
1

1/2019

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

Tidende

Vækstteam kræver 
ny international postaftale

 PostNord mister næsten en halv milliard på forsendelser fra Kina



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 PostNord Danmark 
til omdeling fra den 11. februar 2019
Deadline til næste nummer er:  
28. marts 2019

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@postnord.com
telefon: 40352024
www.hk.dk/post

Leder

Arbejdsmiljørepræsentanter
er også tillidsvalgte
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er kolleger, som 
forsøger at gøre arbejdsdagen bedre. De vælges af og for kollegerne, og er 
derfor også tillidsvalgte, der  har kollegernes opbakning over for ledelsen.

De tillidsvalgte HK’ere har netop været samlet. Der var en uændret 
opbakning til strategien om at redde jobs. Sikre jobs som man kan leve af. 
Sikre udviklende jobs.

Når du læser dette, er valget af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) måske 
allerede i gang. HK har sikret, at der fortsat er et fokus på administrationen. 
Ved at sikre, at  der bliver flere AMR, som er tættere på den arbejdsdag, som vi 
vil gøre bedre. Nemlig HK’errnes arbejdsdag.

Derfor stem, og stem på en HK’er. Det giver din fagforening endnu en 
mulighed for at gøre en forskel.

De tillidsvalgte stiller også krav om, at ledelsen nu reelt fjerner 
arbejdsopgaver, så arbejdsmængden passer til det antal medarbejdere, som 
landechefen vil have ansat. At sænke kvaliteten i administrative processer 
er lige så utilfredsstillende og uklogt, som at sænke al anden kundevendt 
kvalitet.

De tillidsvalgte stiller også større krav til ejerne, især det danske Folketing. 

Vi – de HK-ansatte - vil ikke betale prisen for billig kinesisk porto. Statens 
internationale aftale giver PostNord Danmark manglende indtægter på op 
mod 500 mio. kr. Dem vil vi ikke rationaliseres for. Dem skal virksomheden 
betales for. 

At alle danskere fortsat skal kunne modtage og sende post, er et godt og 
vigtigt samfundshensyn. Men det er ikke god business, for samfundsbetinget 
postomdeling koster. Dét må Folketinget også anerkende nu. Ellers bliver det 
os medarbejdere og danskere uden for storbyerne, som betaler prisen.

 

Klubformand for HK Post & 
Kommunikation, Eigil Johannesen
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Det var der enighed om efter mødet 
i Hovedsamarbejdsudvalget i 
december måned 2018.

”Det er godt, at landechefen var 
lydhør for vores betænkeligheder 
over, om alle afskedigelser kunne 
ske i 2018. Det betyder så også, at 
det desværre ikke helt er slut med 
fyresedler” siger klubformand Eigil 
Johannesen.  
Landechef Peter Kjær oplyste på 
mødet, at der var reduceret med 
3.600 FTE, og sagde, at det kapitel 
af PostNords historie så han gerne 
lukket snart, så der kan komme ro 
på virksomheden.

Forhandlinger 
om fyringer

Regeringens vækstteam for handel 
og logistik er kommet med 24 an-
befalinger. Anbefaling 14 er en ny 
international postaftale, ” (...)  
”så forsendelsespriserne for alle
aktører afspejler omkostningerne
og dermed ikke skævvrider kon-
kurrencen på e-handelsmarkedet”. 
Konkret anbefaler Vækstteamet 
regeringen at arbejde for, at der 
foretages en generel stigning i 
afregningssatserne, så PostNord og 
postvæsenet i andre lande er sikret 
omkostningsdækning, uanset om 
forsendelsen kommer fra Kina eller 
andre lande.

”PostNord Danmark bør modta-
ge den samme porto, som danske 
internetbutikker betaler. Det er 
kun fair, ” siger Eigil.

Portorabat til kineserne på 
½ mia. kr.
”Når jeg regner på oplysningerne 
fra dr.dk den 4. december 2019 er 

resultatet manglende indtægter hos 
PostNord Danmark på 472 mio. 
kr. Dansk porto på 36 kr. sammen-
holdt med den kinesiske porto på 
6,50 kr. giver et minus på 29,5 kr. 
pr. forsendelse. Gang det med 16 
mio. breve, så når portorabatten til 
især kinesiske internetbutikker op 
på næsten ½ mia. kr. - om året!

En rabat som allerede har kostet 
tusindvis af danske arbejdspladser, 
fordi PostNord Danmark skal spare 
sig til de manglende indtægter eller 
hæve priserne på andre produkter.

Men som medarbejdere i Post-
Nord Danmark vil vi ikke længere 
betale prisen for den kinesiske 
portorabat. 

Som medarbejdere i PostNord 
Danmark deler vi transport-, byg-
nings- og boligminister Ole Birk 
Olesens synspunkt om, at ulands-
støtte ikke skal gives via rabatter i 
postaftaler. 

Så længe situationen er som den 
er, foreslår vi dog, at Regeringens 
udviklingspolitiske prioriteter i 
finanslovsforslaget for 2020 efter-

reguleres for rabatter i postaftaler 
fra 2018 og indtil videre.  

”Checken kan så blot sendes 
med posten, ” slutter klubformand 
Eigil Johannesen med et lille smil 
(og det tager ikke 30 dage, som det kan 
tage for post fra Kina, når kineserne 
gemmer posten til forsendelse på de 
absolut billigste dage, tilføjer red.).

I løbet af januar måned 
var både 3F og HK 
Post & Kommunikation 
til forhandlinger om, 
hvordan de hensatte 
fundingmidler, - til 
150 – 170 yderligere 
afskedigelser med 
rådighedsløn – skal 
bruges i løbet af første 
halvår af 2019.

Dét er ikke noget PostNord Dan-
mark forbereder sig på nu, var svaret 
i det lokale samarbejdsudvalg for 
landekontoret (H88) i december 
2018. Ministeren har udtrykt nogle 
synspunkter, men der er ikke truffet 
nogen beslutning. Og endelig vil en 
eventuel udtræden ske med et langt 
varsel.

”Om Danmark skal være medlem 
af UPU, er en politisk beslutning” 
siger klubnæstformand Karin Laurit-
zen. ”Vi vil i de kommende forhand-
linger om samfundsbetinget postom-
deling øge opmærksomheden på de 
manglende indtægter fra rabatten 
på porto for ikke mindst kinesiske 
internetbutikker.”

Koncernchefen har på et town hall 
meeting på landekontoret sagt, at 
det ville kræve meget arbejde at lave 

aftaler direkte med 270 lande (som 
alternativ til aftalerne via Verdens-
postforeningen, UPU).

Michael Løve, formand for Vækstteamet 
og adm. direktør i Netto International 

Klubformand Eigil Johannesen glæder sig 
over, at der endnu en gang kommer fokus 
på problemet.

Klubformand Eigil Johannesen glæder sig 
over, at der endnu en gang kommer fokus 
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en halv milliard på 
forsendelser fra Kina

Vækstteam kræver 
ny international postaftale

Træder Danmark 
ud af UPU?

Fælles opfordring til EU: 

Hav fokus på finansiering af 
befordringspligten og på kinabreve

Klubnæstformand Karin Lauritsen 
har koordineret et fælles ”positions-
papir” over for EU’s planer om et 4. 

postdirektiv om befordringspligten 
(Universel Service Obligation).

De nordiske postfagforeninger 
opfordrer EU til at fokusere på 
finansieringen af befordringspligten. 
At pakker op til 20 kg. omfattes af 
befordringspligten. At EU afstår fra 
yderligere liberaliseringstiltag. 

”De befordringspligtige postvirk-
somheder i hele Norden kæmper 
med en underfinansieret befor-
dringspligt. Derfor er vores fokus 
på at skabe mere stabile rammer for 
virksomhederne og dermed medar-
bejderne. Fra dansk side foreslår vi, 
at positionspapiret udvides med et 
fokus på kinabreve og den urimelige 
internationale prissætning”, oplyser 
Karin Lauritsen.
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På positivlisten

Eigil Johannesen glæder 
sig over, at det lykkedes at få 
udvidet positivlisten, så de kol-
leger, der ønsker det, nu kan 
tage hele uddannelsen som 
Aftalt uddannelse, og dermed 
få uddannelsen betalt og gen-
nemføre den med fuld løn.

”Tidligere var det meste af 
uddannelsen godkendt som 
Selvvalgt uddannelse, men 
det betyder jo ikke fuld løn,” 
siger Eigil. ”Og det var heller 
ikke alle moduler, der var 
godkendt.

Et enigt Uddannelses- og 
Kompetenceudvalg i PostNord 
(HK, 3F og PostNord), indstil-
lede derfor i juni 2018 til IKUF 
- på HK’s initiativ; at positivli-
sten over forhåndsgodkendte 
uddannelser blev udvidet med 
AU i International Transport 
og Logistik. I december kom 
så godkendelsen.” 

Aftalt uddannelse skal blot 
aftales med din chef. Så ordner 
PostNord tilmelding m.v.

AU i International transport og logistik nu på IKUF’s 
positivliste, så nu kan hele akademiuddannelsen 
tages som Aftalt uddannelse via Industriens 
KompetenceUdviklingsFond

Akademiuddannelsen i Transport og Logistik 
består af disse moduler:

Fælles obligatoriske moduler (uanset hvilken retning du 
vælger):
• Logistik 
• Supply Chain Management 
• Obligatoriske fag på retningen Transport:
• Transport og Warehouse Management 
• Transportjura 
• Afgangsprojekt 

Ud over retningen ”Transport” er også 
muligt at vælge retningen ”Indkøb”. De 
fælles obligatoriske fag på retningen 
Indkøb er:

• Operationelt Indkøb 
• Strategisk Indkøb 
• Afgangsprojekt

En enig Sø- og Handelsret gav HK Post & Kommunika-
tion ret: også Danske Bank skal betale rådighedsløn til 
opsagte medlemmer, der er fyldt 65 år. Dommen blev i 
november 2018 stadfæstet af Landsretten.

Sagen startede i 2016. Efter at EU havde dømt 65-års-
grænsen i Tjenestemandsloven aldersdiskriminerende, 
satte Finansministeriet aldersgrænsen ud af kraft. Loven 
blev så senere ændret.

Danske Bank fastholdt dog, at banken – som privat 
arbejdsgiver – kun var forpligtet til at betale rådighedsløn 
indtil berørte (tidligere) medarbejdere fyldte 65 år.

For ni medlemmer af HK Post & Kommunikation 
betød dette et tab, da de så måtte overgå til tjeneste-
mandspension mellem 6 og 16 mdr. før end beregnet. 
Heldigvis indvilgede Finansministeriet, der også mente, 
at de pågældende skulle have rådighedsløn, i at udbetale 
tjenestemandspensionen mod et tilbagebetalingskrav, 
hvis vi fik medhold i sagen.

Og medhold i sagen fik vi så i Sø- og Handelsretten i 
november 2017. Alle fem dommere i sagen gav HK Post & 
Kommunikation ret.

Finanssektorens Arbejdsgiverforening, der førte 
sagen på Danske Banks vegne, appellerede sagen til Høje-
steret. Højesteret henviste sagen til 2. instansbehandling 
ved Østre Landsret. Som altså så i november 2018 stadfæ-
stede Sø- og Handelsrettens dom.

Det betyder, at de ni berørte medlemmer nu endelig 
her 3 år efter at sagen startede, kan få efterbetalt deres 
tilgodehavende rådighedsløn. Samlet set drejer det sig 
om godt 4,2 mio.kr., med renter.

Rådighedsløn 
til +65 årige
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PostNord følger udviklingen vedrørende Brexit aktivt, og er på flere 
niveauer i løbende dialog med Royal Mail om de forretningsmæssige og 
operationelle konsekvenser ved forskellige scenarier. 

Overordnet er det koncernens vurdering, at Storbritanniens udtræden 
af EU’s toldunion vil betyde, at en meget stor del af den nuværende trafik 
fra Storbritannien til PostNord til blive de-lokeret, sådan at forsendelserne 
afsendes fra andre EU-lande til Danmark/Sverige, og derfor fortsat ikke 
skal toldbehandles. 

I øvrigt er PostNord Danmark afventende i f.t. den konkrete planlæg-
ning af håndteringen af de operationelle konsekvenser, idet det fortsat er 
meget usikkert, hvordan Brexit vil forløbe.

Brexit

PostNord omtaler selv formålet med 
pilotprojektet, som ”at teste tekno-
logien og mulighederne for, at vores 
kundeservicemedarbejdere kan arbejde 
geografisk uafhængigt på tværs af lan-
degrænser”, siger klubformand Eigil 
Johannesen. ”Jeg hæfter mig dog ved, 
at opgaverne kun går den ene vej. Og 
selvom der er tale om et pilotprojekt, 
der går ud på at besvare spørgsmål og 
yde service uden for normal åbnings-
tid, så skal der ikke megen fantasi 
til at forestille sig, at opgaver ”inden 
for normal åbningstid” kan blive det 
næste.

Eigil vil følge op på spørgsmå-
let: Hvorfor har kunderne i Sverige 
(udvidet åbningstid) bedre service end 
i Danmark? som han har stillet på 
intranettet.  Og så undrer han sig i 
øvrigt over, hvorfor danske kunder 
ikke skal serviceres på eget sprog, 
ligesom de svenske kunder.

Eigil understreger, at hvis det bety-
der personalereduktioner i Danmark, 
anser HK Post & Kommunikation det 
for en outsourcing. Det betyder, at de 

aftalte kompensationer ved outsour-
cing gælder for funktionærer, der 
opsiges. 

Fristen gælder for feriehus i Danmark og Sverige i ugerne 
27-32. Fristen gælder også for ferielejlighed i udlandet i 
ugerne 18-52 i 2019, og ugerne 1-17 i 2020.

Den 28. februar 2019 skal du senest have registeret 
dine ønsker via Bookhus. 

Log på https://hkpost-feriehusene.bookhus.dk/ eller 
på  https://hkpost-tjmforsikring.bookhus.dk/ (det sidste 
link gælder for ferielejlighederne i udlandet og for ferie-

boligerne på Ærø, Bornholm, Bomhuset i Marielyst samt 
lejligheden på Nørre Vold).

Lodtrækningen foregår den 1. marts 2019. Umiddel-
bart efter vil du få en mail, om du har fået en bolig eller 
har fået afslag.

Du kan se mere i Tidende nr. 4/2018, som du også kan 
finde på hjemmesiden hk.dk/post.

Danske kunder – svenske svar 

PostNord planlægger et pilotprojekt, hvor PostNord  
Sveriges Kundeservice skal servicere danske kunder

Kontrol med Indien
Kollegerne i Finance bruger mange ressourcer både på et IT-system, der ikke 
fungerer optimalt, og på kontrol af opgaver, der faktisk er outsourcet til Indien

”Vi har i flere måneder gjort opmærk-
som på de konkrete problemer med 
Creditlock, både i forhold til med-
arbejder- og kundetilfredshed, men 
også de økonomiske udeståender. Det 
er foreløbigt lykkedes at få ekstern 
konsulentbistand til at få problemer-
ne løst” konstaterer tillidsrepræsen-
tant Lene Egholm.

Både samarbejds- og arbejdsmiljø-
organisationen vil også gerne drøf-
te, hvordan der følges op på det 
psykiske arbejdsmiljø konkret i 
forhold til underleverandørers 
hyppige skift af ressourcer og 
manglende leverancekvalitet.

”Vi er ikke enige i, at de planlagte 
handlinger vil forbedre scoren for en-
heden i PostNord Lytter. Og informa-

tion (fokus på fakta) håndterer heller 
ikke de psykosociale risikofaktorer 
for kollegerne ved fortsat outsourcing 

og dermed risikoen for en fyresed-
del”, supplerer klubformand Eigil 
Johannesen. 

28. februar 2019 er sidste frist for 
feriehus eller -lejlighed

BERLIN

ÆRØ

BLÅVAND

KØBENHAVN



Dataansvarlig for behandling 
af medarbejderens person-
lige oplysninger er HK Post 
& Kommunikation, c/o HK 
Hovedstaden Service, Svend 
Aukens Plads 11, 2300 Køben-
havn S, CVR-nr. 56136010.

Klubben vil opbevare og 
behandle en række alminde-
lige personoplysninger om 
medarbejderen i forbindelse 
med medarbejderens ansæt-
telsesforhold. Det kan være 
oplysninger, der er nødven-
dige for opfyldelse af ansæt-
telseskontrakten, herunder 
navn, adresse, oplysninger om 
ansættelsesretslige forhold 
herunder lønforhold, pensi-
onsforhold, stillingsbeteg-
nelse, uddannelse og kurser, 
personalegoder, ferieafvik-
ling, og evt. fraværsoplys-
ninger helbredsoplysninger, 
m.v. Endvidere har HK Post & 
Kommunikation en legitim 
interesse i at behandle almin-
delige personoplysninger om 
medarbejderen i relation til 
medarbejderens ansættelse i Post-
Nord Danmark.

Ingen følsomme data
Behandlingen vil som udgangspunkt 
ikke omfatte følsomme personoplys-
ninger, med mindre det er nødven-
digt for at overenskomstmæssige 
hhv. individuelle rettigheder eller 
retskrav kan fastlægges, gøres gæl-
dende eller forsvares. Dette kan være 
oplysninger om medarbejderens 
helbredsforhold i forbindelse med 
eksempelvis sygefravær, refusion, 

arbejdsmiljø og relevante foranstalt-
ninger i den forbindelse.

Dine personlige oplysninger
Medarbejderens personlige oplys-
ninger vil kun være tilgængelig for 
tillidsvalgte i PostNord Danmark 
til formål, der ligger inden for den 
overenskomstmæssige interesse-
varetagelse og ansættelsesaftalens 
rettigheder og forpligtigelser.

Medarbejderens personlige 
oplysninger vil ikke blive videregi-
vet til andre dataansvarlige, med 
mindre det er påkrævet i henhold til 

lovgivning, eller til brug for opfyl-
delse af overenskomstmæssige hhv. 
individuelle rettigheder eller retskrav 
kan fastlægges, gøres gældende eller 
forsvares.

Tillidsvalgte er som ansatte i en 
postvirksomhed derudover pålagt 
lovbestemt tavshedspligt i henhold til 
kapitel 5 i Lov om postvirksomhed. 
Du kan se klubbens databeskyttelses-
politik i sin helhed på 

www.hk.dk/omhk 
under din afdeling 
post-og-kommunikation.

Vi passer naturligvis 
også godt på
Vi gør det også – ”det-der-GDPR”, og passer selvfølgelig godt på dine data.  
Her får du et uddrag af HK Post & Kommunikations databeskyttelsespolitik, 
som tillidsrepræsentanterne har udarbejdet. 

TJM Ung - for dig under 30
Mens du lever livet, passer vi godt på dig 
med de rigtige forsikringer, som du får til 
særlig attraktive priser. 

Vi gør det helt enkelt - du skal blot vælge den 
pakke, der passer til dig. 

Tilbuddet gælder, når du er under 30 år og 
medlem af et fagforbund, vi samarbejder 
med. 

Læs mere på tjm-forsikring.dk/ung, eller 
ring på 70 33 28 28. 

Er du over 

25 år, 
bliver du også 

elitebilist
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Et timelønnet medlem i Kundelin-
jen, lad os kalde hende Eva, benytte-
de sig af tilbuddet om et løntjek, og 
fik dermed gjort opmærksom på en 
fejl, som både havde betydning for 
hende selv, og for mange flere.

Lønnen var i orden, men klubfor-
mand Eigil Johannesen undrede sig 
over, at Fritvalg stod som 0,00:

”Vi er optagede af, at job har flest 
mulige timer. Arbejdes der over 
60 timer om måneden, skal den 
pågældende aflønnes på månedsløn”, 
siger klubformand Eigil Johannesen. 
”For det har vi aftalt med PostNord 
Danmark.

Mange medarbejdere i Kundelin-
jen er studerende, - og har tidligere 
været på timeløn. Derfor tilbød vi et 
løntjek for dem, der var overgået til 
månedsløn. Vi er rigtigt glade for, at 
Eva lod os se sin lønseddel. For vi op-
dagede så, at der manglede Fritvalg. 
HR erkendte fejlen, og satte straks 

gang i efterbetalingen, - både til Eva 
og kollegerne, og lovede, at der frem-
adrettet beregnes Fritvalg til ALLE 
månedslønnede medarbejdere”.

(Timelønnede får ikke fritvalg 
beregnet hver måned – til disse kolleger 
udbetales der et engangsvederlag i maj 
måned. red).

Fritvalg beregnes af den såkaldt 
ferieberettigede løn (lønnen minus 
afholdt ferie med løn), så det kan 

være svært for den enkelte at beregne 
beløbet præcist, men er du måneds-
lønnet SKAL der stå et beløb på 
lønsedlen. Ellers kontakt din lokale 
tillidsrepræsentant, klubnæstfor-
mand Karin Lauritsen eller klubfor-
mand Eigil Johannesen.

FOR FRITVALG ER 
DINE PENGE!

Pr. 1. marts 2018 fik du tilført 1,3 % til 
fritvalgskontoen. 

Pr. 1. marts 2019 tilføres der 
yderligere 1,7 % til fritvalgskontoen, 
så den kommer op på 3 %. 

Du kan selv følge med i, hvor me-
get der står på fritvalgs lønkontoen 
via din lønseddel. 

Frit valg betyder:
Fritvalgs Lønkontoen kan du vælge at 
bruge til enten:
• seniorfridage
• op til 2 børneomsorgsdage pr. år 

• forhøjelse af pensionsindbeta-
lingen (dog ikke for ikke særlige 
vilkår) eller

• udbetaling fx ad hoc eller på valgte 
terminer (sommer, jul, hvert 
kvartal).
I Post Danmark kan du også mod 

betaling (lønfradrag) få helt eller del-
vist fri på enkeltdage, hvis arbejds-
forholdene tillader det. Vurderingen 
heraf foretages med nærmeste leder/
chef. Lønfradraget beregnes som 
det antal timer, du er fraværende 
den pågældende dag (7,4 time for 
fuldtidsbeskæftigede, hvis der ikke 
er fastsat en bestemt arbejdstid, og 
du er fraværende en hel dag). 

Det frie valg i praksis
På PostNord HR’s intranetside kan 
du se, hvordan fritvalgskontoen rent 
praktisk håndteres, - du udfylder en 
blanket, hvor du kan vælge mellem 
at få det opsparede udbetalt som løn 
eller indbetalt som ekstra pension 
(pension kan dog ikke vælges for sær-
lige vilkår). Gør du ikke noget, bliver 
pengene bare stående.

Ønsker du fritvalgskontoen benyt-
tet til seniorfridage (ud over fasthol-
delsesfridagene) vil HR løse dette 
”håndholdt” (uden blanket!).

Du kan også - hvert år inden ferie-
årets start, vælge at overføre 1-5 af de 
særlige feriedage til fritvalgskontoen 
i stedet for at afholde dem. 

Da ikke alle er i arbejde eller har 

adgang til intranettet (og blanketten), 
bringer vi her nogle serviceoplysnin-
ger:

Til rådighedslønnede udbetales 
beløbet automatisk hver måned

Medarbejdere med særlig senior-
ordning håndteres som øvrige ansat-
te, - blot sker den ledelsesmæssige 
påtegning i HR efter modtagelse af 
blanketten. Hvis der ikke sker udbe-
taling i løbet af perioden, afregnes 
hele fritvalgskontoen ved fratræden.

Ordningen er som udgangspunkt 
pensionsgivende. For månedsløn-
nede funktionærer (uden særlige 
vilkår) sker indbetaling af pensions-
bidraget til pensionsordningen. 

Da ikke alle overenskomstansatte 
på særlige vilkår har en supplerende 
pensionsordning, som pensions-
bidraget kan indbetales til, har HK 
Post & Kommunikation aftalt med 
PostNord, at pensionsbidraget i 
stedet indbetales til den enkeltes 
fritvalgskonto. Det kan nemlig ikke 
betale sig at oprette en supplerende 
pensionsordning alene til dette 
formål.

Timelønnede og 
kontraktansatte
• Timelønnede får bidraget som en-

gangsvederlag i maj måned 2019.
• HK-Kontraktansatte får bidraget 

som lønregulering.

Fritvalgs Lønkonto 
Post Danmark A/S

Medlem lod HK tjekke 
sin lønseddel ...
Er du skiftet til månedsløn i Kundelinjen? 
Og har du fået efterbetalt Fritvalg?

Fritvalgs Lønkonto PostNord 
Logistics A/S
Fra 1. marts 2019 forhøjes fritvalgskontoen fra 3,4 % til 4%. 
Det er også et af resultaterne af overenskomstforhandlin-
gerne i 2017.
Du kan se din fritvalgslønkonto på din lønseddel.
Du kan få pengene kontant eller indbetalt som ekstra 
pension,- eller bruge dem til op til 2 børneomsorgsdage pr år 
eller til seniorfridage. Gør du ikke noget, bliver pengene bare 
stående.
Du kan også - hvert år inden ferieårets start, vælge at over-
føre 1-5 af de særlige feriedage til fritvalgskontoen i stedet 
for at afholde dem. 

Fra 1. marts 2019 forhøjes 
fritvalgskontoen fra 1,3 % til 3 

%. Det var et af resultaterne af 
overenskomstforhandlingerne i 2017. 
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Luftfugtighed har

stor betydning for trivsel
Tørre øjne, træthed og hovedpine bliver traditionelt knyttet til problemer 
med manglende udluftning i kontorer. Men to nye artikler fra Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) peger på, at luftfugtigheden betyder 
mindst ligeså meget. 

hovedpine, træthed og påvirkede 
slimhinder

• bedre arbejdsrelateret performan-
ce 

• mindre sygefravær, fx mindre 
risiko for at blive smittet med 
influenzavirus

• positiv effekt på stemmen – for 
nogle.

Frisk luft er ikke altid nok
På kontorarbejdspladser, hvor den rela-
tive luftfugtighed er under 30 procent, 
klager medarbejderne klart mere over 
irritation af slimhinder i øjne, næse og 
svælg. De er også mere trætte og får 
oftere hovedpine. Og hvis problemet 
skyldes den manglende fugt i luften, 
nytter det ikke altid at lufte ud.

– Udluftning er ikke altid hen-
sigtsmæssigt, hvis luftfugtigheden 
spiller ind. I vintermånederne kan 
den relative luftfugtighed i kon-
tormiljøer nemt komme under 30 
procent, fordi ventilationen erstatter 
indeluften med tør luft udefra, siger 
Peder Wolkoff og gør opmærksom på, 
at en højere luftfugtighed har flere 
sidegevinster.

Tidende har hentet dette 
indlæg på 
MITARBEJDSMILJO.DK
Har I på din arbejdsplads udfordringer 
med tør luft, så bed din arbejdsmiljø-
repræsentant om via arbejdsmiljøor-
ganisationen at konsultere relevante 
rådgivende firmaer i ventilation.

Udluftning giver frisk luft i kontor-
lokalerne, men det er ikke nok til at 
forbedre indeklimaet, viser en gen-
nemgang af den eksisterende viden, 
som er sammenfattet i to nye artikler. 
Indholdet af fugt i luften spiller en 
meget væsentlig rolle for indeklimaet 
og medarbejdernes trivsel, og det 
bliver desværre overset i dag, mener 
forfatteren.

– Ingeniører har i mere end 40 år 
anbefalet ventilation og regulering 
af temperaturen som midler til at 
kontrollere indeklimaet. Det har 
medført, at den relative luftfugtig-

heds betydning er blevet markant 
undervurderet, siger Peder Wolkoff, 
tidligere professor i indeklima og i 
dag seniorforsker på Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(NFA) og forfatter til de nye artikler.

Undersøgelserne, der ligger til 
grund for de nuværende anbefalinger 
om udluftning, er udført på unge 
studerende i 1970’erne, og her havde 
luftfugtigheden ingen indflydelse på 
de unges trivsel. Men i almindelige 
kontormiljøer med mennesker på 35-
70 år er vilkårene helt anderledes.

– Resultaterne viser, at anbefalin-

gerne med fordel kan suppleres med 
mere nuancerede vurderinger, der 
også inddrager eksempelvis fysiologi 
og luftvejstoksikologi, siger Peder 
Wolkoff.

Ældre ansatte døjer mest
Det er meget individuelt, hvordan 
kontoransatte oplever at arbejde i 
luft med lav fugtighed. Generelt er 
mennesker med følsomme slimhin-
der, for eksempel i forbindelse med 
høfeber, naturligvis mere udsatte og 
derfor mere tilbøjelige til at få gener 
af manglen på fugt i indeluften.

Det viser sig nemlig, at en relativ 
luftfugtighed på 40-50 procent også 
mindsker risikoen for infektion med 
influenzavirus og ophvirvling af 
støvpartikler fra gulvene. Alt i alt er 
der altså en del at hente både, hvad 
angår trivsel og helbred blandt de 
ansatte, hvis der kommer mere fokus 
på luftfugtigheden. Men det er mere 
undtagelsen end reglen, som billedet 
ser ud i dag. 

Brug for mere forskning
Peder Wolkoff er overbevist om, 
at det ikke kun er medarbejdere i 
kontormiljøer, som vil få gavn af det, 
hvis der bliver sat fokus på luftfug-
tigheden.
– I undervisningsinstitutioner og 
kontormiljøer er luftfugtigheden 
generelt lav, og det har en række 
negative virkninger. En målrettet 
indsats på det her område kan altså 
få en stor gavnlig effekt for de berørte 
personer. Men der er stadigvæk be-
hov for forskning, som kan afklare, 
hvordan luftfugtigheden influerer 
på komfort og helbred i indeklimaet, 
understreger Peder Wolkoff.

Men det er velkendt, at klage-
procenten stiger med alderen. Og 
efter 40 år er der flest kvinder i den 
påvirkede gruppe.

– Vi ved endnu ikke præcis 
hvorfor, men overfladen i luftveje-
ne er jo forsynet med beskyttende 
slimhinder. Hos mange, især ældre, 
bliver slimhinderne ustabile med 
alderen, og så har man mindre mod-
standskraft over for udtørring, og 
luftvejene vil derfor være mere sårbar 
over for irriterende luftforureninger, 
forklarer Peder Wolkoff.

Hans arbejde viser, at mennesker, 
der arbejder på kontor med en relativ 
luftfugtighed på 40-50 procent, gene-
relt oplever, at luften er mindre tør og 
mere behagelig at arbejde i.

Sådan gavner luftfugtighed:
• forbedrer den oplevede luftkvalitet 

og komfort
• færre symptomer med tørre øjne, 
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Værsgo. Vi giver tæt på

100 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er 
medejere af Lån & Spar

Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1954, book 
på lsb.dk/poko eller  
skriv til poko@lsb.dk

Sådan får du 5% i rente på din lønkonto
• Du er medlem af HK Post & Kommunikation og har afsluttet 

din uddannelse.

•  Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter  
og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).

•  Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

•  De 5% i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.

•  Der er 0% på resten.

• Rentesatserne er variable og gælder pr. 1. november 2018.  
Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar

Læs mere på www.lsb.dk/poko

Bare fordi  
du er medlem  
af

Tæt på 100 mio. kroner! Det får vores  
kunder tilbage i januar. Fordi de er  
medlem af en faglig organisation, der  
ejer os.

Som medlem af HK Post & Kommunikation  
kan du få personlige fordele og ekstra 
gode vilkår hos os. For eksempel 5%  
i rente på lønkontoen. Vi synes nemlig 
også, der skal være kontante fordele  
ved fællesskaber.
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Ansøgning om ledige 
konfirmationslegater
For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets 
Hjælpeforening, der har børn, som skal konfirmeres i 
foråret eller efteråret 2019, er der et antal legater som 
kan søges af medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplys-
ninger:
Medlemmets navn, adresse, lønkontonummer, 
og navnet på konfirmanden samt cpr.nr.
konfirmationens sted og dato.

Henvendelsen skal ske skriftligt til:
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf.,
2000 Frederiksberg
Mail: kontor@hjaelpeforeningen.dk 

og være os i hænde senest den 19. april 2019.
Bevilgede legater vil være indsat på kontoen 
omkring den 17. maj 2019.

Post- og Telegrafpersonalets Hjælpe-
forening afholder ordinær general-
forsamling, torsdag den 9. maj 2019, 
kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes 
i Grøften i Tivoli, Vesterbrogade 3, 
1620 København V.

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

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være Post- 
og Telegrafpersonalets Hjælpefor-
ening, V. E. Gamborgs Vej 13, st. mf., 
2000 Frederiksberg, i hænde senest 
den 17. april 2019.

Afholder sin årlige generalforsamling 
mandag den 29. april 2019, kl. 15:00, 
hos formanden Alice Rosenberg, Kirke-
bakken 3, 2605 Brøndby. (bemærk nyt 
sted).

Dagsorden:
1. Beretning 
2. Regnskab
3. Fastsættelse af begravelseshjælp
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag 
6. Valg iflg. vedtægterne
7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være for-
manden i hænde senest tirsdag den 23. 
Marts 2019.  

Forslag kan sendes via mail: 
air@webspeed.dk 

Ordinær generalforsamling
BEMÆRK!!
For at kunne deltage i generalforsamlingen, 
skal du tilmelde dig enten på foreningens 
kontor

på telefon 38 87 25 23 mandag til torsdag 
mellem kl. 10 og 12, eller sende en mail med dit 
navn og adresse til kontor@hjaelpeforeningen.
dk. Tilmeldingen foregår efter først til møl-
le-princippet. 

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 3. 
april 2019.

Med venlig hilsen 
p.b.v. Tonny Olesen

Postvæsenets Begravelseskasse af 1. januar 1888
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Februar
40 år
Lisbeth Holm Ryle (21)   
ISS

Marts
40 år
Mona Kempf (19)    
Bemandingskompetencecenter

April
40 år
Maj-Britt Susanne Nielsen (1) 
Finance

Pernille Christina Fischer (1) 
Implementation 

25 år
Marianne Rosenfeldt Finsen (7) 
Internationale operationelle aft., OPM

Anne Birgitte Jensen (9) 
Payroll & Pension, team 9

Maj
40 år
Kirsten Birgitte Nielsen (21)  
Payroll & Pension

25 år
Karen Stenholt (27)  
TKT

Juni
40 år
Anne Marie Skarnvad Svendsen (1)  
IT Services DK & Nordic Solutions 
 
John Tommy Rasmussen (1)   
Indkøbsteam 1 DK
 
Lene Vorsø Jørgensen (25)
Horsens

Forsinket tillykke til:
Sanne Lund Olsen med 25-års jubilæet 
den 6. januar 2019

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

Jubilæer 2. kvartal 2019

Mangler du på listen 
Så kontakt HK Post & Kom-
munikation 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 arbejds-
pladser (f.eks. ikke fra postbu-
tikker og Danske Bank).

”Engang skulle man være tjenestemand for at blive kunde 
hos os. I dag skal du blot være medlem af en faglig organi-
sation, som vi samarbejder med, eller voksent barn af et 
medlem, som er kunde hos os.”

Sådan skrev TJM Forsikring til alle forsikringstagere, 
da de sidste år skiftede navn.

”Det med medlemskabet af en faglig organisation 
fremgår faktisk også af den enkeltes forsikringspapi-
rer, og er ikke noget nyt”, siger faglig konsulent Hanne 
Clausen. ”Af forsikringsaftalen (policen) fremgår nem-
lig også, at prisen er beregnet ud fra, at man er beretti-
get til medlemskab af TJM Forsikring. Og berettiget er 
man kun, hvis man er medlem af den faglige organisati-

on, nemlig HK Post & Kommunikation. Vi oplever især, 
at det kommer lidt bag på pensionerede eller fratrådte 
medlemmer, er der er denne sammenhæng. Og det er 
vel meget naturligt, da det for de fleste vedkommende 
er mange år siden, at man valgte forsikring. Men qua 
fællesskabet er forsikringen typisk en del billigere end 
markedsniveauet”.

TJM Forsikring har netop lavet en helt ny såkaldt 
”landingpage” specielt til HK Post & Kommunikations 
medlemmer på deres website. 

Adressen er 
www.tjm-forsikring.dk/hkpostogkommunikation

TJM Forsikring er tæt knyttet til din fagforening

Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 1. kvartal 
2019, samt et par, der har jubilæum i 1. kvartal, og som desværre 
ikke nåede med i sidste nummer. Tidende påtager sig intet ansvar for 
eventuelle fejl eller nøjagtigheder. Tal i parentes er jubilæumsdatoen. ”Arbejdsmiljøet i administrationen 

har fået en tiltrængt opgradering” 
siger klubformand Eigil Johanne-
sen, med hentydning til, at antallet 
af arbejdsmiljørepræsentanter nu 
udvides fra 6 til 9. ”De 9 arbejdsmil-
jørepræsentanter får bedre mulighed 
for at være i dialog med kollegerne i 
de områder de dækker, og valgområ-
derne kan bedre håndtere de organi-
satoriske forandringer og flytninger, 
som nok også kommer til at ske de 
næste 4 år.

Arbejdsmiljørepræsentanter spil-
ler en central og vigtig rolle i arbejdet 
med at skabe et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø på arbejdspladsen.”

En arbejdsmiljøgruppe består af 2 
medlemmer – en arbejdsmiljørepræ-
sentant og en chef/leder. 

Ledelsen og medarbejderne ar-
bejder sammen om at skabe løbende 
forbedringer af arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøgruppens 
opgaver
Arbejdsmiljøgruppen – og dermed 
arbejdsmiljørepræsentanten – bliver 

inddraget, hvis arbejdsområdet/ 
arbejdspladsen fx. planlægger at:
• ændre arbejdsgange
• udvide eller bygge om
• købe nye maskiner, hjælpemidler 

mv.

Du skal som arbejdsmiljørepræsen-
tant være med til at:
• planlægge aktiviteter for 

arbejdsmiljø og sundhed for 
arbejdsområdet/arbejdspladsen

• gennemføre vurdering af risici 
ved arbejdsprocesser

• udarbejde forbedringsforslag og 
aktiviteter af ledt af APV

• foretage sikkerhedsgennemgange
• forebygge, anmelde og analysere 

arbejdsskader
• påvirke dine kollegaer til en 

adfærd, der fremmer deres egen 
og andres sikkerhed og sundhed

• fortælle dine kollegaer om de 
bestemmelser, der er fastsat for at 
skabe et godt arbejdsmiljø

• følge op på aktiviteter samt 
lave en årlig evaluering af 
arbejdsmiljøarbejdet

Hvad kræver det?
For at være arbejdsmiljørepræsentant 
behøver du ikke at vide noget om disse 
ting på forhånd. Du kommer på kurser 
hvert år via virksomheden. HK tilbyder 
også kurser for arbejdsmiljørepræsen-
tanter, både om det fysiske og om det 
psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdet som arbejdsmiljørepræ-
sentant foregår i arbejdstiden.

Valg
Der er valg af arbejdsmiljørepræsen-
tanter hvert 4. år, og valget foregår 
lige nu. HK’s opfordring kan du læse 
i lederen på side 3.

Valg af 
arbejdsmiljørepræsentant

I H88 vælges en  
arbejdsmiljørepræsentant 
for hvert af områderne:
1. sal
C0-A2
C2-D2
A3-B3
C3-D3
Øvrige fire valgområder fremgår af 
landkortet.



 Kom og hør om de nye muligheder i 
Sampension, og hvad der bedst kan 
betale sig for dig, når du nu har en 
god pensionsordning.

Informationsmøde med HK Post 
& Kommunikation og Sampension

Sæt kryds i kalenderen
• Tirsdag den 5. marts fra 16.15 til 

18.45 - Ankersgade 12 i Århus, eller 
• Torsdag den 7. marts fra 16.15 til 

18.45 - Hedegårdsvej 88 i Køben-
havn
Vi har inviteret Thomas Corval fra 

Sampension, der ved alt om pensi-
onsordningerne i Sampension (og 
”helgarderet” med Hanne Clausen 
fra HK Post og Kommunikation, som 
ved ”ca. alt” om tjenestemandspen-
sion).

Send din tilmelding til:  
k.lauritsen@postnord.com eller  
chalotte.b.dahl@postnord.com  
senest tirsdag den 26. februar 2019.

Vil du også have en skattefri 
pensionsudbetaling?
Og kan det betale sig? 
Kan det betale sig at spare mere op til pension?

Fakta:
• Med nye pensionsregler – det seneste år - er en del af samspilsproblematikken mellem 

pension og offentlige ydelser løst.
• Sparer du op til en skattefri pensionsudbetaling, hvor der ikke er fradrag mens du 

indbetaler, så bliver pensionen ikke modregnet i folkepensionstillægget – og de sidste 
år på arbejdsmarkedet kan du nu spare mere på den måde. Bliver du ved med at spare op 
som nu, så er udbetalingerne stadig skattepligtige og modregnes – til gengæld får du så 
et højere fradrag, mens du sparer op.

• Er du overenskomstansat funktionær, og har du arbejdsmarkedspensionen i ”3 i 1 
Livspension”, så får du som udgangspunkt aldersforsikringen i din pensionsordning pr. 1. 
januar 2019. Har du som overenskomstansat med særlige vilkår en supplerende pension 
i Sampension, så kan du aktivt vælge aldersforsikringen til. 

Thomas Corval fra Sampension


