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Det sidste brev i 2030?
Transportministeren skønner, at 50 millioner breve er for få 
til at opretholde en befordringspligt som vi kender i dag. Og 
uden en befordringspligt bliver distributionen overladt til 
markedet. Staten vil stadig have forpligtigelsen over for den 
udenlandske post. Og for den lavere internationale prissæt-
ning. Men begge dele kan staten betale sig fra.

Uden en befordringspligt for PostNord Danmark er der 
ikke distributører på markedet for breve. Men der er distri-
butører af småpakker. Kan disse så distribuere 50 millioner 
ekstra småpakker? Altså ud over den forventede vækst i in-
ternethandlen. Naturligvis! Nok ikke dag-til-dag uden store 
investeringer, men pakketerminalerne sorterer endnu ikke 
24/7, så kapaciteten er der.

Eller vil PostNord Danmark i den situation kunne opret-
holde et rentabelt Q-brevs flow? Q-brevene er ikke omfattet af 
befordringspligten.

Bortfald af befordringspligten vil få konsekvenser for an-
tallet af arbejdspladser i PostNord Danmark. Forhåbentlig vil 
PostNord Danmark i de kommende år satse mere på egenud-
vikling af talent, så det er muligt at tilbyde andre jobs i virk-
somheden, og medarbejderne er godt klædt på til arbejds-
markedet i det hele taget. Dét vil vi som lokal fagforening i 
hvert fald gøre vores til. 

Ligesom vi som lokal fagforening vil gøre vores for at påvir-
ke Overenskomstfornyelsen i 2023. 

Godt forår 
Eigil
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Kom med dine forslag
Umiddelbart efter landsmødet 
inviteres alle medlemmer ansat på 
Industriens Funktionæroverenskomst 
til at komme med forslag til OK 23. 
”Klubbestyrelsen har selvfølgelig en 
fornemmelse af, hvad vi skal rejse krav 
om, men det er en god idé, hvis du og 
kollegerne også sender de krav, som er 
særligt vigtige for jer”, siger klubfor-
mand Eigil Johannesen. ”Udover krav 
til Industriens Funktionæroverens-
komst gælder det også for krav til HK 
Post & Kommunikations lokalaftaler 
med Post Danmark. Løn er eksem-
pelvis ikke en del af Funktionærove-
renskomsten, men noget vi i HK Post 
& Kommunikation forhandler direkte 
med Post Danmark”, tilføjer Eigil.

Proces og tidsplan
”Som medarbejdere i Post Danmark er 
vi omfattet af Industriens Funktionær-
overenskomst og derfor i HK-regi en 
del af Overenskomstgruppe Industri, 
der drøfter HK Privats krav til OK 23 
for hele det område, som Industriens 
Funktionæroverenskomst dækker. 
Overenskomstgruppen Industri’s 

medlemmer kommer fra en lang række 
forskellige virksomheder på industri-
ens område. Udover Post Danmark 
gælder det bl.a. store virksomheder 
som Vestas, Danfoss, Energinet, DSB 
og Metro. Overenskomstgruppen 
indstiller krav til OK 23 til HK Privats 
sektorbestyrelse. 

En arbejdsgruppe under Over-
enskomstgruppe Industri, med 
klubformand Eigil Johannesen som 
koordinator, har allerede præsenteret 
et ”første udkast” til krav, som frem 
mod efteråret skal drøftes, kvalificeres 
og prioriteres i HK Privat. Derefter 
skal de drøftes med de andre forbund 
i CO-industri, bl.a. Fagligt Fællesfor-
bund - 3F, Dansk Metal og Teknisk 
Landsforbund.

Sidst i september beslutter sektor-
bestyrelsen i HK Privat, hvilke krav 
der skal præsenteres for de øvrige 
forbund i CO Industri, inden kravene 
samlet afleveres til arbejdsgiverne i 
Dansk Industri.

Og inden da samles alle tillidsre-
præsentanter fra de private arbejds-
pladser, HK Privat dækker, for at drøf-
te og prioritere de traditionelt mange 
krav. Det sker den 1.-2. september.

De egentlige overenskomstforhand-
linger på det private arbejdsmarked 
begynder i starten af 2023.

Starten går til OK 23
og du er inviteret…

Fritvalg
• Mere i % (min. op til 8%)
• Udbygning
• Skal være beregnet af A-indkomst

Uddannelse (forbedringer)
• 100% løndækning ved selvvalgt 
 uddannelse

Hjemmearbejdspladser
• Vilkår - udstyr

Medlemsfordele 

Stigning i elevlønninger
• Stigning det sidste elevår – 
 i forhold til dimittendsats

TR-vilkår

Ligeløns-problematikker
(der er ingen aktuelle uenigheder i 
PostNord Danmark)

Til Industriens Funktionærove-
renskomst er der også et krav om at 
forhøje pensionsprocenten, som er 
på 8 % (arbejdsgiverbidrag). I Post 
Danmark er pensionsprocenten 12,5 
%, så det kan have lange udsigter at få 
den forhøjet, da virksomheden hidtil 
har tilkendegivet manglende interesse 
i isoleret at hæve procenten. Den store 
forskel skyldes, at egetbidraget reelt 
er arbejdsgiverbetalt i Post Danmark. 
Det gælder ikke på industriens øvrige 
område. Der er egetbidraget et reelt 
egetbidrag.

* ) Da ansættelsesforholdet og lokalaf-
talerne er indgået med Post Danmark 
A/S (og ikke PostNord Danmark), søger 
Tidende konsekvent at bruge betegnel-
sen ”Post Danmark”, når det handler 
om overenskomst- og ansættelsesfor-
hold.

Det officielle ”startskud” for Overenskomst
forhandlingerne 2023 (OK 23) lyder, når HK Privat’s 
overenskomstgrupper holder landsmøde den 
2.3. april. Her kan du også deltage, hvis du er 
erhvervsaktiv og medlem af HK Privat. 

Lidt inspiration 
til OK-krav

Hvad er overenskomst-
grupperne?
For at bringe den faglige ind-

sats tættere på medlemmer og 

tillidsvalgte, dannede HK Privat i 

2020 fem landsdækkende grup-

per, som hver især repræsenterer 

et overenskomstområde. Grup-

perne skal igangsætte og drive 

faglige og politiske aktiviteter 

med udgangspunkt i områdernes 

særlige behov og udfordringer. 

I forhold til overenskomster 

(og mangel på samme), TR og 

AMR-vilkår, løn og lønforhandlin-

ger, uddannelse og arbejdsmiljø 

og andet.

Til inspiration har 
”Tidende” plukket i 
det første udkast, som 
Overenskomstgruppe 
Industri’s arbejds
gruppe, er kommet 
med. Forslag der ikke 
er relevante for os i 
Post Danmark* er pillet 
ud.

Se mere under 
Landsmøder  

for overenskomst-grupper i 
HK Privat - 2. april

2022 - HK   
på www.hk.dk 
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Brænder du for at gøre noget for 
klimaet? Så er det ikke længere nok 
at have grønne fingre. (Selvom det er 
godt, og også bierne sætter pris på det).

Arbejdsmarkedet har brug for 
”grønne hoveder” Det gælder også i 
PostNord. Og der er mange mulighe-
der for at styrke de kompetencer, der 
er brug for i den grønne omstilling, så 
du kan blive mere bæredygtig; - også 
rent fagligt. 

GRØN FORANDRINGSAGENT
Med HK kan du blive GRØN FORAN-
DRINGSAGENT flere steder i landet. 

GRØN FORANDRINGSAGENT 
I OG II er HK Hovedstadens kurser. 
Men også HK Midt og HK Nordjylland 
har udbudt kurset. Tjek på hk.dk for 
aktuelle udbud.

HK uddanner grønne forandringsa-
genter, der styrkes på: 
• Grøn arbejdsplads 
• Grønt CV 
• Grøn karriere 
• Grønt hjem
GRØN FORANDRINGSAGENT 
tager udgangspunkt i din arbejdssitu-
ation, forstår de praksisnære udfor-
dringer og kommer med helt konkrete 
løsninger. 

GRØN FORANDRINGSAGENT 
lærer dig at forstå data og proporti-
oner ifm. klimaforandringerne, så 
den udvalgte indsats også er den mest 

effektive målt i CO2-reduktioner. 
GRØN FORANDRINGSAGENT 

giver adfærdsværktøjer, der gør det 
muligt at styre forandringsprocesser 
gennem psykologiske og sociale for-
hindringer - mod kollektiv succes.

HK Hovedstaden har de seneste to 
år uddannet 255 grønne forandrings-
agenter. Og succesen fortsætter. Både 
med grundkurset GRØN FORAN-
DRINGSAGENT og nu også med 
en overbygning – GRØN FORAN-
DRINGSAGENT II - med eller uden 
eksamen. Du kan se mere her: 
www.hk.dk

BÆREDYGTIG 
FORRETNINGSFORSTÅELSE
Hos CPH Business Academy og 
Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) 
kan du tage et akademi-fagmodul i 
BÆREDYGTIG FORRETNINGS-
FORSTÅELSE. 

Det er et valgfag på akademiud-

Er du bærekløgtig? 
styrk dine kompetencer i f.t. den grønne omstilling

dannelsen i International Logistik og 
Transport; - en uddannelsesretning 
du allerede har stiftet bekendtskab 
med, hvis du har taget fagmodulerne 
LOGISTIK og/eller SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT. 

Du kan dog sagtens tage faget som 
enkeltfag. 

Næste holdstart er hhv. 3. maj (Aar-
hus) og 30. august (København). Begge 
steder kan fagmodulet tages med støtte 
fra Industriens KompetenceUdvik-
lingsFond (IKUF). IKUF er en del af 
din overenskomst, og giver dig bl.a. ret 
til uddannelse i arbejdstiden.

Forretningsforståelse er en af de 
8 kompetencer, som HK Privat har 
defineret som vigtige på fremtidens 
arbejdsmarked.

BÆREDYGTIG 
PROJEKTLEDELSE  
Bor eller arbejder du i eller i nærheden 

af København, så kan du hos Køben-
havns Erhvervsakademi (KEA) tage et 
akademi-fagmodul i BÆREDYGTIG 
PROJEKTLEDELSE med start 21. 
april.

BÆREDYGTIG PROJEKTLEDEL-
SE er til dig, der arbejder som koordi-
nator og gerne vil udvikle og frem-
tidssikre dine kompetencer indenfor 
bæredygtighed og projektledelse.  

Projektledelse er en efterspurgt 
kompetence hos fremtidens admini-
strative medarbejdere, da evnen til at 
lede, koordinere og organisere opgaver 
fylder stadigt mere. 

På dette fagmodul sættes projekt-
ledelse i et bæredygtigt lys – tonet 
i samarbejde med HK, så du som 
koordinator får redskaber til at kunne 
imødekomme og bidrage positivt til 
den bæredygtige dagsorden i forhold 
til din virksomheds bæredygtige 
agenda. Samtidig får du alle de klas-

siske og konkrete værktøjer indenfor 
projektledelse. Bæredygtig Projektle-
delse kvalificerer dig til at koordinere 
og styre både mindre og mellemstore 
projekter. 

På Bæredygtig Projektledelse 
undervises ud fra en praktisk oriente-
ret tilgang, så læringen kan overføres 
direkte til din virkelighed: Hvordan 
kan du som koordinator omsætte ver-
densmålene i praksis på din arbejds-
plads – både i forhold til klima, sociale 
forhold og økonomi?

Bæredygtig Projektledelse er sær-
ligt udviklet til Københavns Erhvervs-
akademi (KEA)’s Koordinatoruddan-
nelse. Du kan se mere om Bæredygtig 
Projektledelse og hele Koordinatorud-
dannelsen på kea.dk.
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”Fremtiden vil ikke kun handle 
om at være den bedste PÅ klo-

den, men om at være den bedste 
FOR kloden”  

Tina Lind Larsen, HK Handel. 
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De stærke investeringsafkast og rekor-
dresultaterne over de seneste tre år er 
nu helt konkret smittet af på pensio-
nerne fra ATP. 
ATP forhøjede 1. januar ATP Livslang 
Pension med 4 pct., hvilket giver 30,4 
mia. kr. til alle mere end 5 mio. med-
lemmer – både til dig, der sparer op, 
og dig der som pensionist allerede får 
udbetalt ATP Livslang Pension.

I dagens kroner kan en ”gennem-
snitlig” pensionist forvente at få 17.700 

kr. i årlig pension fra ATP.
Folketinget oprettede Arbejds-

markedets TillægsPension i 1964 for 
at sikre (kommende) pensionister et 
supplement til folkepensionen. HK’s 
formand, Anja C. Jensen, er den ene 
af fem lønmodtagerrepræsentanter i 
ATP’s bestyrelse.

Sådan lyder opfordringen fra HK Post 
& Kommunikation

Et flertal i Folketinget var i efter-
året enige om at afskaffe 11 kilos-reg-
len på varebilsområdet. Aktuelt er 
det dog usikkert, om der fortsat er et 
flertal. Og hvordan den nye trans-
portminister stiller sig vides desværre 
heller ikke.

Reglen betyder, at varebilvogn-
mænd slipper for at skulle have 
vognmandstilladelse osv., hvis de 
kører med kolli under 11 kilo. Pakker 
betragtes i dag ikke som ”gods”, hvis 
de vejer under 11 kilo, og er dermed 
ikke omfattet af reglerne for vejtrans-
port.

Det hidtidige krav om, at kun 
transport af gods over 11 kilo. skulle 
foregå under ordnede forhold, var 
politisk for at andre pakkedistri-
butører ikke skulle blive underlagt 
regler. Men det har vognmænd 
kunnet udnytte til f.eks. ikke at betale 
chauffører efter overenskomst, ved 
simpelthen at opdele varerne i dele på 
under 11 kilo hver.

Det ærgrer klubnæstformand 
Tanja Olsen, at den ellers planlagte 
lovgivning trækker ud.

”11 kilos-reglen giver useriøse 

vognmænd en urimelig konkurrence-
fordel i forhold til logistik-  og (især) 
i forhold til pakkeforretningen. Post-
Nord har jobs med ordnede forhold, 
og det må aldrig blive en ulempe i 
konkurrencen om kunderne”.

Eller som adm. direktør Erik 
Østergaard for brancheorganisatio-
nen for det danske transporterhverv, 
DTL, udtrykker det:

”Varebilreglerne blev vedtaget i 
2018 bl.a. for at skabe ordnede forhold 
i en mildt sagt rodet branche, hvor 
pirater havde alt for let spil. Med 11 
kilos-reglen kunne de med en smule 
kreativitet smyge sig uden om regler-
ne og slippe for at søge vognmand-

stilladelse, uddanne chauffører osv. 
og dermed underbyde deres seriøse 
kolleger.”

En afskaffelse af 11 kilos-reglen 
vil efter Østergaards mening sætte en 
stopper for dette, og gøre det lettere 
for ordentlige vognmænd at drive 
forretning med deres varebiler.

Klubformand Eigil Johannesen 
er på dette felt enig med DTL. Eigil 
mener desuden, at erfaringerne med 
11 kilos-reglen bekræfter behovet for 
et lønværn for brevdistribution, hvis 
befordringspligten skal i udbud. Et 
krav som HK Post & Kommunikation 
tidligere har fremført. Et lønværn vil 
sikre at man skal betale den overens-
komstmæssige mindsteløn.

Højere ATP Livslang Pension 
til alle resten af livet

Afskaf den 11 kilos-regel!

KORT NYT

Klubnæstformand Tanja Olsen

TTA og INC har fået papir
…Ikke på hinanden, men på at være certificeret.

Bladkompagniet er nu ”datter” af DAO
”Som forventet har Konkurrencerådet godkendt fusionen”, siger klubnæstformand Tanja Olsen. ”Og de havde kun fokus 
på priser og vilkår for distribution af dagblade i Danmark. Det bemærkes blot, at DAO herudover distribuerer pakker i 
hele Danmark”.

Efter fusionen vil Bladkompagniet være et datterselskab – og fuldt ejet - af DAO. JP Politikens Hus vil eje majoriteten af 
DAO, mens Jysk Fynske Medier og Berlingske Media ejer mindre dele af selskabet. 

Kilde: Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen

Det internationale brevflow som 
håndteres af Terminal Taastrup (TTA) 
og Internationalt Postcenter (INC) 
har fået en anerkendelse af Internati-
onal Post Corporation (IPC), som er 
en kooperativ sammenslutning af 25 
nationale posttjenester fra større lande 
i Europa, Asien, Stillehavsområdet og 
Nordamerika.

IPC’s formål er at fremme kva-
liteten i postbefordringen mellem 
landene. INC har også tidligere været 
certificeret, og nu er TTA så også blevet 
det.

Certifikaterne blev overdraget 
den 8. november 2021. Koncernchef 

Annemarie Gardshol bemærkede i sin 
tale med et lille smil, at hun ville følge 
op på, at det internationale postcenter i 
Arlanda, Sverige også blev certificeret.

Tidende ønsker tillykke til kolleger-
ne på både INC og TTA.

På fotoet ses medarbejdere fra INC sammen 
med koncernchefen. Den høje mand midt 
i billedet er Holger Winklbauer fra IPC’s 
bestyrelse, der overrakte certifikatet. 
(Desværre har Tidende ikke fotos fra 
overrækkelsen på TTA).
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Den bedste  
forsikringspakke til  

den bedste pris
Indbo-, Hus-, Bil- og Ulykkesforsikring

tjm-forsikring.dk/bedstitest-forsikringspakke

Til dig, der  
er medlem af 
 HK Post &  

Kommunikation

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Tryg Pårørende er din livline som på-
rørende, der giver mulighed for gratis 
rådgivning om:
• hjælp til at navigere i sundhedssy-

stemet
• hjælp ved symptomer på stress
• hjælp med ansøgninger, hjemme-

hjælp, medicin og hjælpemidler
• hjælp til at lokalisere og indhente 

tilbud fra patientforeninger
• information om patientrettigheder.

Derudover har du mulighed for at 
tilkøbe ekstra hjælp og pleje i hjemmet. 

Det kan fx være:
• hjælp efter hjemkomst fra operation 
• pleje og omsorg i forbindelse med 

sygdom
• pleje og omsorg til døende
• hjælp og støtte i hjemmet til stress-

ramte.
Man er altid pårørende til sin 

nærmeste familie, men man kan også 
være pårørende til en ven eller en god 
kollega. Det er dig selv, der vurderer, 
om du føler dig som en pårørende.

Alle medlemmer af HK Post & 
Kommunikation kan blive kunder i 

TJM Forsikring og få glæde af deres 
gode dækninger og billige priser.

Læs mere her: 
 https://tjm-forsikring.dk/tryg-paro-
rende

TJM Forsikring tilbyder gratis 
rådgivning til pårørende
TJM Forsikring lancerer, i samarbejde med Tryg, 
en gratis rådgivning til dig, der har en Person 
eller Sundhedsforsikring hos TJM Forsikring. Tryg 
Pårørende hjælper dig med at tackle den svære 
situation som pårørende til en alvorligt syg.

HK Post & Kommunikations samarbejdspartner, TJM For-
sikring, leverer én af markedets bedste og billigste forsikrin-
ger af elbiler, og er af Forbrugerrådet Tænk tildelt ”Bedst i 
test” på forsikring af elbiler. Det er tredje gang inden for et år 
TJM Forsikring får dette eftertragtede kvalitetsstempel.

Testen bedømmer pris, selvrisiko, forsikringsdækning, 
kundetilfredshed og ankenævnssager, og samlet set ligger 
TJM Forsikring helt i top. Det kan komme dig, som medlem 
af HK Post & Kommunikation, til gode. På TJM Forsikrings 
hjemmeside kan du beregne prisen på forsikring af din 
elbil: https://tjm-forsikring.dk/forsikringer/tjm-bilfor-
sikring-spp-beregn dækker, i modsætning til nogle andre 
elbilforsikringer, også udstyr som ladekabel og batteri.

TJM Forsikring er bedst i 
test på forsikring af elbiler
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Sampension øger nu sine investerin-
ger i skove betydeligt. Det sker med 
et tilsagn på ca. 965 mio. kr. til den 
amerikanske skovforvalter RMS.

”Vi har investeret i skove i en 
årrække (…) For på samme måde som 
investeringer i infrastruktur og ejen-
domme er skovinvesteringer et godt 
alternativ til obligationer og kan give 
et fornuftigt, stabilt og langsigtet af-

kast med begrænset risiko. Samtidig 
bidrager denne type investeringer til 
risikospredning i investeringsporte-
føljen,” siger Henrik Olejasz Larsen, 
investeringsdirektør i Sampension.

Sampension har i forvejen investe-
ret 4,2 mia. kr. i skove og har særligt 
fokus på investeringer i USA og 
sekundært Australien. De eksisteren-
de skove er fordelt på i alt ca. 177.500 

hektar, hvilket svarer til et areal på 
størrelse med Lolland-Falster.

Langsigtet og bæredygtig 
investering
”Træet anvendes primært til husbyg-
geri. Det kræver dog tålmodighed, 
hvis man skal have succes med at eje 
skov. Derfor ser vi det som en langsig-
tet investering,” siger Henrik Olejasz 
Larsen.

Han peger desuden på, at der er 
tale om en bæredygtig investering, 
hvilket passer godt ind i Sampensions 
investeringsstrategi. ”Som ansvarlig 
investor lægger vi bl.a. vægt på, at 
vores investeringer arbejder til gavn 
for klimaet. Når det gælder skovinve-
steringer, så optager og lagrer træer 
CO2 og kan på den måde bidrage til at 
bremse den globale opvarmning.

Samtidig er RMS (skovforvalteren. 
red.) også førende, når det gælder de 
såkaldte ESG-relaterede aspekter af 
skovinvesteringer – altså de sociale, 
ledelses- og miljømæssige forhold.

På det sociale område fokuserer 
RMS bl.a. på sikkerhed for medarbej-
dere og underleverandører.

Sampension investerer 1 mia. kr.  
i bæredygtig amerikansk skov
Sampension investerer 1 mia. kr. i bæredygtig 
amerikansk skov
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SUPER giver maksimal tryghed – 
bl.a. ved rejseudbyderens konkurs, 
kompensation ved flyforsinkelse, 
ekstra bagagedækning, en rejsevacci-
ne til alle i din husstand og en ekstra 
ledsager med på rejsen.  
UDVIDET giver ekstra tryghed på 
din rejse – bl.a. kan alle medforsik-
rede få erstattet ødelagte feriedage 
ved sygdom eller tilskadekomst, få 
dækket selvrisiko ved billeje i udlan-
det og få erstatning, hvis bagagen er 
forsinket. 
BASIS giver tryghed på din rejse. 
Den har fokus på helbred og sikker-
hed i situationer, som hospitalsind-
læggelse, hjemtransport eller hjem-
rejse ved alvorlig sygdom i nærmeste 
familie. 

Uanset, hvilken pakke du vælger, 

får du altid fri adgang til dansktalende 
alarmcentral døgnet rundt og til dansk 
online lægehjælp. Det giver stor tryg-
hed, hvis du bliver syg i udlandet. 

Er du allerede forsikret i TJM For-
sikring, kan du tjekke dine forsikrin-
ger på tjm-forsikring.dk/minside.

Du kan læse mere om TJM Forsik-
rings rejseforsikring her: tjm-forsik-
ring.dk/rejseforsikring 

Vælg Afbestilling – så er du 
bedre dækket i forhold til 
corona 
Du kan tilvælge dækningen Afbestil-
ling uanset, hvilken pakke du vælger. 
Så kan du afbestille, hvis du bliver 
syg inden din rejse, men også hvis 
et pludseligt myndighedskrav om 

vaccine eller isolation forhindrer, at 
du kan gennemføre din rejse. 

For at få kompensation ved 
afbestilling og flyforsinkelse er det 
vigtigt, at du har købt dækningerne 
Afbestilling og Flykompensation, 
inden du booker din rejse.   

Om coronavirus og rejser
Er du i tvivl, om du skal rejse på 
grund af corona? Der er ikke forskel 
på vores dækning ifm. corona og 
anden sygdom, så længe rejser til din 
destination ikke frarådes af Uden-
rigsministeriet. 

Se mere om corona i forbindelse med 
rejser her: tjm-forsikring.dk/coronavi-
rus-aktuelt 

Er din rejseforsikring 
pakket og klar?

Planlægger du at rejse i den kommende tid? Så er 
det værd at tjekke, om du er dækket, hvis du bliver 
syg eller kommer til skade på rejsen, eller hvis 
der sker noget uforudset, så du ikke kan rejse som 
planlagt. I TJM Forsikring kan du blive forsikret, så 
det passer til netop dit behov. Du kan vælge mellem 
tre forskellige pakker – basis, udvidet og super. 

»Trods nedlukningerne og restrik-
tionerne har der generelt været godt 
gang i økonomierne sidste år,« siger 
Sampensions topchef Hasse Jørgen-
sen, og peger på, at den lempelige 
finans- og pengepolitik også har 
bidraget.”

Kunderne fik sidste år et afkast på 
op til 23,4 procent før skat, oplyser 
pensionskassen. Det er det højeste 
afkast blandt ni af de største pensi-
onsselskaber. Den eksakte gevinst 
afhænger af den enkelte kundes 
alder og investeringsrisiko.

I Sampensions app eller på sam-
pension.dk kan du se præcis, hvad du 
fik i afkast.

Stigningen er større i de yngre år. 
Det skyldes, at pensionsmidlerne i 
dine yngre år mere investeres i aktier, 
som ændres til mere ”sikre” investe-
ringer jo ældre du bliver – og dermed 
rykker nærmere pensionering. 

Alles pensionsopsparinger er 
oprettet med investeringsprofilen 
”Moderat”. Hvis du ændrer det til 
”Høj” – og dermed endnu flere 
aktier, er forrentningen generelt to 
procent bedre. 

”Det bliver med rentes rente en 
del penge selv på ti år” siger klubfor-
mand Eigil Johannesen, som selv har 
ændret sin investeringsprofil for sin 
supplementspension til ”Høj”. ”Men 

det er et personligt valg,” understre-
ger Eigil. ” Vi har samarbejdet med 
Sampension gennem mange år, og 
jeg tør derfor godt satse på deres evne 
til at investere mine penge.”

”Som tillidsrepræsentant er jeg 
derimod ingen gamblertype”, bedy-
rer Eigil. 

Forventer ikke lige så høje 
afkast i 2022
»Der er alt andet lige udsigt til lavere 
afkast i år, selv om vi dog stadig er 
forholdsvis optimistiske,« siger Has-
se Jørgensen.

»For den høje inflation betyder, at 
der er udsigt til pengepolitiske stram-
ninger og rentestigninger i 2022, hvor 
corona fortsat vil være et generelt usik-
kerhedsmoment - også for økonomier-
ne og finansmarkederne.«

Rekordhøje afkast i Sampension
2021 var et særdeles godt år for pensions
kunderne hos Sampension, der kunne glæde sig 
over rekordhøje afkast. 



14 15

Med en 100% online uddannelse er du 
ikke afhængig af afstande, arbejdsti-
der, eventuelle nye restriktioner eller 
madpakke. Smart, hva?   

Hvad vil det sige, at fagene 
er 100% online?
Du kan tage alle fag hjemme fra sofaen, 
fra sommerhuset eller fra hvor-som-
helst (7, 9, 13). Du skal aldrig møde op 
- ikke engang til eksamen.

Du får ikke brug for bil, cykel eller 
madpakke - kun god internetforbin-
delse.

Online uddannelse er overalt 
efter corona - og i svingende kvalitet. 
Tidende vil gerne slå et slag for Smart-
Learning. Men hvad kan du egentlig 
forvente hos SmartLearning?

Hos SmartLearning har de lavet 
online uddannelse længe før nogen 
af os kendte ordene "smittekurve" og 
"flokimmunitet".

De har mange års erfaring med at 
undervise gennem online medier - og 
at få teknikken til at spille. Underviser-
ne er eksperter i online undervisning. 
Undervisningen er med andre ord al-

drig klassisk fremmøde-undervisning, 
der er copy-pastet til online medier.

Det er online. Kun online. Og 
designet til at være allerbedst - du har 
allerede gættet det - online! 

Okay, jeg er med på præmissen om 
100% online. Men bliver det så ikke 
ensomt og demotiverende?

Nok er dit fag online, men både din 
underviser og dine medstuderende 
er mennesker af kød og blod. I mødes 
løbende til webinarer, hvor I taler 
sammen her og nu.

Du kan også deltage i diskussioner, 
stille spørgsmål til din underviser og 
kommunikere med de andre studeren-
de, når det passer ind i din hverdag.

Men indrømmet: ikke alle bryder 
sig om online-uddannelse. Heldigvis 
kan langt de fleste af fagene så også 
tages ved fysisk fremmøde på et af 
landets erhvervsakademier.

Kan jeg regne med, at faget 
ikke bliver aflyst?
Hvis der er nok studerende, der tilmel-
der sig dit fag, bliver faget oprettet.

Vil du vide mere om, hvordan det er 

at studere online, så finder du en video 
om det på smartlearning.

SÅDAN VÆLGER DU FAG 
EFTER DIN TYPE 
SmartLearnings studievejleder 
Liselotte fortæller i SmartLearnings 
Nyhedsbrev, at der er mange forskel-
lige tilgange til at vælge fag, alt efter 
hvilken type man er. Kan du genkende 
dig selv - så få her Liselottes råd til, 
hvordan du vælger dit næste fag. 

Nybegynderen
Du har ikke været på skolebænken i 
mange år, og du er i tvivl, om det er no-
get for dig at tage en efteruddannelse.

Start med et fag, der lægger sig 
op ad noget, du allerede har praktisk 
erfaring med. Så har du større chance 

for at få en succesoplevelse og opbygge 
noget selvtillid, inden du kaster dig ud 
i noget helt nyt.

Du kan også tage et kursus i ind-
ledende studieforberedelse, hvor du 
på kun 4 uger bliver trænet i at være 
studerende igen.

Den fremtidssikrede
Du vil gerne lære noget, du kan bruge 
uanset om du skifter opgaver, job eller 
branche i fremtiden.

Gå efter et af de fag, der altid er guld 
værd på dit CV. Gode bud kunne være:
• Projektledelse (19.04.22)
• Sociale medier (5.09.22)
• Digital markedsføring (19.04.22)
• Præsentationsteknik (24.10.22)
• Forandringsledelse (19.04.22)
(tallene i parentes er næste startdato for 
faget hos SmartLearning)

Tidende tilføjer for egen regning 
disse forslag:
• Kommunikation i praksis 

(19.04.22)
• Bæredygtig forretningsforståelse – 

fysisk fremmødefag, f.eks. hos CPH 
Business Academy og hos EAAA 
(3.05.22).

• Økonomi- og ressourcestyring 
(05.09.22)

• Innovation i praksis (5.09.22) 

Den nysgerrige
Du elsker at lære nyt og er klar til nye 
udfordringer. Måske keder du dig lidt 
i dit arbejdsliv, og trænger til at ryste 
posen.

Scroll igennem dine mange mulig-
heder, f.eks. på smartlearning.dk, og 
se, hvad der fanger din interesse. Prøv 
også at læse om et par fag, der umid-
delbart er langt fra dit felt - måske 
finder du din næste faglige interesse?  

Problemløseren
Du vil gerne have løsninger på proble-
mer du står i her og nu.

Gør dig klart, hvilke kompetencer 
du mangler i din hverdag. Måske har 
du ikke brug for en hel uddannelse lige 
nu, men du kan sagtens blande fag fra 
forskellige uddannelser, så de passer til 
lige præcis dine behov. 

Den nørdede
I modsætning til den alsidige type, 

elsker du at nørde din egen faglighed, 
og kan blive helt opslugt og glemme tid 
og sted, når du arbejder.

Hvis du har fundet en niche, som 
du er god til og synes er spændende - så 
er det bare med at dyrke det! Vælg et 
fag, der giver dig endnu mere viden om 
dit felt.

Har du allerede en akademiud-
dannelse, så er det måske nu du skal 
overveje at bygge ovenpå med en 
diplomuddannelse.   

Karriere-planlæggeren
Du er typen, der elsker planer, og din 
karriere har haft en klar rød tråd fra din 
første uddannelse, din erhvervserfaring 
og til din efteruddannelse. Du ved alle-
rede, hvad dit næste karrieremål er, nu 
mangler du bare kompetencerne.

Du ved allerede, hvad du vil. Brug 
søgefunktionen på SmartLearnings 
site til at finde dit fag. Kan du ikke 
finde det perfekte fag? Så kontakt en 
studievejleder der kan guide dig i, 
hvordan du får de kompetencer, du 
leder efter.
  
Den autodidakte
Du har selv tillært dig en masse kom-
petencer, men du mangler både papir 
på dine evner og flere værktøjer og 
inspiration.

Er du en haj til kreative opgaver, er 
du hende eller ham, der altid ender med 
at lede projekterne, eller er du den med 
bedst forståelse for nye IT-systemer?

Nu er det tid til at få papir på dine 
evner - det kan være godt for både din 
karriere og løn. Med en efteruddannel-
se får du også nye værktøjer, inspirati-
on og netværk med ligesindede oveni 
hatten.

Kontakt en studievejleder, så kan I 
sammen vurdere, hvad der er bedst for 
dig. Studievejlederen kan vejlede dig 
i, hvilke fag der matcher dit niveau og 
eventuelt hjælpe dig med en realkom-
petencevurdering, hvor du kan få 
papir på det, du allerede kan – eller en 
adgangsbillet til et fag, som du måske 
ikke ellers tror, at du kan blive optaget 
på.

Smartlearning er virkelig smart
Sådan finder du tid til efteruddannelse i en travl hverdag 

SmartLearning er et  
samarbejde mellem alle otte 

danske erhvervsakademier, og 
udbyder primært uddannelse 
på akademi- og diplomniveau.



17

Lån & Spar er ejet af fagforeninger 
- bl.a. din fagforening, og vi har et 
samarbejde (PoKo-Bank), der giver dig 
som medlem af HK Post & Kommuni-
kation særlige bankfordele og events 
om din økonomi.

Lån & Spar har planlagt disse 
events i 2022. Alle events er online, og 
indeholder både noget underholdende 
og noget fagligt.

24/3: Investering for 
begyndere
https://lsb.nemtilmeld.dk/555/
For studerende og erhvervsaktive

31/3: PåskeQuiz 
https://lsb.nemtilmeld.dk/567/  
For studerende

2/6: SommerQuiz
https://lsb.nemtilmeld.dk/568/ 
For studerende

9/6: Pension og Investering 
https://lsb.nemtilmeld.dk/556/ 
For erhvervsaktive

6/10: Drømmer du om at 
købe egen bolig? 
https://lsb.nemtilmeld.dk/557/
For studerende og erhvervsaktive

8/12: Omlægning af lån og 
konvertering 
https://lsb.nemtilmeld.dk/558/  
For erhvervsaktive

15/12: JuleQuiz
https://lsb.nemtilmeld.dk/569/  
For studerende

Lån & Spar inviterer til online events

Pr. 1. oktober 2021 sænkede Lånefor-
eningen renten for anden gang det 
år. Renten blev pr. 1. oktober nedsat 
til 4,9%. Der er fortsat ingen gebyrer 
eller øvrige omkostninger på lånene. 
Låneforeningen er derfor fortsat meget 

konkurrencedygtige. (Og du behøver 
ikke at være tjenestemand for at låne 
– når bare du er medlem af HK Post & 
Kommunikation, og opfylder lånebe-
tingelserne ). 

Ny låneprocedure
Som vi tidligere har skrevet, er 
Tjenestemændenes Låneforening nu 
omfattet af ”Lov om forbrugslån”. 
Det betyder, at Låneforeningen af 
finanstilsynet er blevet pålagt at sikre 
en såkaldt ”rådighedsberegning” af 
låneansøgernes udgifter. Det er et krav 
alle vil blive mødt af, - uanset om man 
vil optage forbrugslån hos Lånefor-
eningen eller andre steder. 

Låneforeningen skal sikre at 
lånansøgerne rent faktisk har ”råd” til 
at optage gæld. Det betyder, at Låne-
foreningen skal kræve dokumentation 
i form af f.eks. ”betalingsserviceover-

sigt” eller ”kontoudskrift” sammen 
med seneste lønseddel og årsopgørelse. 
Det hele skulle gerne foregå så nemt 
som muligt, -elektronisk via lånean-
søgningen. Låneforeningen vil i videst 
muligt omfang være dig behjælpelig 
med processen, og med at besvare 
spørgsmål. 

Har du spørgsmål til den nye 
procedure, så kontakt Låneforeningen 
direkte på 3312 3228 eller tjl@tjlaan.
dk Tjenestemændenes Låneforenings 
adresse: Codanhus, Gl. Kongevej 60, 10 
sal. 1850 Frederiksberg C.

Tjenestemændenes Låneforening 
sænkede igen renten

3% i rente* på din lønkonto 
Ud over de økonomiske fordele er vi en 
bank som alle andre. Du kan bruge os  
til det hele – fra lønkonto til investering.  
Alt fra opsparing til realkredit og råd givning 
om boligkøb.

Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger i 
vores DNA. Lån & Spar tager klima, 
bæredygtig hed og etik alvorligt. Godt 
hjulpet på vej af en engageret bestyrelse, 
som også ønsker at give medlemmer  
af HK Post & Kommunikation særligt 
favorable vilkår 

Giver det mening?  
Ring 3378 1954 – eller gå på lsb.dk/poko  
og book et møde.

Lån & Spar er ejet af  
bl.a. HK Post & Kommuni-
kation. Det betyder jo ikke, 
at du absolut skal vælge os. 
Bare at det er en god ide 
lige at tjekke de fordele,  
du får som medejer.

Hvad har  
HK Post &  
Kommunikation  
med dit valg af 
bank at gøre?

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

* 3% i rente på op til 50.000 kr. kræver medlemskab 
af HK Post & Kommunikation og afsluttet uddannelse. 
Indestående over 50.000 kr. forrentes med 0%. Du skal 
betale negative renter, hvis dit samlede indlån overstiger 
100.000 kr. Du skal samle hele din privatøkonomi hos 
Lån & Spar (LSBprivat er en del af en samlet pakke af 
produkter og services, som din økonomi kredit vurderes 
ud fra). Rente satserne er variable og gælder pr. 9.  
maj 2019. Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.  
Men evt. ændringer og nye real kreditlån skal gå  
gennem Lån & Spar og Totalkredit – se alle vilkår på  
lsb.dk/medlemsvilkaar. 

HK-poko_220204_3%_Valg-A_210x297.indd   1 21.02.2022   13.06
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Jubilæer 2. kvartal 2022

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).

Juni 
40 år 
Lars Birket Nielsen (7)   
    

Der er ikke oplysninger om nogle jubilarer 
i april og maj.    
  

19

Bestil jubilæumsgaven online
Jubilæumsgaver bestilles på hjemmesiden: 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 2022. 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder. 
Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

afholder ordinær generalforsamling, torsdag den 10. maj 2022, kl. 
19.00.

Generalforsamlingen afholdes i Ingeniørernes Hus, Kalvebod 
Brygge 31-33, 1560 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 Hjælpeforening, V. E. Gam-
borgs Vej 13, st. mf., 2000 Frederiksberg, i hænde senest den 13. 
april 2022.

Med venlig hilsen p.b.v.
Tonny Olesen

Post- og Telegrafpersonalets 
Hjælpeforening

Ansøgning om ledige 
konfirmationslegater
For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, 
der har børn, som skal konfirmeres i foråret eller efteråret 2022, 
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 os i hænde senest den 20. april 2022.
Bevilgede legater vil være indsat på kontoen omkring den 12. 

maj 2022. 

Postvæsenets Begravelseskasse 
af 1. januar 1888

Afholder sin årlige generalforsamling mandag den 21. april 2022, 
kl. 15:00, 
hos forretningsføreren Alice Rosenberg, Kirkebakken 3, 2605 
Brøndby. 

Dagsorden:
Beretning 
Regnskab
Fastsættelse af begravelseshjælp
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest fredag den 8. april 2022.  
Forslag kan sendes til Formanden på mailadressen:  
flebo@thorsen.mail.dk  Bestyrelsen

Vi har spurgt Feriehusenes admi-
nistratorer, Per og Tine, og har fået 
denne status fra Per lige efter hoved-
tildelingen i år. ”Hovedtildelingen” 
omfatter de meget attraktive skolefe-
rieuger 26-31.

Per fortæller, at der den 1. marts 
2022 blev trukket lod blandt alle 
indgivne ønsker.

Feriehuse indland og Sverige
Der var i alt 877 ønsker fordelt på de 
17 ferieboliger, som er HK Post & 
Kommunikations egne. Det vil sige 
877 ønsker til 102 uger. Som bekendt 
er det både muligt for det enkelte 
medlem at ønske flere uger, og at 
ønske flere huse, og vi ved ikke, hvor 
mange medlemmer de 877 ønsker 
fordeler sig på. Men Per fortæller, at 
90 ønsker blev imødekommet. Det 
betyder så, at der efter hovedtilde-
lingen stadig var 12 ledige uger, som 
kan (kunne) søges efter ”først-til-
mølle”.

”Topscorerne – de mest ønskede 
feriehuse – er Blåvand og Arken 
med henholdsvis 141 og 107 ønsker. 
Men generelt er der stor interesse for 
ferieboligerne, særligt i uge 28,29 og 
30,” siger Per.  Måske værd at huske 
til næste år, at det godt kan betale 
sig at søge tidligere og senere på 
sommeren.

Feriehusene på Ærø og Bornholm, 
Bomhuset samt lejligheden på Nørre 
Voldgade i København og lejligheder-
ne i udlandet ejes af ”Fond E” – det 
vil sige HK Post & Kommunikations 
”andel” af TJM Forsikring. Her har 
der på de danske ferieboliger i alt væ-
ret indgivet 179 ønsker og 33 ønsker 
er blevet opfyldt.

”Der er stort set indgivet et ens 
antal ønsker på Ferieboligerne”, siger 

Per. ”Dog ligger Giro, Post A og Bom-
huset et mulehår foran de andre”.  

Ferielejligheder udland
I de udenlandske ferieboliger for pe-
rioden uge 17 i 2022 til uge 16 i 2023 
er der indgivet 159 ønsker, hvoraf 48 
er imødekommet. ”Størst interesse er 
der for Berlin”, fortæller Per. ”66 af 
ønskerne gælder Berlin – og heraf er 
18 ønsker indfriet.”

Ledige uger efter lodtrækning er 
frigivet til booking for alle.

Synes du, at denne status bare be-
kræfter udsagnet i indledningen? Så 
husk: 45 uger om året lejes feriehuse-
ne ud efter først-til-mølle 

Hovedtildelingen af 
feriehuse og -lejligheder
I HK Post & Kommunikation møder vi af og til 
udtalelsen: ”Det er håbløst at få et feriehus”. 
Tidende har derfor sat sig for at undersøge, om 
det nu også passer.



På Bornholm kører PostNord på strøm

Omdelingen af breve og pakker på Bornholm 
blev mere grøn, da PostNord i november ud-
skiftede sine 16 dieselbiler med 16 nye elbiler. 
Det vil udlede mindre CO2 og færre partikler, 
og er en del af PostNords grønne omstilling.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu får udskiftet 
vores aldrende vognpark på Bornholm, og at 
det tilmed bliver med nye elbiler, der er gode 
for både klima og arbejdsmiljø, sagde Michael 
Frølich, vicedirektør for Mail & Last Mile i 
PostNord, ved den lejlighed.

- Elbilerne er en del af vores strategi om at 

gøre PostNord fossilfri inden 2030, og vi er 
rigtig stolte over at være en del af den vigtige 
grønne omstilling, som nu accelererer yderli-
gere på Bornholm, sagde Michael Frølich.

De 16 elbiler kører med pakker og breve på 
hele øen, - suppleret af to cykelruter i Rønne. 
Bilerne blev sat i drift til 15. november, og der 
er opsat ladestandere. Endvidere har PostNord 
to dieseldrevne liftbiler, der til- og afposter 
butikkerne på Bornholm. Dem findes der end-
nu ikke brugbare eldrevne alternativer til på 
markedet, så de forbliver en del af PostNords 

set-up på øen indtil videre.
I 2011 testede man også elbiler til omdeling 

af post på Bornholm i et pilotprojekt. Men 
dengang var rækkevidden på bilerne ikke god 
nok, da de ikke kunne holde strøm til at dække 
ruterne på øen, og man måtte skifte til diesel-
drevne biler. Siden har teknikken og el-biler-
nes rækkevidde udviklet sig med stormskridt, 
og de batteridrevne biler vil fremover fylde 
mere og mere i PostNords flåde af pakkebiler.

PostNord skiftede sidst i 2021 dieselbilerne ud med elbiler
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