
1

1/2018
HK Bladet
www.hk.dk/post

ISSN: 1603-7928

Tidende
Venter vi 
stadig?
(nu på EU)



2 3

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

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

Oplag: 4200

Bladet er afleveret til tryk den 14. februar 2018
Deadline til næste nummer er: 30. april 2018

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

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

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

Adresseændringer og kontingent:
 MS.hovedstaden.service@hk.dk
33302931

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

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

Leder
Der er også en 
befordringspligt i 
fremtiden
Regeringen ser ingen fornuft i udbud af hele – eller dele af – 
befordringspligten. Ministeriet og PostNord indleder forhand-
linger om vilkårene for befordringspligten efter 2019.  
Jeg var derfor en glad klubformand allerede en halv time inde i 
høringen om postens fremtid på Christiansborg den 31. januar. 

En ekspert kaldte oven i købet den nuværende prissætning 
for en ”dødsspiral”. 

Fordi konkurrenterne tager de ”gode breve”, som koster min-
dre end gennemsnittet (giver overskud). 

Fordi PostNord skal omdele de breve, som koster mere end 
gennemsnittet (giver underskud). 

Eksperten foreslog, at der blev betalt ekstra - enten af staten 
eller konkurrenterne – til dem som omdeler breve ”i klitræk-
kerne”. 

Synspunkter som jeg gentog i medierne igen og igen, indtil 
ejerne endelig blev enige om en kapitaltilførsel til PostNord.. 

Vi har opfordret til, og kan nu kun håbe på, at EU snart god-
kender brugen af pengene. Mens dette skrives har EU endnu 
ikke godkendt kapitaloverførslen til PostNord Danmark fra 
den danske og svenske stat. Meget tyder dog på, at dette vil ske, 
inden disse linjer læses.

På lønsedlen ultimo januar måned var der et ekstra beløb på 
2% af din årsløn. Det var det sidste element i aftalen fra decem-
ber 2015, som var kollegernes bidrag til at redde arbejdspladser. 
Så vi har også investeret i postens fremtid.

På lønsedlen for marts måned vil der også være en anden 
nyhed: Fritvalgs Lønkonto. Det er et resultat af OK 17. 

 Jeg glæder mig også over, at muligheden for uddannelse 
med 100 % løndækning, nu er en realitet for de fleste medlem-
mer i PostNord Danmark. ”Aftalt uddannelse”, som er endnu 
et af de nye elementer ved OK 17, er nu klar til at blive sat i gang 
(læs mere side 6). Du og din chef skal blot aftale, hvornår du 
”bliver klogere”, og virksomheden får nye kompetencer.  
Win-win. 

Klubformand for HK Post & 
Kommunikation, Eigil Johannesen
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Det var Transportudvalget, der på 
baggrund af spørgsmål fra den 
radikale transportordfører Andreas 
Steenberg, havde kaldt begge mini-
stre i samråd om redningsplanen for 
PostNord.

Samråd 
På samrådet skulle ministrene bl.a. 
svare på, at redningsplanen for Post-
Nord og aftalen om kapitaltilførsel 
ikke må anvendes som statsstøtte til 
at udkonkurrere private aktører? Og 
hvordan ministrene vil sikre, at det 
ikke er tilfældet? 

Ministrene skulle desuden rede-
gøre for:
• hvordan man fremadrettet kan 

sikre vandtætte skotter mellem 
PostNords befordringspligtige og 
ikke-befordringspligtige forret-
ning

• hvilke muligheder og begrænsnin-
ger ministrene ser for en fremtidig 
udlicitering af den befordrings-
pligtige del af PostNords forret-
ning

• hvilke dele af den dansk-svenske 
aftale om kapitaltilførsel der skal 
godkendes af EU-Kommissionen, 
og hvordan ministrene vil for-
holde sig, hvis aftalen ikke bliver 
godkendt.

Konkurrenternes rolle
At dømme efter den begejstring over 
spørgsmålene, som ITD, -  én af bran-
cheorganisationerne for den danske 
vejgodstransport, gav udtryk for i 
pressen, kunne man næsten fristes 
til at tro, at de selv havde fabrikeret 
dem... 
Netop ITD indsendte i november en 
klage til EU-kommissionen, fordi 
ITD ”oplever en unfair og urimelig 
konkurrence fra et statsstøttet Post-
Nord” (ifølge Transportmagasinet), 
og ITD kalder den danske og svenske 
stats forestående statsstøtte til 
PostNord decideret ulovlig. En klage, 
der foreløbig har kostet PostNord 
mange penge, da det tydeligvis har 
forsinket EU’s svar på, om kapitaltil-
førslen (statsstøtten) til PostNord er 
konkurrenceforvridende. Og derfor 
har PostNord endnu ikke i skrivende 
stund fået de midler fra Staten, som 
skal betale for rådighedslønnen til de 
medarbejdere, der som en konse-
kvens af hele omstillingen skal fyres 
(spares).

HK’s advarsel
HK Post & Kommunikations for-
mand, Eigil Johannesen, gik i starten 
af januar ud med dette råd til Andre-
as Steenberg: ”Pas nu på pengene, 
Andreas. Over 1 mia. kroner er reser-
veret til afsked med rådighedsløn. De 
kan altså ikke bruges til at betale for 
drift. Transformationsprogrammet 
(ny produktionsmodel) er baseret på, 
at f.eks. quickbreve på sigt omdeles 
sammen med bl.a. befordringspligtige 
pakker. Yderligere danske politi-
ske krav som modvirker sådanne 
synergier, vil kun betyde yderligere 
afskedigelser, herunder med rådig-

hedsløn” slger Eigil Johannesen. 
”Med andre ord endnu en regning til 
skatteborgerne! ”.

Liberal minister såede tvivl 
om fremtiden
Det var Transportministeren, der 
under samrådet såede tvivl om, 
at PostNord kan fortsætte med at 
omdele breve til hele landet, når den 
nuværende postaftale udløber i 2019.

“Det er en mulighed, at PostNord 
ikke vil påtage sig befordringsplig-
ten efter 2019, og det udfald må vi 
i Folketinget forberede os på. I det 
tilfælde er det jo os, der må finde 
en løsning for, hvordan vi løser 
befordringspligten,” sagde trans-
portminister Ole Birk Olesen (LA) på 
samrådet. 

Uden befordringspligt hører 
al logik op
At postloven har det forbehold, at 
befordringspligten kun er en forplig-
tigelse i det tilfælde, at den kan løses 
på kommercielle vilkår, altså at den 
ikke fører tab, overrasker tidligere 
transportminister Magnus Heunicke 
(S).

“Jeg er utryg ved hele den her situ-
ation,” siger han til dagbladet Børsen, 
og uddyber sin bekymring for Post-
Nords fremtid: “der er ét mål, ved at 
vi har PostNord som statsligt selskab, 
og det er, vi har befordringspligt og 
sørger for, at der kommer breve ud til 
hele Danmark. og hvis de går imod 
det formål, så hører alt logik op.”

ifølge transportordfører Andreas 
Steenberg (R) kan det ske, at man bli-
ver nødt til at tage et opgør med hele 
tanken bag befordringspligten.

“Alt peger nu på, at vi bliver nødt 

til at finde flere penge til at håndtere 
befordringspligten. Det virker helt 
urealistisk, at PostNord kommer til 
at tjene penge på befordringspligten, 
og derfor kan fortsætte med det på 
kommercielle vilkår. Jeg tror derfor, 
at vi kommer til at gøre op med, hvor-
dan vi sørger for, at der bliver omdelt 
breve til dem, der har behov for det,” 
siger han og fortsætter:

“Vi kommer til at betragte det som 
et velfærdsgode som hospitaler og må 
tage det på finansloven.”

Postordfører Henrik Brodersen 
(DF) siger, at det ikke er nyt for ham, 
at PostNord kan vælge befordrings-
pligten fra. Han er ikke urolig for, at 
det er en situation, der bliver aktuel, 
når der skal laves en ny aftale i 2019.

“Det ville være en ufattelig 
mærkelig situation, men det var jo 
en del af den lov, vi lavede, at den 
mulighed var til stede. Jeg håber da, 
at de (PostNord), vil bide til bolle, for 
jeg kan ikke se, at nogen andre skulle 
overtage befordringspligten,” siger 

Henrik Brodersen til Børsen.
Usikkerheden om befordrings-

pligten kommer, efter Danmark 
sammen med Sverige lavede en 
redningsplan på 1,7 mia. kr. i oktober 
måned sidste år, hvor Danmark stod 
for i alt 1,4 mia. kr. af det beløb. Og 
hvor 1,2 mia. kr., skal gå til opsigelser 
med rådighedsløn. Resten skal gå til 
at transformere PostNord.

Vil beholde befordring
Chef for PostNord i Danmark, Peter 
Kjær Jensen, siger, at PostNord ikke 
arbejder med et scenarie for at kom-
me af med befordringspligten.

“Vi er enormt stolte af befor-
dringspligten. Vi har den i dag, og vi 
har den også efter 2019, det er vi helt 
sikre på. Vi kommer ikke til at sige 
nej til den,” siger Peter Kjær.

Det fik Børsen til at spørge: Så det 
kan du garantere?

“Der er ikke garantier for noget, 
men det forestiller jeg mig. Det er 
det, vi arbejder hen imod.”

Kan det lade sig gøre at lave befor-
dringspligten rentabel?

“Ja, den skal blive rentabel. men 
det vil være svært at gøre brevene 
rentable alene,” siger Peter Kjær.

For finansminister Kristian 
Jensen (V), der har forhandlet den 
nuværende postaftale, er spørgsmå-
let om PostNords fremtidige opgaver 
noget, der må komme i betragtning, 
efter redningsplanen er gennemført.

“Før at vi begynder at tale frem-
tidsplaner for PostNord og befor-
dringspligt, så skal vi sikre, at vi har 
en virksomhed, der er i live. Det er 
det, vi har håndteret i den nuværen-
de redningsplan for posten,” siger 
Finansministeren.

Alle citater er – medmindre andet 
fremgår - baseret på artiklen i Børsen 
den 19. januar 2018.

Politisk tvivl om fremtid for uddeling af breve
”Efter en redningsplan for (den danske del af) PostNord er der nu partier, der 
sår tvivl om, at PostNord i fremtiden vil tage sig af befordringspligten” – det 
kunne den forundrede læse i bl.a. Børsen den 19. januar 2018, efter et åbent 
samråd med Finansministeren og Transportministeren

“Vi er enormt stolte af befordrings-
pligten. Vi har den i dag, og vi har 
den også efter 2019, det er vi helt 
sikre på. Vi kommer ikke til at sige 

nej til den,” siger Peter Kjær Jensen, 
til Børsen.

Tegningen blev bragt i Berlingske Tidende 
20. november 2017. Tidende har fået lov af 
tegneren, Bob Katznelson, til at genbruge 
den.
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Akademiuddannelse i automation 
og drift 
•  Robotteknologi
•  Maskinteknologi med hydrau-

lik, pneumatik, servostyring og 
motorer

Akademiuddannelse i innovation, 
produkt og produktion 
•  Kvalitetsoptimering med Six 

Sigma
•  Produktionsoptimering
•  Projektledelse
•  Vækst, innovation og forretnings-

muligheder i praksis
•  Innovationsledelse

Akademiuddannelse i international 
handel og markedsføring
•  E-handel
•  Erhvervsret
•  Afsætningsstrategi
•  Digital markedsføring
•  Strategisk salg

Akademiuddannelse i økonomi- og 
ressourcestyring 
•  Statistik
•  Regneark til økonomistyring
•  Årsrapport- og regnskabsanalyse

Akademiuddannelse i kommunikati-
on og formidling
•  Online kommunikation
•  Kommunikation i praksis
•  Sociale medier
•  Præsentationsteknik
•  Skriftlig kommunikation

Selvvalgt Uddannelse
Selvvalgt Uddannelse med 85 % 
lønkompensation, og kursusudgif-
terne betalt, er stadig en mulighed. 
Se mere på ikuf.dk

”Aftalt uddannelse”
- med fuld løn

30. november 2017 underskrev HK 
Post & Kommunikation og PostNord 
– sammen med 3F – den rammeaf-
tale, som er en forudsætning for at 
komme i gang med ”Aftalt uddan-
nelse”. 

Uddannelsen skal være 
godkendt og relevant 
De uddannelser, der lever op til 
formålet for ”Aftalt uddannelse”, kan 
du se på en såkaldt positivliste på 
ikuf.dk

Målet med rammeaftalen er: ”at 
fremme virksomhedens mulighed 
for vækst samt udvikling, og medar-
bejdernes herunder overenskomst-

ansatte på særlige vilkår mulighed 
for tidssvarende og fremadrettede 
kompetencer som led i omstillings-
processen kaldet Tranformationspro-
grammet”.

For HK-ansatte er målet frem til 
2020 at øge graden af medarbejdere, 
der har gennemført et eller flere mo-
duler af akademiuddannelsen eller 
diplomuddannelsen, – forudsat at det 
er relevant i forhold til nuværende job 
eller relevant i forhold til virksomhe-
dens udvikling.

Aftaleparterne er desuden enige 
om at fremme yderligere aktiviteter 
fra positivlisten, som yderligere kan 
fremme virksomhedens lansigtede 

udviklingsmål, samt at arbejde for 
at optimere mulighederne for, at 
medarbejderne kan få imødekommet 
deres kursusønsker.

Sådan kommer du i gang
• På ikuf.dk kan du se positivlister 

med de godkendte uddannelser
• Tal med din leder om, hvilke 

uddannelser der er relevante og 
mulige for dig. Din tillidsrepræ-
sentant kan også vejlede dig

• Når du har aftalt en uddannelse 
med din leder, skal I sammen 
udfylde og indsende en uddannel-
sesplan

• Når din plan er godkendt, får du 
besked fra IKUF om det videre 
forløb.

Vilkår
• Du får din sædvanlige løn under 

uddannelsen og kursusudgiften 
betalt

• Du skal selv dække udgifter til 
transport, materialer eller forplej-
ning

• Du giver afkald på et antal ugers 
Selvvalgt IKUF uddannelse (den 
med 85 % løndækning) svarende 
til det antal uger, du afvikler med 
Aftalt uddannelse

• Hvis din ansættelse ophører, falder 
aftalen om uddannelse også bort. 

Eksempler på akademiuddannelser
Akademiuddannelse i informations-
teknologi
• Brugervenlighed og grafisk design
•  Videregående database
•  Distribueret programmering
•  Embedded software
•  Videregående IT sikkerhed
•  Videregående systemudvikling
•  Videregående programmering

Med OK 17 blev der mulighed for Aftalt uddannelse med 
fuld løn. Nu kan du komme i gang med uddannelsen. 

”Det piner mig selvfølgelig”, siger Eigil . ”Vi vil jo gerne hjælpe 
medlemmerne videre . Vi har tidligere kontaktet Beskæftigelses-
ministeriet for at få reglerne ændret, så rådighedslønnere kan 
deltage i kurser på samme vilkår som ledige . Men uden held . 
Og man er kun omfattet af IKUF så længe man er ansat . Det 
medlemmet i denne situation oplever, har vi desværre set flere 
gange . Så jeg kan kun understrege vigtigheden af, at man sørger 
for at uddanne sig, mens man stadig er ansat .”

I det konkrete tilfælde blev medlemmet også ramt af et andet 
forhold, som HK Post & Kommunikation oplever jævnligt: opsigel-
sen løb hen over sommeren, hvor de fleste uddannelsesinstitutio-
ner har lukket. Så heller ikke opsigelsesperioden kunne bruges på 
uddannelse. 

Medlemmet har foreslået, at HK Post & Kommunikation støtter 
medlemmerne i at få lavet aftaler om uddannelse med chefen. Det 
vil vi arbejde videre med. 

Har du selv behov for hjælp til at få lavet en uddannelsesplan, 
eller at få den gennemført i praksis, så er du meget velkommen til 
at kontakte faglig konsulent Hanne Clausen. 

Uddan dig, mens 
du er ansat
Eigil Johannesen fik denne mail fra et 
medlem på rådighedsløn:

Hej Eigil
Jeg har været på jobsøgningskursus i HK, det var rigtig godt.
Vi talte om uddannelse/efteruddannelse bl.a. 6 ugers selv-
valgt uddannelse ol.
• Er der nogen måder, jeg kan få finansieret efteruddannel-

se?
• Jeg har fundet et 6 ugers kursus i ”Regneark til økono-

mistyring”,”e-conomic” og ”lønbogholderi”, som er beregnet til 
ledige. Hvis jeg selv skal betale kurset/uddannelsen, er prisen 
23.462 kr. og de penge har jeg desværre ikke.

• Kan jeg bruge PostNord Danmark som arbejdsgiver, så de får 
refusion, nu de betaler min løn?

• Er der nogle kompetenceudviklingspuljer i PostNord Danmark, 
HK eller andre steder, jeg kan gøre brug af/søge om tilskud?”

(Tidende har valgt at lade afsenderen være anonym).

Eigil måtte svare nej til alle spørgsmål.
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I forbindelse med de nye aftaler 
PostNord har lavet med erhververne 
(postbutikkerne) for 2018 og 2019, 
blev der i november 2017 sendt 
tilbud om at fratræde med lønnet 
tjenestefrihed i 2 år ud til 70 af de 135 
medarbejdere, der er virksomheds-
overdragede til postbutikker. 

Baggrunden for de ændrede afta-
ler mellem PostNord og postbutik-
kerne er, at aftalen med Danske Bank 
blev udfaset med udgangen af 2017.

41 medarbejdere tog imod 
tilbuddet. 
Hvordan virkeligheden ville have set 
ud, hvis disse tilbud ikke var fremsat, 
ved vi jo af gode grunde ikke, men 
nogle medlemmer ville sikkert være 
blevet overtallige og dermed afske-
diget med rådighedsløn. Nu vil der 
forhåbentligt være en vis ro indtil 
efteråret 2019, når aftalerne skal 
fornyes igen.

Forudsætningen for fratrædel-
se er – som for de medarbejdere 
i PostNord, der har søgt frivillig 
fratræden, at PostNord får godkendt 
kapitaltilførslen fra den danske og 
svenske stat (ejerne) af konkurrence-
myndighederne i Bruxelles. Dette 
er desværre ikke sket endnu, men er 
forhåbentlig afklaret, når TIDENDE 
kommer på gaden.

I ovennævnte forbindelse har 
der været mange forespørgsler om 
afvikling af seniordage (fastholdel-
sesfridage), om kriteriet for at få 
tilbuddet om fratræden, - da ikke alle 
har fået dette, og om arbejdsopgaver-
ne fremadrettet.

Seniordage
Det er HK Post & Kommunikations 
opfattelse, at der specielt for de +60 
årige burde være mulighed for afvik-
ling af alle 20 dage, eller som mini-
mum 10 dage suppleret med, hvad 
der er muligt, ud fra om butikken har 
regnet med medarbejderen i vagtpla-
ner o.l. Overenskomsten siger, at ved 
ansøgning om at fratræde i 1. halvår 
har man kun krav på 10 dage. Men I 
fratræder jo først i 2020.

Tilbuddet
Vedrørende tilbud eller ej, så afhæn-
ger det jo af PostNords aftaler med 
erhververne, men jeg har fremsendt 
ønske om fratræden til PostNord 
HR fra nogle virksomhedsoverdra-
gede medlemmer, der ikke havde 
fået tilbuddet. Nogle af disse er også 
imødekommet, mens andre stadig 
afventer. 

Arbejdsopgaver
Arbejdet har ændret karakter efter 1. 

januar og spørgsmål som: ”Skal jeg 
ikke længere lave postarbejde, men 
kun sidde ved udgangskasser? ” har 
der været nogle af.

Til dette kan jeg kun sige, at I 
er virksomhedsoverdraget med 
postbutik-arbejde og det skal I 
fortrinsvis også lave. Eventuelt 
andet arbejde skal være arbejde: 
”som i karakter og beskaffenhed 
ikke afviger væsentligt fra arbejdet 
på overdragelsestidspunktet”. Det 
er sådan det blev aftalt i 2001 ved 
overgangen fra tjenestemandsan-
sættelse til overenskomstansættelse 
på særlige vilkår. Men der kan ikke 
gives en fordelingsnøgle som f.eks. 
siger 50/50 eller noget i den retning, 
idet retten til at disponere er lederens 
(butikkens).  Kommer I i tvivl eller ud 
for slet ikke at lave postbutik-arbejde 
mere, så hører jeg gerne fra jer, idet vi 
så vil få en juridisk vurdering af jeres 
situation med henblik på, om vi f.eks. 
kan påstå bortfald af den stilling I er 
virksomhedsoverdraget i.

Afslutningsvist vil jeg ønske jer 
et godt forår, med ønske om snarlig 
afklaring af situationen for de af jer 
der har fået en fratrædelsesaftale, 
men ikke er startet på jeres tjeneste-
friperiode.

Af faglig konsulent  
Steen Toft Jensen

Status for postbutikkerne 
efter 1. januar 2018
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I stedet for at sidde og spekulere over, 
hvad en grafiker i PostNord, Fri-
mærker mon laver, og om Ella sidder 
og tegner frimærker hele dagen, så 
pakkede Tidende al sin uvidenhed i 
rygsækken og besluttede sig for at at 
spørge hende.

Hvad går din arbejdsdag med Ella?
”Frimærker er små nationale sym-

boler!” siger Ella, så man kan høre 
udråbstegnet.. ”Og stadig en god 
forretning i sig selv - bl.a. på grund af 
frimærkesamlerne.

Jeg blev ansat i 2009 med fokus 
på det tryktekniske. Mine arbejds-
opgaver har over tid udviklet sig 
mere og mere over hele den kreative 
proces. Fra et forslag til et motiv, god-
kendelse af motiv, research, layout til 
endeligt frimærke. 

For en grafisk designer er frimær-
ker en udfordring, da motivet skal 
fungere småt som frimærke, men 

også i stort format - f.eks. til plakater. 
Det er fagligt en udfordring i sig 
selv.  Dem vi beder om at designe et 
frimærke, synes også at det er noget 
helt særligt. Lidt en anerkendelse af 
deres talent.

Vi arbejder i små teams om det 
enkelte frimærke, hvor jeg i kraft 
af min uddannelse bl.a. bidrager 
med rentegninger til trykfilerne. I 
Frimærker bruger vi meget tid på at 
researche om motivet, så motivet i sig 
selv er en fortælling, mere end bare 
at være pænt.  Faktisk vil jeg påstå, at 
du kan aflæse den nationale historie 
i frimærkerne, f.ek.s. i motivvalget.  
Men vi ser selvfølgelig også på, hvor-
dan det enkelte motiv kan brande 
PostNord”.

Historier om nye frimærker er 
altid en god historie i medierne, poin-
terer Ella. Især fordi Frimærker tæn-
ker kommunikation ind fra starten. 

Det kan være samarbejdet med den 
populære Claus Dalby. Eller valget af 
Bjørn Wiinblad, hvis design har fået 
betydning  for en ny generation, men 
også er en del af  - et ikon inden for - 
dansk design og kunsthistorie.

”Selv om Frimærker i dag arbejder 
mere kommercielt, er der ingen aktu-
elle planer om et frimærke med f.eks. 
Wozniacki” siger Ella.

 ”Serierne ”vinterblomster” og i 
2018 ”roser” er udtryk for motiver, 
som danskerne simpelthen gerne 
skulle få lyst til at sende til hinan-
den”.

Tidende er meget enig med Ella i, 
at et brev med frimærke bare er mere 
personligt. 

Portræt af grafiker i PostNord
Ella Clausen er grafiker, og som sådan ansat på HK-overenskomst.  
Det er Ella, der har forsynet Tidende med de smukke frimærketryk, som har prydet de senest 
to numre af Tidende

Grafiker Ella Clausen ved  computeren.
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Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Tiden er løbet fra vores gamle navn. I dag skal  
du ikke være tjenestemand for at blive kunde hos 
os, men blot medlem af en faglig organisation, 
vi samarbejder med, eller voksent barn af et 
medlem, som er kunde hos os.

Vi er stolte af vores rødder i fag bevægelsen og  
vil gerne beholde et bånd til vores historie.  
Derfor hedder vi nu TJM Forsikring.

Men dine forsikringer, priser og fordele ændrer vi 
ikke ved. Vi er stadig selskabet med:

  Attraktive forsikringer til konkurrencedygtige 
priser

 Solide rødder i de faglige organisationer

 Danmarks mest tilfredse forsikringskunder

Tjenestemændenes 
Forsikring hedder nu  
TJM Forsikring

Ring 
70 33 28 28 

og hør mere om vores 
forsikringer

Attraktive forsikringer 
i TJM Forsikring

Du får gode dækninger, konkurren-
cedygtige priser og personlig service 
– og er du medlem og selv kunde hos 
TJM Forsikring, kan dine voksne 
børn også blive kunder. 

Vi har Danmarks mest 
tilfredse forsikringskunder
TJM Forsikring har gennem flere år 
haft Danmarks mest tilfredse forsik-
ringskunder, bl.a. fordi rådgivning 
og kundeservice prioriteres højt. 
Samtidig betyder den begrænsede 
kundekreds, at administrationsom-
kostningerne er næsten det halve af 
andre forsikringsselskabers.

Forsikringer der passer til 
dig
TJM Forsikring tilbyder alle de for-
sikringer, du typisk har brug for som 
privatperson. Du får din egen lokale 
forsikringstillidsmand, som kan 
hjælpe med at finde frem til de for-

sikringer, der passer til dig og dit liv 
her og nu. Forsikringstillidsmanden 
hjælper også med alt det praktiske i 
forbindelse med køb af forsikringer 
mv. Med 80 forsikringstillidsmænd, 
fordelt over hele landet, er der altid 
én i nærheden af dig. Kundeservice, 
skadebehandling og administration 
varetages af medarbejdere på hoved-
kontoret i Valby.  

En stærk familie
TJM Forsikring samarbejder med 
Tryg, Danmarks største forsik-
ringsselskab. Det sikrer økonomisk 
soliditet og del i en række attraktive 
fordelsaftaler. 

Som kunde støtter du – uden at 
det koster dig ekstra - TrygFondens 
arbejde med at skabe mere tryghed i 
Danmark. Samtidig er du automatisk 
medlem af TryghedsGruppen og har 
dermed hvert år mulighed for at få 
udbetalt bonus.

Ring på telefon 70 33 28 28 og hør, 
hvor nemt du bliver kunde hos TJM 
Forsikring.
Læs mere på www.tjm-forsikring.dk 
og på Facebook https://www.face-
book.com/tjmforsikring/

Som medlem kan du købe forsikringer i TJM Forsikring

Tjenestemændenes 
Forsikring hedder nu TJM 
Forsikring
Logoet er også nyt – og det samme 
er hjemmesiden tjm-forsikring.
dk. Men dine forsikringer, priser 
og fordele er ikke ændret. TJM 
Forsikring har stadig de samme 
attraktive forsikringer til konkur-
rencedygtige priser, solide rødder 
i de faglige organisationer – og 
Danmarks mest tilfredse forsik-
ringskunder.
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HK giver nu dig mulighed for at 
benytte TestaViva, som er en online 
platform, hvor man nemt, sikkert og 
gratis kan oprette juridisk gyldige 
dokumenter. 

Hvilke dokumenter kan 
oprettes
Testamente; Testamentet kan 

hjælpe de efterladte med at dele 
værdierne, den dag man ikke er 
her længere.

Samejekontrakt; Samejekontrakten 
sikrer, at der er styr på, hvad der 
skal ske med boligen, både mens 
man bor i den, og hvis man går 
hver til sit. 

Begunstigelseserklæring; I en 
begunstigelseserklæring tages 
der stilling til, hvem der skal have 
udbetalt penge fra ens forsikrin-
ger og pensionsordning, den dag 
man ikke er her længere. 

Ægtepagt; En ægtepagt beskriver, 
hvem der skal have hvad, hvis 
man går hver til sit. 

Mine Aktiver; Her kan man 
registrere de aktiver som har 
økonomisk høj værdi eller har stor 
affektionsværdi. 

Mit Digitale Liv; Her kan man re-
gistrerer de steder på internettet, 
hvor man optræder, og som man 
gerne vil huske eller som kan have 
værdi for de pårørende. 

Specielt testamentet er et vigtigt 
juridisk dokument at oprette, da det 
er bindende for de ønsker, du har til 
fordelingen af din formue, når du 
dør. Opretter du ikke testamente, er 
det arveloven, der bestemmer, hvor-
dan din arv fordeles.

Få op til 5 timers gratis juridisk 
rådgivning i forbindelse med udfyl-
delse af skemaerne

I langt de fleste tilfælde vil du 

kunne udfylde det hele selv via plat-
formen, men hvis der er behov for 
hjælp eller spørgsmål, kan du som 
medlem af HK få op til fem timers 
gratis juridisk rådgivning. 

Testaviva er en ydelse der i præ-
senteres i samarbejde med Arbejder-
nes Landsbank og LO ś medlemsfor-
bund. 

HK er ikke ansvarlig for produk-
terne i TestaViva, da du indgår en 
kontrakt med TestaViva. HK vil alene 
skulle overlade oplysninger om, 
hvorvidt du har et aktivt medlemskab 
af HK til TestaViva.

Få dit testamente påtegnet 
hos en notar 
Udover at oprette det juridiske 
dokument på TestaViva, så opfordrer 
HK til, at man også får testamentet 
påtegnet hos en notar i byretten. 
Ifølge domstol.dk koster det normalt 
300 kr. 

Arveloven giver mulighed for bl.a. 
at lave notartestamenter og vidnete-
stamenter. 

Notartestamentet underskrives 
foran en notar i skifteretten. Retten 
opbevarer en genpart af testamentet 
og sørger for, at oprettelsen indberet-
tes til Centralregistret for Testamen-
ter. Dette sikrer, at skifteretten får 
besked om testamentet efter testators 
død.

Vidnetestamentet underskrives af 
testator og to vidner. Notartestamen-
tet anses generelt for mere sikkert 
end vidnetestamentet bl.a. fordi det 
er vanskeligere at få tilsidesat som 
ugyldigt. Ved vidnetestamenter er 
det også  testator selv, som er ansvar-
lig for at opbevare testamentet. Der er 
derfor ikke sikkerhed for, at testa-
mentet kommer frem til skifteretten 
efter testators død.

Se mere om Testaviva på:
HK.dk - https://www.hk.dk/blivmed-
lem/kontante-fordele#kontant
Mit HK - https://www.hk.dk/mithk/
mine-medlemsfordele/gratis-raad-
givning-om-testamente

HK vil gerne hjælpe medlemmerne, hvor vi kan – 
både arbejdsrelateret og privat.

Hjælp dine børn
med at dele

Opret et testamente på testaviva.dk; en ny online platform fra Arbejdernes Landsbank, 
som giver dig mulighed for at oprette juridisk bindende ægtepagt, samejekontrakt,

testamente m.m. – nemt, sikkert og gratis for alle.

Som medlem af HK får du op til 
fem timers GRATIS juridisk rådgivning hos TestaViva.

I samarbejde med
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2017 blev det værste år i gruppelivs-

ordningens historie. 17 dødsfald, 

også blandt medlemmer i arbejde, 

betyder at præmien fra 1.4. 2018 

forhøjes til 135,00 kr.

”Det mest triste er naturligvis de 

familier, som mister en elsket” siger 

klubnæstformand Karin Lauritsen.

”Men ud over de personlige tab, 

er der en økonomisk konsekvens for 

hele ordningen, når der udbetales 

over 3 mio. kr. i ét år. Få dødsfald i de 

tidligere år har holdt præmien i ro, 

men nu skal der igen opbygges en 

bonus, så vi forhåbentligt igen kan 

holde præmien i ro på de 135 kr.”. 

Gruppelivsordningen er stadig 

en god forretning for den enkelte, da 

den faktiske præmie (bruttopræmie) 

er beregnet til 221,75 kr.

Hvis du ikke længere ønsker 

gruppelivsordningen, skal du sende 

en mail til

ms.hovedstaden.service@hk.dk

med dit CPR-nummer og meddele, 

at du opsiger HK Post & Kommuni-

kations gruppelivsordning.

Du kan også sende en mail til 

ms.hovedstaden.service@hk.dk, 

hvis du ikke har gruppelivsordnin-

gen i dag, men ønsker at tilkøbe 

ordningen (forudsætter dog tilfreds-

stillende helbredsoplysninger).

Du kan læse mere om Gruppe-

livsordningen på

https://www.hk.dk/omhk/

afdelinger/hovedstaden/service/

post-og-kommunikation/medlems-

tilbud/gruppelivsforsikring

Sammenhængen mellem lønrammer/
tarifgrupper og de 5 løngrupper 

fremgår af skemaet nedenfor. Ud fra 
skemaet og lønsedlen kan du se, hvor 

du hører til.

Gruppeliv bliver dyrere

Vederlag udbetalt

Disse lønrammer eller tarifgruppe på lønsedlen svarer 
til løngruppe 1-2: 

Lønramme 15-18 samt 44-46
Tarifgruppe 65-68, 94, 95 og 96  

Disse lønrammer eller tarifgruppe på lønsedlen 
svarer til løngruppe 3 

Lønramme 19-21 samt 38 og SÆ 19 
Tarifgruppe 53, 69-71 og 88  
Disse lønrammer 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

Vederlaget på 2 % af den samlede gennemsnitlige 
årsløn blev udbetalt med lønnen sidst i januar. 

1.   Overenskomstkontraktansatte: 12.600 kr.
2.   Løngruppe 1-2: 
 a. Månedslønnede: 6.500 kr. 
  b.   Timelønnede:  5.500 kr. 
3.   Løngruppe 3:                                   6.900 kr.
4.   Løngruppe 4-5: 8.600 kr.
5.   Chef/ledere:. 10.600 kr.
Vederlaget reguleres i forhold til beskæftigelsesgrad i forbindelse med udbetaling

Vederlaget er (omregnet til fuldtid) 
udbetalt til 937 HK-ansatte 
(incl. rådighedslønnede) med disse 
satser.

HK Post & Kommunikation gen-
nemførte i januar 2018 kurset ”Turn-
around for PostNord” . Kurset, som 
blev annonceret i Tidende nr . 4/2017, 
var arrangeret af HK Hovedstadens 
Virksomheds- og Kompetencecenter, 
og havde forskellige eksterne coaches 
som undervisere de tre dage . Kurset er 
særlig målrettet medlemmer, der efter 
mange år på samme arbejdsplads (eller 
i samme branche) skal lave en arbejds-
mæssig turn-around, - f .eks . fordi man 
er blevet opsagt 

Vi har spurgt et par af 
deltagerne:
Fik I noget ud af det, og i givet fald 
hvad?

Iben Meelby Larsen svarer:
Det synes jeg bestemt. Vi fik 

gode input til, hvad man også kunne 
gøre. Alle tre undervisere var meget 
levende og engagerede. Det var spæn-
dende og tiden gik rigtig hurtigt. De 
viste os mange eksempler.

De gav idéer, – bl.a. til brugen af 
billede på ansøgningen, og til opsæt-
ning efter typen af job, du søger.

Sommetider når man har været 
på kurser, så: ”Ja, - det var da meget 
godt…”, men du kommer måske ikke 
hjem med det helt store. 

Her var mange aha-oplevelser.

Var der noget, du savnede? Kurset måt-
te godt have været længere. Så man 
kunne gå mere i dybden. Vi kunne 
sagtens have brugt mere tid. 
Kan du anbefale kurset?  Jeg kan 
varmt anbefale det til andre i samme 
situation. 

Iben er en af fem tidligere kolleger 
fra Distribution Services A/S, der 
deltog i kurset. Distribution Services 
A/S lukkede ned fra årsskiftet, da 
PostNord valgte at tage produktet 
adresseløse af hylderne. ”Selvom 
Distributions Services havde sorte 
tal på bundlinjen, og mange kunder 
blev kede af det”, som Iben siger. Det 
betød, at Iben og hendes kolleger blev 
opsagt. Iben var indtil da tillidsre-
præsentant for kollegerne.

Bente Mikkelsen
Bente er tillidsrepræsentant - i 

Kundelinjen i København, og som 
hun selv siger: ”Da kurset er nyt, og 
var det første for HK Post & Kommu-
nikations medlemmer, så kiggede jeg 
selvfølgelig både på, hvad kollegerne 
kan få ud af det, og hvad jeg eventuelt 
selv kan bruge det til.” Bente er enig 
med Iben i, at det var et rigtig godt 
kursus.

”Selvom det var tre forskellige un-
dervisere, gik den røde tråd igennem 
kursusforløbet.

Vi var en blandet flok. De fleste 
deltagere har en del år på bagen rent 
jobmæssigt. Mest fra PostNord og 
også et par stykker fra Danske Bank. 
Nogle i job, nogle opsagt for nylig og 
et par stykker var i den sidste del af 
deres rådighedslønsperiode. 

Der var en god dialog i gruppen i 
ft. at dele erfaringer omkring jobsøg-
ning, samtaler m.m. 

Underviserne havde en god blan-
ding af teori og eksempler ”fra det 
virkelige liv”. Med udgangspunkt i 
rigtige ansøgninger og LinkedIn-pro-
filer, fik vi afprøvet noget af den teori, 
vi havde gennemgået. Virker det i 
praksis? Hvad kunne denne ansøger 
med fordel have ændret og, hvad ser 
vi som vigtige punkter? Skal man 
bruge feriebilledet med solbriller 
og sjov hat? Nej, et billede der viser, 
hvem du er.

Vi fik gode hints om CV: skal man 
skrive hele livshistorien, eller hvor-
dan gør man sit cv og sin ansøgning 
præcist så iøjnefaldende og spæn-
dende, at man trækkes ud til ”næste 
step”? Vi så eksempler på, hvordan et 
CV sættes op; hvilke formuleringer 

og vendinger er gode at bruge i en an-
søgning, og: ”jeg har med interesse 
læst annoncen, hvor I søger……” den 
er yt! Få i stedet de vendinger og ord 
frem i din ansøgning, som betyder 
noget for virksomheden. Det er vigtig 
at skrive, hvilken værdi du kan være 
med til at skabe for virksomheden, og 
hvordan. Hvad kan JEG bidrage med. 
Dem der annoncerer, skal jo kunne 
se fidusen i at netop DU ansættes, 
og hvorfor de ikke skal bruge tid på 
andre ansøgere…

87 % af alle jobs besættes via 
netværk. Så LinkedIn er vigtig at få 
oprettet og vedligeholdt. Gør din Lin-
kedIn-profil synlig, så du skaber et 
netværk og kan komme i betragtning 
hos rekrutteringsbureauerne. Udbyg 
dit netværk, for måske er det din 
kontakts kontakt der bliver indgangs-
vinklen til dit næste job. Overskriften 
i LinkedIn-profilen er ”udstillings-
vinduet” – fortæl her hvad du kan. 
Søger rekrutteringsbureauer på 
f.eks. ”bogholder”, så kommer din 
profil kun frem, hvis ”bogholder” 
fremgår af overskriften.

Netværk samt uopfordrede 
ansøgninger især til små og mel-
lemstore virksomheder (SMV) er 
vejen frem. 2/3 af arbejdspladserne 
på det private arbejdsmarked findes 
i SMV-segmentet, hvor 764.000 er 
beskæftiget.”

(Tidende tilføjer: Og offentlige 
arbejdsgivere er forpligtet til at slå ledige 
jobs op . Det er private arbejdsgivere 
ikke) .

Også Bente kan varmt anbefale 
kurset, men savnede at få oprettet en 
LinkedIn-profil. Det var ellers annon-
ceret som en del af kurset. 

Turn-around: ”Godt kursus” 

Bente Mikkelsen

Iben Meelby Larsen
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I 2023 flytter Danske Bank hovedsæ-
det fra Holmens Kanal, hvor koncer-
nen har haft hovedsæde siden 1875, 
til et nyopført domicil på postgrun-
den. Banken vil dog fortsat også have 
funktioner i Høje Taastrup.

”Postgrunden” er det område, der 
tidligere husede bl.a. Københavns 
Postcenter og ”B 36” (det tidligere 
Postgiro og senere Post Danmark i 
Bernstorffsgade 36). Postens man-

geårige hovedkontor med adresse i 
Tietgensgade 37 er fredet, og planlagt 
indrettet til hotel.

Visionen med Postgrunden er 
ifølge bygherren: at skabe et af de 
mest attraktive, centrale byområder i 
Danmark. 

Danske Bank flytter til 
”postgrunden” i Bernstorffsgade

Sådan så det ud i Bernstorffsgade i starten af 
februar 2018. Her er nedrivningen i fuld gang, 
og alle vinduer taget ud i B 36.

For medlemmer af Post- og Telegraf-
personalets Hjælpeforening, der har 
børn, som skal konfirmeres i foråret 
eller efteråret 2018, er der et antal le-
gater som kan søges af medlemmer.
Ansøgningen skal indeholde følgen-
de oplysninger:
Medlemmets navn, adresse, lønkon-
tonummer, og navnet på konfirman-
den samt cpr.nr.
konfirmationens sted og dato.

Henvendelsen skal ske skriftligt til:
Post- og Telegrafpersonalets  
Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf.,
2000 Frederiksberg
og være os i hænde senest den 15. 
april 2018.
Bevilgede legater vil være indsat på 
lønkontoen omkring den 9. maj 
2018. 

Ansøgning om ledige 
konfirmationslegater

Det vil betyde, at nogle af de fhv. tjenestemænd fra Postgiro, som i dag er ansat 
i Danske Bank, vender tilbage til deres ”gamle” arbejdsadresse
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April

40 år
Janet Højvig Jensen (1) 
Pia Maria Prüser (1) 
København City Posthus 
Birthe Hansen (3)
Processer & Implementering
Lene Kristensen (10)  
Superbrugsens postbutik i Hirtshals 
  
Maj

40 år
Jane Tulsgaard Thy (29)  
 

25 år
Jesper Seerup (5)   
Forretningssupport

Bestil 
jubilæums-
gaven online
Jubilæumsgaver bestilles på hjem-
mesiden: 
hk.dk/post – under:  
”medlemstilbud”.  
Her kan du også se, hvilken gave 
du kan vælge. 

Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 2. kvartal 2018. 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.  
Tal i parentes er jubilæumsdatoen

Jubilæer 2. kvartal 2018

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).

Forsinket tillykke til:
Jane Skaaning Frederiksen,
Føtex, Vesterbro, Odense C
med 40-års jubilæet den 1. 

november 2017

Hans Henrik Lyngby Nielsen,
Salg

med 25-årsjubilæet  
den 9. januar 2018
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Hvad går ændringerne ud på?
Aldersopsparing:
Fra 1. januar 2018 ændres indbeta-
lingsgrænsen til aldersopsparing. 
For kunder med mere end fem år til 
folkepensionsalderen reduceres be-
løbet til 5.100 kr. pr. år, og for kunder 
med mindre end fem år til folke-
pensionsalderen forhøjes beløbet til 
46.000 kr. pr. år, stigende til 51.000 
kr. pr. år i 2023.

Indbetaling til aldersopsparing er 
ikke fradragsberettiget. Opsparingen 
beskattes ikke ved udbetalingen, 
som heller ikke bliver modregnet i 
folkepensionen eller i andre offent-
lige ydelser. Mens aldersopsparing i 
dag kun udbetales som en sum, kan 
den fra 1. januar 2018 også udbetales 
ratevis eller løbende. Som noget nyt 
vil skatten af indbetaling til aldersop-
sparing blive betalt af selve pensions-
bidraget.

Tidligste alder for pensionsudbe-
taling:  
Pensionsudbetalingsalderen udsky-
des med to år, så pensionen tidligst 
kan udbetales tre år før folkepensi-
onsalderen, gældende for nye ordnin-
ger, der oprettes fra og med 1.1. 2018.

Udbetalingsperiode:  
Den maksimale udbetalingsperiode 
for ratepensioner ændres fra 25 år til 
30 år.

I dag er reglen, at alle såkaldte 
sum-udbetalinger senest skal være 
udbetalt 15 år efter pensionsudbeta-
lingsalderen. Det ændres til 20 år.

Sampension siger:
”Aldersopsparing er med til at løse 
modregningsproblematikken, og 
der er ingen tvivl om, at den nye 
lovgivning på området gør det mere 
attraktivt for lav- og mellemind-

komstgrupper at spare mere op til 
pensionen i de fem sidste år op til 
folkepensionsalderen. Derfor er det 
meget positivt, at loven nu er vedta-
get,” siger Hasse Jørgensen, adm. 
direktør i Sampension.

Han tilføjer dog, at det endelige 
billede på pensionsområdet endnu 
ikke er faldet på plads, men også 
afhænger af regeringens skatteud-
spil, som ikke er vedtaget endnu, 
og som blandt andet handler om 
et nyt pensionsfradrag, jobfradrag 
og beskæftigelsesfradrag. Samlet 
set skal regeringens tiltag sikre, 
at danskerne sparer mere op til 
pensionen og bliver længere tid på 
arbejdsmarkedet.

”Regeringen forhandler stadig 
om yderligere fradrag, derfor har vi 
ikke det endelige overblik endnu, 
men der er ingen tvivl om, at de nye 
regler samlet set øger den generelle 
kompleksitet på området. Hvilke 
ordninger, der kan betale sig for den 
enkelte pensionsopsparer, afhænger 

af hjemmets samlede økonomi, ” 
siger Hasse Jørgensen.

Sampension går nu i gang med at 
indarbejde de nye regler i produkter 
og rådgivning. Hasse Jørgensen er 
ikke i tvivl om, at det vil være svært 
for den enkelte opsparer at overskue, 
hvilken ordning der er den bedste. 
Derfor opfordrer han også Sampensi-
ons kunder til at søge rådgivning hos 
deres pensionsrådgiver, hvis de har 
spørgsmål.

Som det første fik alle kunder, 
der allerede har valgt en aldersop-
sparing, en henvendelse direkte fra 
Sampension lige inden jul.

”Loven træder i kraft ved årsskif-
tet, og vi forventer, at ændringerne vil 
være implementeret hen over foråret 
og have virkning fra årets start. I 
Sampension vil vi sørge for løbende 
at henvende os til de kunder, æn-
dringerne er relevante for, og vores 
pensionsrådgivere vil naturligvis 
være klædt på til at rådgive kunder-
ne,” siger Hasse Jørgensen.

Lovforslag om 
aldersopsparing vedtaget
Folketinget vedtog den 19. december 2017 et lovforslag, der blandt andet 
handler om ændring af reglerne for aldersopsparing. Lovændringerne 
påvirker også HK Post & Kommunikations medlemmer
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25 år
Lars Loftager (2)
Team Driftsudvikling
Peder Lund (2)   
Team Customs & Claims
Malene Sif Andersen (3)  
Team Customs & Claims
Tina Rasmussen (28)  
Team Customs & Claims

BEMÆRK: Skattereformen blev 

offentliggjort den 6. februar, 

men konsekvenserne for 

pensionsopsparinger har vi i 

skrivende stund ikke overblik over.

Postvæsenets 
Begravelseskasse 
af 1. januar 1888

Generalforsamling afholdes 

mandag den 23. april 2018,  

kl. 15, hos postinspektør N.K. 

Sørensen, Niels Frederiksens 

Allé 10, 2610 Rødovre, med 

følgende dagsorden:

1. Beretning og regnskab

2. Fastsættelse af begravelses-

hjælpens størrelse

3. Fastsættelse af kontingent

4. Eventuelt
Bestyrelsen

Med denne buket 
roser ønskes læserne 
et dejligt forår
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