:

a. Månedslønnede:.  .  .  .  .  3.300 kr.      
b. Timelønnede: .  .  .  .  .  .  2.800 kr.

3.   Løngruppe 3:     . . . . . .  3.500 kr.
4.   Løngruppe 4-5: . . . . . .  4.300 kr.
5.   Chef/ledere:. .  .  .  .  .  .  .  5.400 kr.

Eksempel på udbetaling med fradrag af pension:
Pension pr. md. 16.000 kr. 16.000 / 230,08 kr. =  70 timer

Dagpenge fuldtidsforsikrede 
pr. 18.391 kr. pr.md.  18.391/160,3 x (160,3-70)  = 10.360 kr. 

Så i eksemplet udbetales der 10.360 kr. i dagpenge pr. måned før skat.

Det lykkedes ikke for fotografen 
at fange Annette. 

Erik Seeberg

Karen Stenholt
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POSTNORD: SKAT har fjernet 
momsfritagelse på pakkepost for at 
undgå konflikt med EU-direktiv. Men 
EU-Kommissionen har aldrig bedt 
Danmark om at ændre praksis. DF 
kræver forklaring fra regeringen.

SKAT har et alvorligt forklarings-
problem.

Det mener fagforbundene HK og 

3F, som repræsenterer medarbejder-
ne i Postnord.

Årsagen er, at SKAT fra nytår har 
ændret reglerne, så det fremover ikke 
er muligt for netbutikker at sende 
pakker via Postnord uden at skulle 
betale moms på portoen.

Men nu viser et svar EU’s økono-
mikommissær Pierre Moscovici til 

EU-parlamentarikeren Ole Christen-
sen (S), at SKAT tilsyneladende ikke 
har spurgt EU-Kommissionen, om 
de danske regler er i orden, før de 
ændrede reglerne med henvisning til, 
at de var imod EU-praksis.

”Kommissæren ikke så meget som 
antyder i sit svar, at der skulle være et 
problem med den danske praksis. Jeg 

Moms-på-pakker-sagen, fortsat fra Tidende nr. 4/2016
Tidende lovede i sidste nummer at bringe status fra MEP Ole Christensen om bl.a. den såkaldte momsudlægningsregel. 

Fredag den 13. januar 2017 kunne vi så læse dette på Altinget.dk:

Kritik af SKAT:  
Klokkeklar overimplementering 
koster 400 post-job
Af Søren Elkrog Friis (Foto: Henning Bagger/Scanpix)

er nu efterladt med det indtryk, at det 
er SKAT, som på eget initiativ har valgt 
at ændre praksis. Derfor er der for mig 
at se tale om klokkeklar overimplemen-
tering,” siger Eigil Johannesen, der er 
fællestillidsrepræsentant for HK’erne i 
Postnord Danmark.

Et ekstra søm i kisten
Regelændringen betyder, at det bliver 
dyrere for netbutikker at sende pakker 
med Postnord. Postvæsenet forventes 
derfor at miste en årlig omsætning på 
300 millioner kroner, som vil overgå til 
private fragtfirmaer som for eksempel 
GLS.

Det vil uundgåeligt medføre yderli-
gere nedskæringer i det i forvejen hårdt 

pressede Postnord, vurderer 3F og HK, 
som estimerer, at op til 400 postansatte 
risikerer at miste jobbet som følge af 
regelændringen.

Ole Christensen undrer sig gevaldigt 
over, at Danmark ændrer regler, som 
har eksisteret i 25 år, baseret på en for-
modning om, hvad EU måtte mene.

”Ændringen kan vise sig katastrofal 
for Postnord og for de mange medarbej-
dere, der risikerer fyring, når Postnord 
må spænde livremmen ind. Derfor skal 
alle muligheder undersøges, før man 
tager så markante skridt, som man har 
gjort her,» siger EU-parlamentarikeren.

Skatteministeriet oplyser, at moms-
fritagelsen fortsat gælder for postydel-
ser, der er omfattet af postbefordrings-
pligten. Postnords leveringer til private 
og virksomheder er således fortsat 
fritaget for moms.

 
DF pønser på samråd
Hos Dansk Folkeparti finder postordfø-
rer Henrik Brodersen det fuldstændig 
utilstedeligt, at SKAT har besluttet at 
sløjfe momsfritagelsen.

”Det går den helt gale vej. Staten ejer 
trods alt stadig halvdelen af Postnord, så 
det kan ikke være rigtigt, at dem, som 
ejer det, også er med til at grave hullet,” 
siger han og fortsætter:

”Vi bliver nødt til at revurdere sagen. 
Det kan blive nødvendigt at kalde trans-
portministeren og skatteministeren i 
samråd,” siger Henrik Brodersen.

Venstres skatteordfører Louise 
Schack Elholm kender ikke baggrunden 
for, at SKAT har ændret reglerne, men 
er åben for at undersøge sagen nærme-
re.

Eigil Johannesen er glad for  
altinget.dk’s interesse for sagen.

Hvad er Altinget?

Netavisen Altinget er et uvildigt 

politisk nichemedium med en af 

de største redaktioner på Christi-

ansborg i ryggen.

Kilde: Altinget.dk

Ændringen kan vise 
sig katastrofal for 
Postnord og for de 

mange medarbejdere, 
der risikerer fyring, når 

Postnord må spænde 
livremmen ind

Ole Christensen MEP (S)

Omkring fem procent af de ansatte i Postnord 
risikerer jobbet som følge af de ændrede 
momsregler, vurderer medarbejdernes 
fagforbund. 



98

Årsagen er, at Skat fra 1. januar har 
frataget Post Nord momsfritagelsen 
på pakker sendt fra butikker på net-
tet. Det betyder, at kunder i e-han-
delsbutikker skal betale 25 procent 
mere for fragten, hvis den sendes 
med Post Nord.

Skat har ændret reglerne, fordi 
momsfritagelsen angiveligt er i strid 
med EU-reglerne.

Dårligt hjemmearbejde
Men reglerne er blevet ændret, uden 
at Skat har rådført sig med EU. Og 
dermed har skat ikke gjort sit hjem-
mearbejde godt nok, mener Socialde-
mokraterne og Dansk Folkeparti.

 -Jeg vil kraftigt opfordre skattemi-
nisteren til at henvende sig til EU for 

at få klarhed over, om den her rege-
lændring er nødvendig at gennemfø-
re, fordi den får så voldsomme kon-
sekvenser for Post Nords økonomi og 
fører til så mange afskedigelser, siger 
Socialdemokraternes postordfører, 
Christian Rabjerg Madsen.

Unfair konkurrence
Når momsfritagelsen bortfalder, skal 
Post Nord til at konkurrere på lige fod 
med f.eks. GLS.

Og det er unfair konkurrence, me-
ner S og DF. For i modsætning til de 
private firmaer, er Post Nord under-
lagt den såkaldte befordringspligt der 
betyder, at firmaet skal levere post til 
kunder overalt i landet uanset, om 
bopælen er den yderste spids på en 

lille ø langt ude i et yderområde.
-Post Nord kan ikke nøjes med at 

være til stede i de store byer, hvor der 
er god økonomi i det. De skal bringe 
ud over hele landet i kraft af deres 
befordringspligt. Derfor har de en 
særstatus, og den håber jeg, de får 
lov til at beholde i fremtiden, siger 
Christian Rabjerg Madsen.

Foreningen Dansk Internethandel 
(FDIH) frygter, at momsændringen 
vil ramme danske e-handelsvirk-
somheder, fordi de kommer til at stå 
ringere overfor udenlandske konkur-
renter, der slipper for handelsfragt-
moms.

Regler skal rulles tilbage
Men både Dansk Folkeparti og 
Socialdemokraterne frygter, at det 
faktisk bliver dyrere for forbrugerne 
hvis afgørelsen fra Skat ikke bliver 
rullet tilbage.

-Det her betyder, at det bliver 25 
procent dyrere at få leveret pakker, 
der leveres med Post Nord. Og i sidste 
ende kan det jo betyde, at mennesker 
i tyndt befolkede områder ikke kan få 
leveret pakker, hvis Post Nord bliver 
presset ud af det her marked, siger 
Christian Rabjerg Madsen.

80 procent af de danske e-han-
delsbutikker tilbyder levering med 
PostNord, mens 29 procent tilby-
der levering med den næststørste 
distributør, GLS, viser en rapport fra 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
fra 2013.

DR: S og DF vil hjælpe presset 
Post Nord
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti kommer Post Nord til undsætning, 
fordi posten nu bliver pålagt moms. De to partier har kaldt både 
skatteminister Karsten Lauritzen (V) og transportminister Ole Birk Olesen 
(LA) i samråd i en sag der kan risikere at koste 400 afskedigelser i Danmarks 
postvæsen, Post Nord, i det kommende år.

Når Tidende kommer på gaden har 
samrådet formentlig været afholdt.  

Du kan læse eventuelt nyt på  
hjemmesiden hk.dk/post.

Gå ikke glip af nyheder på 

hk.dk/post
Tidende udkommer kun hvert kvartal, så nyheder  
havner ofte først på hjemmesiden hk.dk/post
Ikke alle disse nyheder kommer senere i Tidende, så 
husk at tjekke hjemmesiden. 
Siden Tidende nr. 4/2016 kom på gaden, har vi bragt 
disse nyheder på hjemmesiden:

Kritik af SKAT: Klokkeklar 
overimplementering koster 
400 post-job
- SKAT har et alvorligt forklarings-
problem, mener klubformand Eigil 
Johannesen, der er glad for altinget.
dk’s interesse for sagen. 
Se også omtalen af sagen på side 6 
i dette blad. 

Engangsvederlag på 1 %
I forbindelse med de nye aftaler om-
kring spisepause, fastholdelsesdage, 
feriegodtgørelse mm blev det aftalt, at 
der udmøntes et engangsvederlag på 
1 % procent pr. 1. januar 2017.  
Det blev samtidig aftalt, at procenten 
beregnes af den gennemsnitlige årsløn 
i 2016. 
Ikke alle HK’ere er forudlønnede, så 
gennemsnitslønnen kan først beregnes 
med årets udgang. Derfor kommer pro-
centen først på lønsedlen sidst i januar. 
Se mere om vederlaget på side 6 i dette 
blad.

Fradrag for 
svagelighedspension
Se omtalen i særskilt artikel på side 4 
i dette blad

Medlemsbidrag til 
Aktivitetsfonden udbetales
HK Post & Kommunikation har beslut-
tet at tilbagebetale de bidrag, som blev 
indbetalt til Aktivitetsfonden (tidligere: 
”Konfliktfonden”) før 1.7.1980. Du kan 
se mere om dette i Tidende nr. 3/2016.                             
Mener du dig berettiget til et bidrag 
fra fonden, og har du ikke fået det, så 
kontakt Hanne Clausen.  
NB. Sidste frist for anmodning om tilbage-
betaling er 28. februar 2017.

Vi kan ikke undgå stress – 
men vi kan undgå at blive syge 
af det (nu på YouTube)
Vi ved, at flere gerne ville med til et af 
fyraftensarrangementerne i november 
med cand.psych. Lars Aakerlund, men 
var forhindrede pga. arbejde, ferie eller 
andre aktiviteter. 
I skal selvfølgelig ikke snydes. Vi fik 
(helt undtagelsesvis) et af arrangemen-
terne optaget.
Du har mulighed for at se det her:
https://youtu.be/Juoph_Gq-s4
Et medlem, der har været til snigpremi-
ere på videoen siger: ”Den skal ses i sin 
fulde længde – bør ikke forkortes”. 
Så selvom den varer 78 min.: Tiden 
vil være godt givet ud. Hvis du ikke 
selv har været ramt af stress, så har du 
måske en kollega, ven eller ægtefælle, 
der har. Videoen kan give dig vigtige 
værktøjer.

Overenskomst - 
forhandlingerne er i gang
CO-industri og Dansk Industri tog i går 
officielt hul på forhandlingerne om nye 
overenskomster til cirka 230.000 an-
satte i industrien, herunder PostNord 
Danmark og PostNord Scanning. Og 
CO-industris formand Claus Jensen, 
formand for Dansk Metal, lægger da 
heller ikke skjul på, at han har større 
forventninger til forhandlingerne den-
ne gang end ved de forrige tre overens-
komstindgåelser.
- Vi har gennem en lang årrække fra 
medarbejdernes side udvist rigtig 
stor solidaritet med virksomhederne i 
forhold til at køre en afdæmpet udgifts-
udvikling.  
 - Det har HK’erne i Post Danmark og 
Distribution Services også vist - uanset 
de fortsatte økonomiske udfordringer, 
konstaterer klubformand Eigil Johan-
nesen. 
 - Der er kommet mange krav ind på 
efteruddannelse. Medlemmerne er 
bekymrede for, om de også om fem-ti 
år har de kompetencer, der skal til for 
at blive i jobbet. Samtidig har der været 
meget diskussion om tilbagetrækning, 
så det er klart, at der også ligger en stor 
stak krav om forskellige løsningsmo-
deller på det område, siger CO-indu-
stris næstformand  Mads Andersen. 
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Klubnæstformand og tillidsrepræ-
sentant i Salg, Karin Lauritsen havde 
rejst problematikken, da kvaliteten i 
fakturering påvirker kundetilfreds-
heden, og derfor er en forretnings-
mæssig risikofaktor.

”Lovgivning, konkurrenter og 
kundeadfærd har et samarbejdsud-
valg ingen indflydelse på” siger Karin 
om initiativet. ”Men kollegerne har 
da en forventning om, at koncernen 
har styr på egne processer. At chefer-

ne finder løsninger på det, som kun 
skyldes interne forhold”.

Kollegerne i Salg havde reageret 
på, at kunder i stigende grad hen-
vendte sig om deres faktura. 

Også større arbejdsbyrde i 
Finance
”Det er også fakta, at de mange 
fejlfaktureringer, har betydet en 
større arbejdsbyrde i Shared Service 
Finance end forventet” bekræfter 
tillidsrepræsentant Lene Egholm, 
Shared Service Finance, ”hvilket har 
givet længere sagsbehandlingstider. 
Vi glæder os derfor over, at vi har fået 
2 kolleger yderligere – indtil videre”.  

Begge tillidsrepræsentanter giver 
håndslag på, at der i 2017 vil blive 
fulgt op på effekten af ledelsens ini-
tiativer, da større kundetilfredshed 
og bedre arbejdsmiljø er to sider af 
samme sag.

Styr på egne processer
At der er plads til forbedringer i faktureringen af kunderne, var der enighed om i 
samarbejdsudvalget for Salg. ”Årsagerne er velkendte, men problemløsningen er 
ikke enkel”, som chef for Salg, Anders Mittag udtrykte det.

Karin Lauritsen, næstformand

Lene Egholm, Shared Service Finance.
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I Tidende nr. 3/2016 anbefalede vi at 
bruge Kompetencepuljen til at tage 
et eller flere akademimoduler. F.eks. 
Supply Chain Management.

Svend Stemann i Kundelinjen 
var et af de medlemmer, der fulgte 
opfordringen. ”Men i København 
var der kun aftenhold, og for at gå på 
et daghold skulle man til Kolding,” 
fortæller Svend. ”Jeg kontaktede 
derfor HK Post & Kommunikation, - 
egentlig mest for at sikre mig, at jeg 
ikke havde missed et hold lidt tættere 
på end Kolding”.

Det havde Svend ikke. Missed no-
get. Men HK Post & Kommunikation 
mente, at der måtte være basis for at 
samle deltagere nok i PostNord til at 
få oprettet et daghold.

Tillidsrepræsentanterne blev 
derfor sat til at undersøge, hvem der 
ville være interesseret.

”Det er der så næsten 40 medlem-
mer, der er. Heraf 25 i København, 11 
i Aarhus og en i Kolding, så der bliver 
heldigvis også et hold i Aarhus. Og 
hele 2 hold i foråret og et i efteråret i 
København,” siger faglig konsulent 
Hanne Clausen, og tilføjer:

”Svend har nok undervejs i for-
løbet været ved at opgive os. For det 
har taget ”en krig” at få hold etableret 
og sat datoer på. Da vi havde navne 
på potentielt 37 deltagere kunne vi 
jo bare overlade resten til PostNord. 
Og jeg ved, at de i PostNord HR, 
Education virkelig har knoklet for at 
få det til at blive til noget. Desværre 
har uddannelsesinstitutionen været 
lidt tung at danse med, så vi glæder 
os meget over, at det nu kommer i 
gang. Vi tror på, at medlemmerne 
får så meget mere ud af at uddanne 
sig i dagtimerne. På denne måde kan 
de så også klare det på 8 undervis-
ningsdage og en eksamensdag, og er 
færdige på under 2 måneder. I stedet 
for 4 måneder med 3 timer en aften 
om ugen.”

I gang med 
uddannelse

Hele listen med links til kurserne kan findes på Post-
Nord’s intra, så vi bringer den kun i overskrifter her:
• Kundehåndtering: Kompetent og personlig kundeser-

vice
• Social media manager: Skriftlig og mundtlig kom-

munikation, også med henblik på kommunikation via 
sociale medier

• Online kommunikation
• Struktur i kaos: arbejdsplanlægning i den administra-

tive funktion
• Kommunikation og feedback i administrativt arbejde
• Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
• Personlig effektivitet – positiv tidsstyring

• Præsentationsteknik i administrative funktioner
• Transportjura
• Logistik i spedition og shipping
• Planlægning og gennemførelse af transportforløb
• Kommunikation og branchesprog i spedition og ship-

ping

Akademiuddannelser er erhvervs-

rettede videregående uddannelser 

for voksne, tilrettelagt som del-

tidsundervisning. En hel akademi-

uddannelse giver 60 ECTS-point og 

består af både obligatorisk moduler 

og valgmoduler. Akademiuddannelse 

findes indenfor mange retninger. 

Supply Chain Management er et af de 

obligatoriske moduler, som indgår i 

Akademiuddannelsen i International 

transport og logistik. Du kan se mere 

på erhvervsakademiernes hjemmesi-

der. Modulet giver 10 ECTS-point. 

Kompetencepuljen: i forbindelse med afskaffelsen af spise-

pausen blev der bl.a. afsat 2,5 mio.kr. i en pulje til uddannel-

se indenfor HK’s område.

30 medlemmer i gang med 
uddannelse i Supply Chain 

Management og 7 på venteliste. 
 En medlemshenvendelse  

satte gang i det hele

Kurser: mange muligheder
PostNord har peget på forskellige typer kurser, som du med fordel kan bruge 
kompetencepuljen til. Nogle er kun en enkelt dag; – andre varer længere

Svend Stemann, 
Kundelinjen

Det gælder
• Aftenskole og ligestillet 

undervisning. 

• 8.-10. klasses niveau.

• Gymnasial uddannelse, 
f.eks. HF enkeltfag. Dog 
max. 19 timer ugentligt. 
Du må gerne deltage i undervis-
ning under 20 timer om ugen, hvis 
uddannelsen ikke giver ret til SU. 
Uddannelsen må ikke heller give 
ret til SU, hvis den kan følges på 
fuld tid, og derfor er SU-berettiget. 
Eksempler på uddannelser du kan 
følge under denne regel er merit-
lærer- og meritpædagoguddan-
nelsen, merkonomuddannelsen, 
HD-studiet, MBA og MPA.

• Kurser op til 2 uger 
arrangeret af f.eks. 
a-kassen eller 
fagforeningen. 

Se mere på HK’s hjemmeside under 
”uddannelse med dagpenge”.

Rart at vide:

Uddannelse mens 
jeg får dagpenge

Jobsøgende:

Find dit næste job via HK JobBørs

Der er forskellige former for uddannelse, som du 
gerne må deltage i, selvom du får dagpenge. 

HK JobBørs er stedet, hvor arbejdsgivere og jobsøgende finder deres match. Med 
dybdegående kendskab til arbejdsgivernes ønsker og medlemmets kvalifikationer, 
kan HK nemlig formidle kontakt mellem de rette mennesker.

I HK har vi et stort netværk af 
virksomheder, der søger dygtige 
medarbejdere. 

Som HK-medlem kan du 
registrere dig med jobønsker og 
kvalifikationer.

Hvis du søger nyt job, kan 
du lægge dit cv ind på HK’s 
jobportal. Så holder vi øje med 
jobmulighederne og foreslår dig 

som kandidat, når en arbejdsgi-
ver henvender sig til os med et 
job, der passer til dine ønsker og 
kvalifikationer.

JobBørs er et frivilligt tilbud 
til alle medlemmer – både dem 
der er ledige, og dem der er i job, 
men er på jagt efter nye udfor-
dringer.

Særligt for ledige
Bemærk, at hvis du er ledig, så 
overføres dit cv automatisk fra 
Jobnet til HK JobBørs, hvis du 
ønsker det. 
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I sidste nummer af 
Tidende lod Lene og 
Jeanette i Finance 
Stafetten gå videre til: 
”En kollega i Logistik” – 
med spørgsmålet: ”Om 
forretningen vokser, og 
om fremtiden ser lysere 
ud hos dem? ” 
Tidende fik Claus 
Johansson til at 
gribe Stafetten. Claus 
arbejder til daglig 
som konsulent i 
”Business Solutions – IT 
Integration” i Logistics 
på Kirkebjerg Søpark i 
Brøndby.

Hvad er det bedste råd, du har fået?
At jeg burde købe et spejlreflekska-
mera.

Hvad ville du beskæftige dig med, hvis 
det skulle være noget helt andet end i 
dag?
Så ville jeg være fotograf.

Største oplevelse på arbejdet?
Jeg har heldigvis haft rigtigt mange 
gode oplevelser med mit job, herun-
der en tur Sjælland rundt på post-
cykel (319 km) i år 2000, i regnvejr, 
sammen med 2 x Kaj og Egon fra 
Køge Postkontor.

...og i fritiden?
At blive far

Hvem er dit forbillede, og hvorfor?
Jeg har flere. Men Sir David Attenbo-
rough er én af dem. Jeg elsker hans 
udsendelser. Hans liv har i den grad 
været dedikeret til at skabe interesse 
for dyrene og naturen omkring os. 

Hvis du fik en uventet fridag?
En fototur i naturen…

Hvad drømmer du om?
At få råd og tid til en fotosafari af de 
helt store.. Galapagos, Yellowstone,  
Serengeti.. osv. J

Hvordan slapper du af?
Ofte foran min computer – typisk no-
get med teknik og foto eller min nye 
hjemmeside www.digitalinside.eu 

Hvad er du blevet mest overrasket over?
At rigtig mange mennesker tilsynela-
dende ser reality TV.

Hvis du var en forsendelse, hvilken ville 
du så være? 
En Groupage (stykgods). Den er 
alsidig – lidt ligesom mig J

Stafet-Spørgsmål fra Lene og Jeanette: 
Om forretningen vokser, og om fremti-
den ser lysere ud hos jer?
Fremtiden ser bestemt lysere ud set 
her fra Logistik. Vi vækster rigtig 
godt på godset.

Hvem vil du sende stafetten videre til?
Transport

Hvad vil du gerne spørge om?
Hvad tænker du/I om det nye tiltag 
for chaufførerne i transport: 1 kun-
deportefølje, 1 chauffør – 1 direkte 
kontakt fra kunde til chaufføren?  

Af Claus Johansson

Claus: Vi vækster rigtig godt på godset

Claus Johansson under et besøg hos kollegerne i 
Åndalsnes.

Stafetten

”Se at blive gift”, siger faglig konsulent Hanne Clausen 
gerne til medlemmer, der opsiges med rådighedsløn. 
”Og gerne lidt snart,” tilføjer hun. ”Ja, altså forudsat at 
du har én, du gerne vil sikre og har lyst til at gifte dig 
med.  Hvis du dør og efterlader dig en partner, så kom-
mer en ægtefællepension nemlig kun til udbetaling, 
hvis I var gift inden du fratrådte. Og det vil bl.a. sige: 
inden du overgår til rådighedsløn. Ellers går pensionen 
i statskassen.”
Det samme råd gælder også, hvis du bliver opsagt med 
pension, f.eks. svagelighedspension. 

Fakta:
Den efterlevende ægtefælle efter en tjenestemand eller 
en pensioneret tjenestemand er berettiget til ægtefæl-
lepension. Det er dog en betingelse, at ægteskabet blev 
indgået:
• før tjenestemanden var fyldt 65 år, og 
• før tjenestemanden var afskediget med ret til egen-

pension efter TPL kapitel 2, og 
• mindst 3 måneder før dødsfaldet. 
Hvis dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut 
infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgå-
else, gælder betingelsen om, at ægteskabet skal have 
bestået i 3 måneder, dog ikke.

Ansøgningen skal indeholde 
følgende oplysninger:
Medlemmets navn, adresse, lønkonto-
nummer, og navnet på konfirmanden 
samt cpr-nr., konfirmationens sted og 
dato.
Henvendelsen skal ske skriftligt til: 
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpefor-
ening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf.
2000 Frederiksberg
og være os i hænde senest den 15. april 
2017. 
Bevilgede legater vil være indsat på løn-
kontoen omkring den 10. maj 2017. 

Hvem: Claus Johansson
Alder: 53
Uddannelse: Malersvend og 
”kan post”
Karriere: 32 meget alsidige 
postale år.
Privat: Gift med Gitte – 4 Børn
Fritid: Foto og camping på Møn
Bopæl: Herfølge

Ansøgning om ledige konfirmationslegater
For medlemmer af Post- 
og Telegrafpersonalets 
Hjælpeforening, der har børn, 
som skal konfirmeres i foråret 
eller efteråret 2017, er der et 
antal legater, som kan søges 
af medlemmer.

Det er så yndigt…
Indtil den ene ægtefælle dør. Ud over de andre 
problemer man så står med, kan der pludselig også 
melde sig økonomiske problemer. 

Generalforsamling afholdes mandag 
den 24. april 2017, kl. 15, hos postin-
spektør N.K. Sørensen, Niels Frede-
riksens Allé 10, 2610 Rødovre, med 
følgende dagsorden:

1. Beretning og regnskab
2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 

1 suppleant
3. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsup-

pleant

4. Fastsættelse af begravelseshjælpens 
størrelse

5. Fastsættelse af kontingent
6. Eventuelt

Bestyrelsen

Postvæsenets Begravelseskasse af 1. januar 1888
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Børn er det bedste, vi har. Alligevel er der mange børn, der ikke har deres egen  
ulykkesforsikring. Med en Børneforsikring kan du sikre dit barn hele vejen rundt  
med ulykkes-, sygdoms- og sundhedsforsikring.

Se mere på tjm-forsikring.dk eller ring til os nu på 70 33 28 28.

HAR DU FORSIKRET DIT BARN 
LIGE SÅ GODT SOM DIG SELV?

Feriehusenes nyhedsbrev vil 
i fremtiden kun blive sendt 
i sjældne tilfælde, da vi har 
gjort det let for dig hele 
tiden at følge med i Aktuelle 
tilbud og eventuelle afbud. 

Du kan altid se aktuelle tilbud på velkomst-
siden i Bookhus.

Det er også her du kan se eventuelle 
afbud.

HUSK også at du altid kan følge med i 
dine egne bookinger under fanebladet ”Min 
side”.

Hvis du har glemt eller ikke kan finde 
dit medlemsnummer, så send en mail med 
dine data til feriehusene:

54ferie@hk.dk så sender vi det til dig.

 Vi har som noget nyt åbnet for booking af Wildersgade og Nørre Vold 
i hele 2018.  Så nu kan du f.eks. booke uge 47 i 2018, selvom vi kun er i 
uge 9. Det betyder, at du ikke behøver at vente på at booke, indtil der er 
et år til som i resten af husene.

Det gælder dog ikke i ugerne 27-32, der er omfattet af hovedtilde-
lingen, som alle øvrige boliger i Danmark. (Her trækkes der lod den 2. 
marts 2017, så ønsker skal være registreret i Bookhus senest 1. marts 
2017).

 Alle øvrige boliger i Danmark kan fra søndage kl. 16.00 bookes ét 
år frem. Søndag i uge 9 i år kan du f.eks. booke frem til og med uge 10 
året efter.Søndag i uge 10 i år kan du booke frem til og med uge 11 året 
efter. 

Nyt fra Feriehusene:

Tilbud og afbud

Book ferielejlighed i København 
til næste år Foto fra lejligheden i 

Wildersgade København
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April
40 år 
Birgit Nielsen (1) 
Media

Mette Schack Wiingaard (1) 
Media

Tina Roer Næsted (1) 
AR, Team Fakturering 3

Bente Stavnshøj (5) 
Team Stamps & Hotline

Mikael von Qualen Jessen (18) 
Kontantsamling

Maj
40 år 
Lilian Merete Hansen (1) 
Team Social media & Mails

Hanne Silvert Mynster (1) 
Jobbørsen

Juni

40 år
Lone Fyrst (1) 
Økonomi

Lene Kulmbach (27) 
Jobbørsen   
 
25 år
Jan Michael Skovgaard (17)
Team Distribution & Prod.udv.

Bestil jubilæums-
gaven 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 2017. 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.  
Tal i parentes er jubilæumsdatoen

Jubilæer 2. kvartal 2017 Stop støjen 
Rigtig mange mennesker oplever daglige støjgener på arbejdspladsen. 
Heldigvis kan man ofte gøre noget ved støjen med få og enkle midler. 

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 postbu-
tikker og Danske Bank).
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Støj er lyd, som generer eller skader - 
altså uønsket lyd. Der er faste grænser 
for, hvor meget støj, man må udsættes 
for i arbejdet. Men hvornår lyden gene-
rer, afhænger af bl.a. jobbets indhold 
og af helt individuelle forskelle.

Du kan se mere om fakta om støj, 
arbejdsskader og love og regler på 
arbejdsmiljoweb.dk og på indeklima-
portalen.dk

Tre hovedveje til mindre støj 
på arbejdspladsen
Der er tre overordnede måder at 
dæmpe støjen: 
• Lav om på bygningen. 
• Lav om på indretningen. 
• Eller lav om på den måde, I bruger 

rummene. 
Som regel får I det bedste resultat ved 
at kombinere alle tre tilgange.

Bygningen
Det første og fundamentale krav 
er, at bygningen og rummene har 
fornuftige akustiske forhold, der 
som minimum overholder kravene 
fra Arbejdstilsynet og i Bygnings-
reglementet. Hvis ikke bygningens 
akustik er i orden, vil alle andre tiltag 
være utilstrækkelige eller ligefrem 
spildt.

I eksisterende bygninger kan der 
ofte opnås store forbedringer med 
relativt enkle midler: Akustiklofter, 
lyddæmpende væg- og gulvbeklæd-
ning m.v.

Du kan læse mere om, hvordan 

bygningen og dennes akustiske 
forhold kan ændres på:
 http://www.arbejdsmiljoweb.dk/
stoej_lys_og_luft/stoej-paa-arbejds-
pladsen/saadan-daemper-i-stoejen

Her finder du bl.a. 5 tips om bedre 
akustik og mere viden om det helt 
centrale begreb i akustikken: efter-
klangstid

Indretning og inventar i 
rummene.
Indretningen af rummene med 
alt fra mobile støjskærme og bløde 
møbler til filtdutter kan reducere 
støjbelastningen. Det gælder både 
i kontorer, hospitaler, institutioner 
og undervisningslokaler. Men hvis 
rummenes grundlæggende akustik 
er dårlig, er virkningen ofte util-
strækkelig.

Eksempel: undgå ting, der skram-
ler eller smækker og undgå hårdt 
fodtøj.

Organisation og adfærd i 
rummene
Organiseringen af arbejdet og adfær-
den i rummene har også betydning 
for støjniveauet. Generelt bør man 
adskille støjende og koncentrations-
krævende opgaver, og undgå unød-
vendig trafik i rummene. Folk 
med beslægtede opgaver kan 
med fordel placeres sammen i 
det åbne kontor. 

Adfærden i rummene på-
virker også støjniveauet. I 

det åbne kontor kan man lave levereg-
ler om fx brug af telefoner, småsnak 
ved bordene og ’tyssesignaler’. 

Du kan finde eksempler på, hvor-
dan leveregler og reoler har dæmpet 
lyden hos PFA på Indeklimaportalen. 
Her finder du også tre cases, som 
beskriver, hvordan Arbejdstilsynets 
hovedkontor og Sundhedsorganisati-
onernes A-kasse har tacklet proble-
met, og en skole på strømpesokker.

Støj i storrumskontoret
Erfaringerne viser, at især to forhold 
kan give problemer i de åbne konto-
rer: Forstyrrelser og indeklima.
Næsten halvdelen af de kontoransatte 
oplever, at de er udsat for forstyrren-
de støj i mere end ¼ af arbejdstiden. 
Det viser undersøgelser fra Det Nati-
onale Forskningscenter for Arbejds-
miljø, NFA.

Kilder: Arbejdsmiljøweb og 
Indeklimaportalen.

På Indeklimaportalen kan du finde et særligt tema om støj i 
storrumskontorer. Her kan du bl.a. læse mere om:
Gode råd til at dæmpe støjen fra mennesker: Det handler 
både om organisation, indretning og arkitektur, om akustisk 
dæmpning og ikke mindst om leveregler og adfærd i storrum-
skontoret.
Storrumskontoret på dagsordenen: Der er højst sandsynligt 
nogle på kontoret, der ofte er generet af uvedkommende lyde 
og har svært ved at koncentrere sig.
Indretning og inventar: Indretning med eksempelvis 

akustik-skærme kan bruges til at fremme vedkommende 
kommunikation og lukke uvedkommende støj ude.
BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Ad-
ministration har derfor lavet to målrettede guider, der giver 
bud på, hvordan man kan tackle støjproblemer i eksisterende 
kontorer. De er suppleret med en guide til de vigtigste over-
vejelser, inden man etablerer nye, åbne kontormiljøer.
• Etablering af åbne kontormiljøer
• Forstyrrelser i åbne kontormiljøer
• Bedre indeklima i åbne kontormiljøer

Gode råd om støj i storrumskontorer

”Det endte ikke med det antal 
arbejdsmiljørepræsentanter, som vi 
anser for nødvendige” siger klubfor-
mand Eigil Johannesen, ”men dog 
med flere end der med en ensidig 
ledelsesbeslutning var lagt op til”.

Den 30.1.17 blev den nye – mindre 
- arbejdsmiljøorganisation offentlig-
gjort og valgene gik i gang.

”De fremtidige arbejdsmiljøre-
præsentanter bliver udfordret både 
på geografi, da de skal dække flere 
lokationer, og på organisation, da 
de også skal dække flere chefers 
område. Med de forandringer som 
medlemmerne bliver mødt med, skal 
samarbejdet mellem arbejdsmiljø- og 
tillidsrepræsentant om det fysiske 
og psykiske arbejdsmiljø skærpes, ” 
siger Eigil. Dét skal bl.a. ske ved, at 
flere spørgsmål fra FOCUS fremover 
skal tages med over i rapporten ”Det 
psykiske APV-indeks”.

”Vi håber, at der igen er kolleger, 
som vil påtage sig et medansvar for 
hverdagen og ikke mindst for det 

sundhedsfremmende perspektiv i 
arbejdets organisering”, siger Eigil. 

HK Post & Kommunikation har 
derfor foreslået PostNord et konkret 
HK-kursus i psykisk arbejdsmiljø 
som supplerende uddannelse til 
arbejdsmiljørepræsentanter.

Som HK’er og arbejdsmiljørepræ-
sentant har du desuden mulighed 
for at få en akademiuddannelse i 
arbejdsmiljø.

 

 Forsinket tillykke til Svend Heiselberg med 
25-års jubilæet den 6. december 2016.

Ny arbejdsmiljøorganisation



Forhandlingerne startede i januar, og 
TRYGHED fik al fokus i HK Privat’s 
prioritering. Det var nemlig meget 
tydeligt det, som medlemmerne 
havde vægtet.  
• Tryghed gennem uddannelse til 

flere.
• Tryghed ved nye muligheder for 

at indrette sine sidste arbejdsår, så 
flere kommer helskindet frem til 
en senere og senere pension.

• Tryghed ved bedre muligheder for 
at afbalancere arbejds- og fami-
lieliv.
Alt sammen sikret gennem en 

udvidet overenskomstdækning.
Vi ved i skrivende stund ikke, hvor-

dan det gik med at få TRYGHED på 
dagsordenen, da Tidende skal afleveres 
til trykkeriet før forhandlingerne er 
slut. Men vi kan sige, at også for HK’er-
ne i PostNord Danmark var tryghed 
højt prioriteret i de fremsendte krav.

Overenskomstfornyelse 
i Post Danmark og 
Distributions Services
Hvis man på industriens område har 
aftalt forbedringer, som vi allerede 
har i forvejen i lokalaftalerne mellem 
HK Post & Kommunikation og Post 
Danmark, - og Distributions Services 
A/S, så skal pengene bruges på andre 
områder. Derfor har HK Post & Kom-
munikation fremsendt OK-forslag 
til lokalaftalerne og Chef- og leder-
overenskomsten, selvom OK 17 som 

bekendt stort set blev ”klaret” med 
aftalen i december 2015.

HK Post & Kommunikations krav 
til OK 17 til Post Danmark A/S og 
Distribution Services A/S:
1. Aftale om fri med løn (i prioriteret 

rækkefølge):
• Juleaftensdag
• Nytårsaftensdag
• Fredag efter Kristi Himmelfart
• Andre ”indeklemte fridage” 

(postfrie dage jf. postloven)
2. Der varsles ikke afholdelse af ho-

vedferie ved opsigelse af medarbej-
der

3. Ingen prøveperiode ved genansæt-
telse

4. At aldersgrænsen for at aftale fri-
villig fratræden bortfalder (nu skal 
man fratræde inden man fylder 66 
år for at bruge ordningen)

”Der er en fin balance mellem 
medlemmernes ønsker og hensynet 
til PostNord Danmarks økonomiske 
situation i de krav, vi har stillet, så det 
bør være overkommeligt for virk-
somheden at imødekomme”, siger 
klubformand Eigil Johannesen.

Overenskomstfornyelse i 
PostNord Scanning
Kollegerne i PostNord Scanning er 
ikke omfattet af alle de samme lokal-
aftaler som HK’erne i Post Danmark 
A/S, selvom de er dækket af Industri-
ens Funktionæroverenskomst. Derfor 
har HK Post & Kommunikation 

fremsendt OK-krav om, at PostNord 
Scanning også omfattes af en række 
af lokalaftalerne med Post Danmark 
A/S. Det drejer sig bl.a. om lokalaf-
taler ved barsel, afsked, tillidsrepræ-
sentanter og seniorordning/frivillig 
fratræden.

Desuden har vi fremsat krav om 
bl.a. lønregulering, bedre fratrædel-
sesvilkår og om en aftale om normtal 
for produktivitet.

Overenskomstfornyelse i 
PostNord Logistics
Kollegerne i PostNord Logistics har in-
gen lokalaftaler, selvom de er dækket af 
Industriens Funktionæroverenskomst. 
Derfor har HK Post & Kommunikation 
fremsendt OK-krav om lokalaftaler. 
Det drejer sig bl.a. om lokalaftaler om 
generelle lønstigninger, barsel, afsked 
og tillidsrepræsentanter.

Overenskomstfornyelse 
i postbutikker og andre 
virksomhedsoverdragne

De fleste postbutikker er omfat-
tet af overenskomster indenfor HK 
Handels område, og dette er HK 
Post & Kommunikation ikke invol-
veret i. Enkelte postbutikker har dog 
videreført overenskomsten med os, 
og overfor disse har vi fremsendt krav 
om lønregulering. 

HK Post & Kommunikation er 
heller ikke involveret i overenskomst-
fornyelsen i Atos eller CGI.

Se mere på hk.dk:
HK Privat informerer om OK17 – om 
selve Industriens Funktionærover-
enskomst. På klubbens hjemmeside 
hk.dk/post kan du læse om de lokale 
forhandlinger.

Fokus på TRYGHED og fridage

Når disse linjer læses er overenskomstforliget på industriens 
område formentlig i hus. Både HK-ere i Post Danmark 
A/S, PostNord Logistics A/S, Distributions Services A/S 
og PostNord Scanning A/S er omfattet af Industriens 
Funktionæroverenskomst. 


