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Leder

Der blev ingen ny postlov før jul, så de politiske forhandlinger må 
genoptages. Som medarbejdere må vi vel glæde os over, at der trods 
alt var vilje til at betale Post Danmark for en midlertidig forlængelse 
af befordringspligten.

Som udgangspunkt er det såmænd godt nok, så længe regnin-
gen for den urentable befordringspligt betales. Til sammenligning 
koster færgeforbindelsen til Bornholm over 300 millioner kroner 
– om året. Det undrer mig derfor stadig, at forsyningssikkerhed for 
400.000 danskere uden e-Boks skaber så megen politisk uenighed.

Først i det nye år beklagede ministeren den uafklarede situation 
og roste os som medarbejdere. Jeg fik bekræftet et fælles mål om at 
sikre arbejdspladser med ordnede forhold. Med andre ord planlæg-
ges der ikke med flere skattekroner til fyresedler.

Fra 1. marts kommer de næste garanterede lønstigninger, fordi vi 
forhandler løn for alle der er ansat på overenskomsten. Derudover 
vil vi i marts måned også være i gang med de supplerende lokale 
lønforhandlinger med virkning fra 1. maj 2021. Den mulighed skyl-
des alene, at kollegerne før os var medlem af samme fagforening, 
OG forudsætter at vi alle betaler til det fællesskab, som sikrer for-
delene. Så har du uorganiserede kolleger: fortæl dem, at alene den 
aftalte generelle lønstigning fra 1. marts i år kan stort set dække det 
faglige kontingent. Dertil kommer forhøjelse af fritvalg.

Arbejdsmiljøudvalget for administration drøftede sidst på året 
2020 om sikkerhedsgennemgangen skulle være telefonisk. En 
kreativ løsning på en udfordring, når de fleste i administrationen 
arbejder hjemme.

I de kommende måneder håber jeg, at arbejdssituationen ”norma-
liserer” sig, men det betyder også, at vaccination og Coronapas bliver 
en debat i både hovedsamarbejds- og arbejdsmiljøudvalg.

Med andre ord: Det bliver heller ikke kedeligt at være tillidsvalgt – 
at være din og kollegernes repræsentant – i de kommende måneder.

Klubformand for HK Post & 
Kommunikation, Eigil Johannesen
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Løn
Den lønstigningsmodel, vi generelt 
har aftalt, hvor vi følger transportom-
rådets (normallønsområdets) lønstig-
ninger, betyder lønreguleringer på: 
1,06 % pr. 1. marts 2021.

Dette gælder også for opsagte 
medarbejdere på rådighedsløn og 
medarbejdere ansat på overens-
komstkontrakten mellem HK og Post 
Danmark.

Fritvalgskonto
Fritvalgskontoen optrappes i over-
enskomstperioden fra 3,04 til i alt 7 
procent som den enkelte medarbej-
der kan vælge at bruge til enten:
• køb af fridage 
• seniorfridage
• 2 børneomsorgsdage pr. år
• forhøjelse af pensionsindbetalin-

gen (for funktionærer), eller
• udbetaling

1. marts 2021 stiger fritvalgslønkon-
toen til 5,68 % (6,05 % for OK-ansat-
te på særlige vilkår)

I gennemsnit betyder stigninger 
fra 1. marts en stigning på mere end 
400 kr. hver måned.

Du kan selv følge med i, hvor 
meget der står på fritvalgskontoen 
via din lønseddel.

Satserne for særlige ydelser 
forhøjes til:
Satser 1. marts 2021
Natpenge i tiden 17-06 30,54 
Weekend tillæg  55,47

Afskaffelse af 
provinssatserne for 
løngruppe 3 og 4
Provinssatsen i løngruppe 3 og 4 
afskaffes pr. 1. marts 2021. Dette 
har især betydning for assistenter i 
Kundelinjen i Aarhus og toldassisten-
terne i Fredericia. Det gælder ikke for 
skalatrins-aflønnede.

Ny ferielov
Lokalaftalen tilpasses den nye 
ferielov. Det betyder, at fra 2021 
udbetales den særlige feriegodtgø-
relse sammen med lønnen ultimo 
april (feriegodtgørelse for perioden 1. 
september – 31. maj) og med lønnen 
ultimo juli (for perioden 1. juni – 31. 
august). 

   

Status på OK 20
Hvad fik vi ud af OK 20, som gælder for i år?

Siden 2004 har Transportministeriet 
ment, at den nuværende regnskabs-
praksis var ”...i overensstemmelse med 
postdirektivet”. 

I 2014 konkluderede konsulentkon-
cernen PWC – for Transportministe-
riet – at Post Danmarks metoder var 
”rimelige, fornuftige og fulgte regn-
skabsreglementet”.

Europakommissionen fandt i 2017 
(heller) ikke beviser for krydssubsidi-
ering.

Men jo, der kunne vel være stillet 
flere spørgsmål, men hvad havde det 
løst?

For konkurrenterne 
hyler stadig op om unfair 
konkurrence.
”Som skatteborger håber jeg, at det nu 
er slut med megastore konsulentreg-
ninger og utallige offentlige mande-
timer på dette Loch Ness-uhyre, som 
nogen mener at have set.  Men som 
ingen andre kan finde”, siger klubfor-
mand Eigil Johannesen. ”At politikerne 
får besluttet, om danskerne fortsat – 
uanset bopæl - kan forvente at sende og 
modtage breve. Nåh ja, og pakker fra 
udlandet, for dem har Danmark – altså 
landet, ikke PostNord – også forpligtet 
sig til at omdele billigt.”

RIGSREVISIONEN:

Ingen kritik af 
PostNord Danmark
Der var alene kritik af Trafikministeriets tilsyn med PostNord Danmarks 
regnskab i perioden 2011 – 2019. Ikke kritik af konkrete fejl, men fordi 
ministeriet kunne have stillet flere spørgsmål.
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Log på https://hkpost-feriehusene.bookhus.dk/
eller på  https://hkpost-tjmforsikring.bookhus.dk/ 

(det sidste link gælder for ferielejlighederne i udlandet 
og for ferieboligerne på Ærø, Bornholm, Bomhuset i 
Marielyst samt lejligheden på Nørre Vold).

Fristen gælder for feriehus i Danmark og Sverige i 
ugerne 26-31. Fristen gælder også for ferielejligheder i 
udlandet i ugerne 18-52 i 2021, og ugerne 1-16 i 2022.

Lodtrækningen foregår den 1. marts 2021. 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. 4/2020, som du også 
kan finde på hjemmesiden hk.dk/post.

Afbud pga corona?
Du behøver fortsat ikke at være nervøs for at leje ferie-
bolig. Må du aflyse på grund af corona, så har klubben 
HK Post & Kommunikation besluttet, at de sædvanlige 
afbudsregler er suspenderet.
Så du kommer ikke til at betale noget.

Du kan stadig lige
nå at søge feriehus eller -lejlighed 

Den 28  februar 2021 skal du senest have registeret dine ønsker via Bookhus  

Vinterferien er lige rundt om hjør-
net, og mange med ”hjemme-skole-
børn” trænger ekstra meget til den. 
Ferien kan dog hurtigt blive ødelagt, 
hvis du bliver syg og ender med at 
bruge ferien under dynen.

Men der er måske hjælp at hente: 
Bliver du syg lige op til eller under 
din ferie, så kan du have ret til at 
holde dine feriedage på et andet 
tidspunkt. Reglerne er forskellige, 
alt efter om du bliver syg under din 
ferie, eller om du er syg på det tids-
punkt, din ferie begynder. 

Bliver du syg i din ferie?
Du har ret til at få erstatningsferie, 
hvis din ferie skulle blive ødelagt af 
sygdom, som opstår, efter at du er 
gået på ferie. Der er dog en såkaldt 
karensperiode på fem dage. 

Det betyder, at de fem første 
sygedage i ferien i løbet af et helt fe-
rieår ikke giver ret til nye feriedage. 
Til gengæld skal du være opmærk-
som på, at du ”samler sygedage sam-
men” i hele den periode, vi kalder 
’ferieåret’. Med den nye ferielov 
løber ferieåret nu fra 1. september til 
31. august. Så var du fx syg tre dage i 

din efterårsferie og ligger syg fire af 
dine feriedage i din vinterferie, altså 
i alt syv dage, har du ret til to nye 
feriedage. Hvis din sygdom ligger 
på helligdage og/eller arbejdsgiver-
betalte fridage (fx 24/12 og 31/12) 
tæller de ikke med.

 
Husk at give din 
arbejdsgiver besked
Selvom det er ferie, skal du huske at 
give din arbejdsgiver besked om, at 
du er blevet syg:

- Det er supervigtigt, at du straks 
på første sygedag giver din arbejds-
plads besked om, at du er blevet syg. 
Når du bliver syg i ferien, skal du 
også fremskaffe dokumentation for 
sygdommen for at kunne få erstat-
ningsferie for de tabte feriedage. Så 
det er en god idé at få en kopi af jour-
nalen eller en friattest fra en læge.

 
Er du syg op til din ferie?
Bliver du syg, inden din ferie begyn-
der, gælder nogle andre regler. 

- Modsat sygdom opstået under 
ferien, er der ved sygdom opstået før 
ferien ikke en karensperiode, og du 

har altså ret til at holde feriedagene 
på et andet tidspunkt. 

Bliver du frisk igen i løbet af din 
ferie, skal du huske at raskmelde 
dig. 

 
Hvornår kan du holde 
erstatningsfri?
Uanset om du er blevet syg før eller 
efter din ferie er begyndt, kan du 
vælge at holde resten af din ferie 
som aftalt, eller du kan møde på 
arbejde igen. Du skal huske at 
meddele din arbejdsgiver, hvad du 
vælger. 

Du har ikke ret til at holde din 
erstatningsferie i direkte forlængel-
se af den aftalte ferie, men du kan 
selvfølgelig aftale det med din chef, 
hvis han eller hun er med på det.

Har du ret til nye feriedage, hvis du 
bliver syg i ferien? 
Er du syg i mere end fem feriedage i løbet af et ferieår, har du 
ret til nye feriedage  

Sådan er det også med den nye 
ferielov. 

HK har den helt klare opfat-
telse, at den nye ferielov betyder, 
at de første 15 feriedage man 
optjener, er hovedferie. Kort for-
talt: fordi man har ret til 15 dages 
hovedferie (sommerferie) i sam-
menhæng. Denne ferie er man 

8 mdr. om at optjene, hvilket vil 
sige fra september, hvor ferieåret 
starter, og til april. Hvis arbejds-
giver kan varsle restferie inden 
hovedferieperioden starter 1. 
maj, så kan man risikere ikke 
at have 15 dages ferie at holde i 
hovedferieperioden.

Arbejdsgiverforeningerne 

har en anden opfattelse af sagen.
Spørgsmålet er især aktuelt 

i forbindelse med fratræden i 
perioden fra 1. september til 
sommerferien. HK har derfor 
indledt sager om spørgsmålet. 
Også for to opsagte medlemmer 
i PostNord.

Ferie ved fratræden
Fordelen ved at lave regler om er, at de forhåbentlig ændres til det 
bedre  Når det kommer til ulemperne, kan det til gengæld betyde, at der 
mangler en tydelighed i de nye regler, samt en praksis, og det efterlader 
rum for fortolkning 



Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Lægehotline og  dyrlægehotline  
–  hjælp lige  
ved hånden

TJM Forsikring  
dækker hele familien
De små, de store, de unge, de firbenede… 
Vi har forsikringer til alle.

Læs mere på TJM-forsikring.dk/forsikringer.

HK’s onlinekurser
HK’s onlinekurser er gratis for dig som medlem, og du kan tage dem, når det passer dig. Log ind på hk.dk
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50+ TURN AROUND

PRAKTISKKurset foregår hos HK Hovedstaden på adressen: 

Svend Aukens Plads 11, 2300 København S 
Kurset er gratis, og der vil være forplejning. 

HK HOVEDSTADEN Virksomheds- og Kompetencecenteret
Tlf.: 33 30 29 40E-mail: vkc@hk.dk

DAG 3 
28. JANUAR 2021KL. 9-15:

Sæt handling bag

DAG 2 
27. JANUAR 2021KL. 9-15:

Bliv klar til arbejdsgiverne anno 2020

DAG 1 
26. JANUAR 2021 KL. 9-15:

Identificér og målret dine faglige kompetencer og personlige styrker

EFTER KURSET FÅR DU TILBUD OM 2 SPARRINGER HOS EN ERFAREN VEJLEDER

HK Hovedstaden har planlagt nye tredages-
kurser for opsagte medlemmer fra PostNord.

I løbet af 3 dage vil du få styr på dine faglige 
og personlige kompetencer - hvor har du dine 
styrker og evt. udfordringer. Du vil få en masse 
gode og brugbare redskaber til din jobsøgning.

Vi kommer ind på hvordan 
rekrutteringsadfærden er i dag, og hvad du 
med fordel kan gøre ud over den almindelige 
jobsøgning. Derudover forsøger vi at få et 
overblik over dit potentielle arbejdsmarked.

Datoerne er med forbehold for, hvad der i 
kølvandet på corona er muligt, men indtil videre 
er disse datoer planlagt:

Den 26., 27. og 28. januar 2021

Alle dage fra kl. 9-15 i HK Hovedstaden.

Pga coronarestriktioner forventes kurset 
gennemført på et hold med max 9 deltagere.  
Så vent ikke for længe med din tilmelding.

Tilmelding på: vkc@hk.dk

Turn around for PostNord
– kursus for opsagte medlemmer

Skal du også have den  
bedste ulykkesforsikring?
Så er det TJM Forsikring, du skal vælge! 

Forbrugerrådet Tænk har kåret TJM Forsikrings ulykkesforsikring som ”Bedst i test”  
– både for  pris og dækninger. 

Ulykkesforsikringen er en del af TJM-Forsikrings personforsikring, hvor du også kan 
tilvælge tand-, sygdoms- og sundhedsforsikring.

På tjm-forsikring.dk/personforsikring kan du hurtigt og nemt tjekke din pris.  
Du er også velkommen til at ringe til os på 70 33 28 28.

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Nyt kursus ”Turn around”

Kurset ”Turn around for PostNord” for opsagte medlemmer, 

som vi annoncerede i sidste nummer, måtte – som så meget 

andet – aflyses på grund af corona-situationen.

Vi planlægger nyt hold i foråret, når det igen bliver muligt.  

Hold øje med hjemmesiden: hk.dk/post

AFLYST!

Karriere Kontorværktøjer Microsoft Office Projektarbejde Sprog Sociale medier

Virtuelt 

samarbejde

Billeder og grafik

LedelseArbejdsplads 

kompetencer

På arbejdspladsen

BILLEDER OG GRAFIK
Adobes programmer inden for grafisk design og billedbehandling 
er de mest brugte på verdensplan. Brug kurserne her til at 
dygtiggøre dig på disse områder - uanset om du bare er nysgerrig 
eller om du vil videre fra dine eksisterende færdigheder, kan du få 
udbytte af disse to kurser.
Forudsætningen for at tage de grafiske onlinekurser, er at du i 
forvejen har installeret programmerne. Men du kan downloade 
prøveversioner af programmerne fra Adobes hjemmeside - gratis 
i 7 dage.
Find dit kursus i listen.

Adobe Illustrator CC

Adobe Lightroom CC

Adobe Premiere Pro - kom godt igang

Adobe InDesign CC

Adobe Photoshop CC

Adobe Spark - kom godt igang
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Fra 1. januar 2022 får danskere 
med de længste arbejdsliv ret til at 
trække sig tidligere tilbage. Regerin-
gen, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti og Enhedslisten indgik 
i oktober 2020 en aftale om ret til 
tidlig pension. Kort før jul blev retten 
til tidlig pension så forankret i en lov. 
Loven ændrer ikke radikalt på den del 
af aftalen, som vi omtalte i Tidende 
nr. 3/2020. 

(Reglerne gengives her med forbe-
hold for eventuelle fejl og misforståelser, 
da lovforslaget omfatter 158 sider)

Med den nye ret til tidlig pension kan 
du gå på tidlig pension enten 1, 2 eller 
3 år før folkepensionsalderen, hvis 
du har været henholdsvis 42, 43 eller 
44 år på arbejdsmarkedet i perioden 
fra du fyldte 16 år og indtil 6 år før 
folkepensionsalderen (er du født efter 
1. januar 1963 er optjeningskravet 
anderledes, se nedenfor). Dem, der 
ikke når at opfylde anciennitetskravet 
på arbejdsmarkedet 6 år før folke-
pensionsalderen, kan ikke optjene 
anciennitet i de efterfølgende år på 
arbejdsmarkedet. 

Hvor mange år tidligere kan 
jeg gå på tidlig pension? 
Hvornår, du kan gå på tidlig pension, 
afhænger af, hvor mange år

du har været tilknyttet arbejdsmar-
kedet (optjening af anciennitet). Det 
kan dog maksimalt være 3 år før din 
folkepensionsalder.

Tabellen viser ud fra din fød-
selsdato og folkepensionsalder, 
hvor mange år du skal have været 
tilknyttet arbejdsmarked for at 
opnå ret til tidlig pension (TIP). 

Opfylder jeg 
anciennitetskriteriet? 
Hvis du er i tvivl om, om du opfylder 
alderskriteriet, så log ind via borger.
dk på ATP Livslang Pension. Her 
kan du under fanen ”Indbetalinger” 
se, hvor mange år og måneder, der 
er indbetalt ATP for dig. Der er for 
lønmodtagere i Danmark indbetalt 
bidrag til ATP, siden ordningen blev 
indført i 1964. 

Før den 1. september 1977 blev 
der dog ikke indbetalt bidrag til ATP 
for personer under 18 år. Derfor får 
personer, der er født før den 1. septem-
ber 1961 tillagt ekstra anciennitet. Kan 
man selv dokumentere, at anciennite-
ten skal være højere, end det der auto-
matisk tillægges, så kan dette rettes. 

Ud over beskæftigelse, tæller også 
perioder med blandt andet dagpen-
ge, sygedagpenge, deltidsarbejde, 
barselsorlov og obligatoriske praktik-
perioder med elevløn eller SU også 
med. På den måde bliver man ikke 
afskåret fra tidlig pension, hvis man 
fx har arbejdet deltid i mange år, væ-
ret arbejdsløs eller har været i praktik 
under uddannelse. 

Du får desuden tillagt et års 
anciennitet for hver fødsel eller adop-
tion. Dette gælder både far og mor. Så 
har du 6 år før folkepensionsalderen 
kun 40 år på arbejdsmarkedet, men 
til gengæld fået 2 børn, så opfylder du 
stadig kriteriet om 42 år.

Hvornår kan jeg søge?
Du kan tidligst ansøge om retten til 
tidlig pension fra den 1. august 2021.

Hvornår du kan ansøge (opgø-
relsesår), afhænger af hvornår du er 
født.

Du kan ansøge fra opgørelsesal-
deren og frem til din folkepensions-
alder.

Ansøgning sker via borger.dk, 
og udbetalingen administreres af 
Udbetaling Danmark.

Hvis du vil søge om Tidlig pensi-
on, så søg i god tid, da Udbetaling 
Danmark har 6 mdr. til at behandle 
ansøgningen.

Fødselsår Folkepensionsalder Optjener anciennitet til   1 års TIP    2 års TIP  3 års TIP

2. halvår 1955 til 1962  67 år   61 år  42 år  43 år  44 år

1963 - 1964  68 år  61 år   42 år  43 år  44 år

1965 - 1966  68 år  62 år  43år  44 år  45 år

1967 - 1968  69 år  62 år  43 år  44 år  45 år

1969 - 1970  69 år  63 år  44 år  45 år  46 år

1971  Afventer

Ret til Tidlig pension vedtaget

Betingelser for at kunne 
overgå til Tidlig pension
Forudsætning for at overgå til 
tidlig pension er, at du har opnået 
retten til tidlig pension, og at disse 
betingelser er opfyldt:

Du skal have haft tilknytning til 
arbejdsmarkedet gennem beskæfti-
gelse eller som medlem af en arbejds-
løshedskasse.

Tilknytningen til arbejdsmarke-
det skal være opfyldt i en sammen-
hængende periode på 9 måneder, der 
ligger umiddelbart før det tidspunkt, 
hvor der er 3 måneder til, at du tid-
ligst kan overgå til tidlig pension. 

Dette gælder dog ikke ved over-
gang fra fleksydelse til tidlig pension. 

Beskæftigelseskravet anses for 
opfyldt, hvis du har fået indberettet 
39 løntimer om måneden til indkom-
stregistret.

Opfyldes kravet om arbejdsmar-
kedstilknytning i stedet i form af 
medlemskab af en arbejdsløsheds-
kasse, skal indmeldelse være sket 
senest 2 år før du når folkepensions-
alderen. 

Bestemmelsen om tilknytning til 
arbejdsmarkedet betyder, at en per-
son, der har ansøgt og opnået ret til 
at kunne gå på Tidlig Pension fra den 
1. november 2025, vil skulle opfylde 

kravet om tilknytning til arbejdsmar-
kedet i perioden fra den 1. november 
2024 til den 1. august 2025. 

Overgang fra efterløn eller 
fleksydelse til Tidlig pension
Er du overgået til efterløn eller 
fleksydelse inden den 1. januar 2022, 
får du ret til en kompensation, hvis 
du overgår til Tidlig Pension.

Udbetaling Danmark beregner 
og udbetaler kompensationen. Du 
kan se mere om reglerne og kom-
pensationens størrelse på borger.
dk (se ”Tidlig pension” under fanen 
”Folkepension”)

Må jeg arbejde mens jeg får 
Tidlig pension?
Ja, du må tjene op til 24.000 kr. ved 
personligt arbejde om året før skat, 
inkl. arbejdsmarkedsbidrag (2020), 
uden at det påvirker din pensions 
størrelse. 

Tjener du mere, vil ydelsen blive 
sat ned med 64 pct. af lønindtægten 
som overstiger 24.000 kr. før skat.

 

Hvor stor er ydelsen?
Tidlig pension udgør 13.550 kr. 
pr. måned (2020-niveau). Ydelsen 
udbetales månedsvis bagud. Der sker 
modregning for pensionsformuer, 

som har en formueværdi svarende til 
over 2 mio. kr.  Er pensionsformuen 
over 2 mio. kr. nedsættes tidlig pensi-
on-ydelsen. 

Tjek dit eget pensionsdepot på 
Sampension.dk eller pensionsinfo.
dk, hvis du vil have et overblik over, 
hvordan det aktuelt ser ud for dig 
(gælder primært funktionærer).

Tidlig pension nedsættes også, 
hvis du modtager tjenestemands-
pension. Modtager du f.eks. en 
tjenestemandspension fra du fylder 
64 år på 18.000 kr. om måneden, vil 
du kunne forvente at få ca. 8.700 kr. 
i tidlig pension pr. måned, forudsat 
at du opfylder kravene. Har du fået 
tjenestemandspension inden du 
fyldte 64 år, så vil den tidlige pension 
dog blive mindre. (Du kan se hele 
beregningsmetoden i Tidende nr. 
3/2020, som du finder på hjemmesi-
den: hk.dk/post).

Perioder som 
lønmodtager
(Deltid sidestilles 

med fuldtid fra 
det fyldte 18. år)

Perioder
på barsel

Perioder
som 

selvstændig 
(med overskud)

Visse overførsler
(arbejdsløshedsdagpenge, 
syge- og barselspenge og 

ledighedsydelse)

Personer 
født  Kan ansøge
Fra 2. halvår  
1955 til 1964   61 år 

1965 til 1968 62 år

1969 til 1970  63 år

1971 og senere  6 år før  
  folkepensionsalder
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Værsgo. Vi giver tæt på

 70 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 3% 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 kredit vurderes ud fra). 

 De 3% i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0% på resten.

 Se alle vilkår på lsb.dk/medlems vilkaar. Rente satserne  
er variable og gælder pr. 9. maj 2019. 

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

Læs mere på www.lsb.dk/poko

Bare fordi  
du er medlem  
af

Tæt på 70 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 3% i rente på 
lønkontoen. Vi synes nemlig også, der skal 
være kontante fordele ved fællesskaber.
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Seniorpensionsordningen giver 
mulighed for, at personer med nedsat 
arbejdsevne kan trække sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet 6 år før folkepen-
sionsalderen. Kan du kun arbejde 15 
timer eller mindre, kan ordningen 
være en mulighed. (Fra 2024 hæves 
timetallet til 18 timer).

Vurderingen af arbejdsevnen skal 
foretages med udgangspunkt i din nu-
værende arbejdsevne, hvilket betyder, 
at der ikke skal iværksættes indsatser, 
der har til formål at udvikle arbejdsev-
nen, sådan som der eksempelvis skal 
ved godkendelse til fleksjob.

For at kunne få seniorpension 
skal du have en langvarig tilknytning 
til arbejdsmarkedet, svarende til 
20-25 års fuldtidsbeskæftigelse (med 
en ugentlig arbejdstid på mindst 27 
timer).

 Hvis man sammenlagt har haft 
fuldtidsbeskæftigelse i mere end 

20 år men mindre end 25 år, skal 
der foretages en konkret vurdering 
af, om man kan anses for at opfylde 
beskæftigelseskravet.

Der kan ved vurderingen f.eks. 
lægges vægt på f.eks.:
• om ansøgeren har arbejdet mange 

timer over mindstekravet til 
indbetaling af fuldt ATP-bidrag i 
hele eller store dele af beskæftigel-
sesperioden, 

• om arbejdet må anses for at være 
fysisk eller psykisk belastende og 
nedslidende, eller 

• om ansøgerens helbred er påvirket 
efter mange år på arbejdsmarke-
det.
Beskæftigelse i fleksjob anses som 

fuldtidsbeskæftigelse, da personer 
ansat i fleksjob formodes at udnytte 
deres fulde resterende arbejdsevne. 

Seniorpensionsydelsen svarer til 
førtidspensionssatsen.

Dine nærmeste pårørende* er i 
rækkefølge: 
1. Ægtefælle
2. Samlever, hvis I bor sammen på 

fælles bopæl, og venter, har eller 
har haft barn sammen, eller I har 
boet sammen på fælles bopæl i 
et ægteskabslignende forhold de 
sidste 2 år før dødsfaldet

3. Livsarvinger (børn, børnebørn 
osv.)

4. Arvinger i henhold til testamente
5. Arvinger efter arvelove 

Du har tidligere fået information 
om, at samlevere er med i rækkeføl-
gen af nærmeste pårørende. Nogle 
forsikrede er ikke opmærksomme 
på, hvem der er nærmeste pårørende. 
Derfor gentager vi nu, hvem der er 
nærmeste pårørende.  
Hvis du ikke ønsker, at forsikrings-

summen skal udbetales til dine 
”nærmeste pårørende” i den nævn-
te rækkefølge, kan du bestemme, 
hvem der skal have pengene med 
en erklæring (særlig begunsti-
gelse) til FG. Du kan indsætte en 
særligt begunstiget digitalt på Mit 
Gruppeliv under ”Dine forsikrin-
ger”, som du finder på  
www.fg.dk. Du logger på med 
NemID. Du kan eksempelvis 
bestemme, at pengene skal 
udbetales til dine børn forud for 
din samlever. Du kan også se, om 
du tidligere har oprettet en særlig 
begunstigelse. Hvis din forsikring 
ikke fremgår på Mit Gruppeliv, kan 
du udfylde en manuel begunstigel-
sesblanket, som du finder på www.
fg.dk.
* Forsikringsaftaleloven blev ændret 
med virkning fra 1. januar 2008, så 

samlevere er ”nærmeste pårørende” for 
alle, der indtræder i en gruppelivsaftale 
efter 1. januar 2008. I din gruppelivsaf-
tale er det fastsat, at samlevere er med 
i rækkefølgen af nærmeste pårørende, 
uanset hvornår du er indtrådt i gruppe-
livsaftalen.

Udbetaling af din gruppelivsforsikring ved død – 

hvem får pengene? 
Forsikringssummen ved dødsfald udbetales til dine ”nærmeste pårørende”, 
hvis du ikke har sendt en erklæring (særlig begunstigelse) til FG om, at andre 
skal have pengene   

Seniorpension
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Jubilæer 2  kvartal 2021
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 2  kvartal 2021  
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder  
Tal i parentes er jubilæumsdatoen  Listen over jubilarer omfatter denne gang 
også to jubilæer i marts, der desværre ikke nåede med i sidste nummer 

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 Danske Bank).

Marts 
40 år 
Karina Christensen (1) 
Britta Jørgensen (3)

April
25 år 
Dorthe Trouelsen (22)

Maj
25 år 
Flemming Juel Jensen (3)
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Bestil jubilæumsgaven online
Jubilæumsgaver bestilles på hjemmesiden: 
hk.dk/post – under: ”medlemstilbud”.  
Her kan du også se, hvilken gave du kan vælge.

Ansøgning om ledige konfirmationslegater
For medlemmer af Post- og Telegrafperso-
nalets Hjælpeforening, der har børn, som 
skal konfirmeres i foråret eller efteråret 
2021, er der et antal legater som kan søges af 
medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde 
følgende oplysninger:
Medlemmets navn, adresse, kontonummer, 
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 Hjælpeforeningen i hænde senest 
den 16. april 2021.
Bevilgede legater vil være indsat på kontoen 
omkring den 12. maj 2021. 

Bevægelse, du selv kan 
styre
1. Start og slut dagen med motion. 

Brug noget af den sparede trans-
porttid til at gå, løbe eller cykle en 
tur. Både for at få motion, og for 
at skabe en god overgang mellem 
arbejde og fritid.

2. Du kan ikke være 100% effektiv 
hele tiden, gennem hele arbejds-
dagen. Din krop og hjerne har 
brug for pauser, især hvis du har 
siddet i virtuelle møder eller arbej-
det med koncentrationskrævende 
opgaver i lang tid. Brug måske 
pauserne til at lave noget praktisk: 
Fyld opvaskemaskinen, vand 
blomsterne, spis et æble.

3. Skab variation i arbejdsstillinger-
ne: Tag en time ved stuebordet, 
hop hen i sofaen en halv time, 
når noget skal gennemlæses, sid 
kortvarigt på gulvet, hæv sænke-
bordet - og hvis du ikke har ét, så 
sæt noget under computeren, så 
det er muligt at stå på.

4. Gå en tur, hvis du har noget, du 
skal tænke over. Udnyt mulighe-
den for at få lys og luft, især i den 
mørke tid.

5. Hold mikropauser: 
Selv ganske korte 
pauser på kun 1 
minut, hvor du 
strækker ud og 
løsner skuldrene, 
kan forebygge træt-
hed, stive muskler og 
hovedpine. Det 
får blodet til at 
strømme i de 
ømme muskler 
- og det hjælper 
dig til at foku-
sere og klare 
hovedet.

6. Få pulsen op: Lav planken på 
gulvet, push-ups eller steps på en 
skammel eller et trin, til du er for-
pustet og måske sveder lidt. Ingen 
kan lugte det via skærmen...

7. Sæt pauser og bevægelse i kalen-
deren og på din to-do liste. Hold 
regnskab med, om du faktisk får 
det gjort.

Skab bevægelse i 
fællesskab
8. Tal sammen om, hvordan I kan 

forebygge smerter og gener på 

skærmen. Hvordan husker I at 
holde pauser, strække ud og få 
gang i kroppen? Del gode ideer og 

hold hinanden fast.
9. Aftal, at alle virtuelle møder 

indeholder fælles bevægelses-
pauser, hvor folk rejser sig og 
strækker ud og laver små øvelser. 
Det kan være 5 minutter hver time 
eller andet, der passer ind. Det 
skal være konsekvent og en ting, 
der forventes.

10. Skab fællestræning i arbejdstiden. 
Log ind til fælles morgengymna-
stik eller 10 minutters træning 
af nakke og skuldre efter frokost. 
Det baner også vej for den ufor-
melle snak og styrker fællesska-
bet.

Få inspiration til øvelser her: kropog-
kontor.dk - Hold kroppen i gang ved 
hjemmearbejdspladsen

Podcast: Når coronaen udfordrer arbejdsglæden

10 ideer til bevægelse ved 
hjemmearbejdspladsen
Pauser, øvelser og fysisk træning kan være med til at holde humøret oppe 
i vintermørket  Få inspiration til, hvordan du holder dig i bevægelse ved 
hjemmearbejdspladsen. 

Hvordan påvirker covid-19 vores 
arbejdsfællesskaber? Og hvad gør det 
ved os som medarbejdere og menne-
sker, når hjemmearbejdspladserne 
i højere grad bliver omdrejnings-
punktet for vores arbejdsindsats? 
Hør arbejdspsykolog Pia Ryoms 
refleksioner.

”I starten var de fleste mennesker 
meget begejstrede. Nu kunne de 
sidde hjemme og koncentrere sig, og 
de kunne blive fri for at gå til møder”, 
siger ledende arbejdspsykolog ved 
Aalborg Universitetshospital Pia 
Ryom om den effekt, som corona og 

hjemmearbejde har i 
vores arbejdsliv.

”Men nu oplever 
jeg en træthed over 
kun at skulle mødes 
virtuelt. Man mangler 
kontakten til kolle-
gerne og det sociale 
samvær. Det er rigtig 
vigtigt, at man får 
snakket sammen om 
det. Mange har det svært - og det er 
en udfordring at finde ud af, hvordan 
vi sammen kan bevare gejsten og 
arbejdsglæden, også selv om denne 

situation fortsætter”, 
fortsætter hun.

Hør hele podcasten og 
hør mere om, hvad Pia 
Ryom mener, vi kan og 
bør tage med os, når vi er 
kommet ud på den anden 
side. Og hør hendes råd 
til, hvad vi i mellemtiden 
kan gøre for at bevare ar-
bejdsglæden. Det handler 

bl.a. om at holde frikvarter, at bruge 
naturen og at holde fast i humoren 
midt i alvoren.
Find podcasten her: arbejdsmiljøweb.dk



Fornem pris 
til danske 
frimærker

 Samlerne har talt – og de synes bedst 
om de tre danske frimærker, som 
grafiker Ella Clausen har skabt over 
EUROPA-temaet gamle postruter.

Det danske bidrag vandt dermed 
den 3. udgave af  ”The Collector’s 
Choice Contest” foran Tyrkiet og med 
Sverige på tredjepladsen.

I striben med de tre vinder-fri-
mærker er Christian d. 4’s ”Forord-

ning om Postbudde” fra 24. decem-
ber 1624 desuden gengivet. Papiret 
kaldes også for det danske postvæse-
nets fødselsattest.

Ella Clausen er ansat i PostNord, 
og har også lavet Facebook-budskaber 
på frimærker (eksempel på forsiden). 
Og Ella hjalp HK Post & Kommuni-
kation med annoncer til Julemærke-
marchen. 

”Gamle postruter”, 
som PostNord udsendte 
i maj sidste år, er ved 
en afstemning blandt 
samlere verden over 
blevet kåret som de 
bedste ”EUROPA” 
frimærker i 2020


