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Dagene rundt om weekenden den 11.-12. februar var noget atypiske.
Fredagen inden offentliggjorde PostNord sit dårligste årsregnskab nogensinde, og
mandagen efter anbefalede vi det bedste overenskomstresultat i flere år.
De seneste måneders medieinteresse har om ikke andet vist, at Posten
stadig er en vigtig del af de flestes bevidsthed. At PostNord Danmarks fremtid ikke
er ligegyldig. Det styrker også den stolthed, som alle os, der har brugt vores arbejdsliv
i og på Posten heldigvis stadig har.
Underskuddet, de store afskrivninger og behovet for refinansiering skyldes hverken dårligt arbejde, eller overenskomstansatte på særlige vilkår’s særlige opsigelsesvilkår. I HK Post & Kommunikation har vi derfor heller aldrig bøjet nakken, hverken
over for ejerne (repræsenteret af politikerne), bestyrelsen, ledelsen eller medierne.
Og der er absolut heller ingen grund til, at andre gør det.
Situationen og virksomhedens dårlige økonomi skyldes tre forhold:

Godt, - OG hårdt siger 2 af deltagerne
i Supply Chain Management  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Først og fremmest et digitaliseringstempo, som ingen kunne have forudset, (selvom rigtig mange uden det fjerneste kendskab til virksomheden åbenbart føler behov
for offentligt at kloge sig på det).
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• Et europæisk og nationalt fokus på konkurrence frem for befordringspligt, og
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Adresseændringer og kontingent:
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Fredag er kontoret lukket
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Klubformand for HK Post &
Kommunikation, Eigil Johannesen

• Internationale (lav-)prisaftaler.
Indtil videre venter vi så på, at det politiske niveau tager ansvaret for en situation, de
langt hen ad vejen selv har skabt. Finansminister Kristian Jensen (V) siger, at en
politisk løsning først er realistisk »omkring sommeren«, og sandsynligvis først efter
sommerferien.
Jeg har givet udtryk for, at vi finder det bekymrende, at en politisk løsning trækker
ud, og at en investeringsbank nu også er involveret i processen. Men ellers kan vi
ikke gøre så meget lige nu andet end at vente.
Mens vi venter kan vi så glæde os over et godt overenskomstresultat, og en meget
høj stemmeprocent, som jeg gerne vil sige TAK for.
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POSTNORD SITUATIONEN

POSTNORD SITUATIONEN
Behov for fair konkurrence og
snarlig afklaring
Tidende har talt med klubformanden, Eigil Johannesen, om hans syn på de
aktuelle udfordringer i PostNord Danmark
Eigil, hvad vil være den mest
dramatiske konsekvens af
udviklingen?

Mens vi - stadig - venter …
…på, hvad politikerne vil svare på anmodningen fra PostNord om 2,3 mia.kr.
Klubformand Eigil Johannesen præsenterede dels på medlemsmøderne
i marts og senere for arbejdsmiljø- og
tillidsrepræsentanterne sin analyse
af situationen og klubbens placering
i den aktuelle debat.
”Processen er delt i to”, siger
Eigil. ”Processen politisk, og processen i virksomheden.”

Den politiske proces
”Dels foregår der noget rent politisk
i Folketinget, herunder hos Finansministeren som forvalter Statens
pengekasse og hos Transportministeren, der repræsenterer det danske
ejerskab af PostNord AB (som så ejer
Post Danmark A/S, PostNord Logistics A/S m.v.).
Man kan mene meget om den del
af processen, men den var ret transparent indtil Finansminister Kristian
Jensen involverede Nordea og senest
investeringsbanken Rothschild.
HK Post & Kommunikation deltog
aktivt i den politiske debat; - alene
med det sigte at sikre befordringspligten og sikre jobs. Der skulle helst
ikke træffes ”uoverlagte” politiske
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beslutninger, som øgede risikoen for
fyresedler.
Det eneste scenarie klubben ikke
har fantasi til at forestille sig, er en
konkurs. Simpelthen fordi Folketinget – eller i hvert fald et flertal - vil
have posten ud i hele landet, og det
er jo det, befordringspligten sikrer.
Men også fordi en konkurs vil være et
dyrt valg. Og derfor bliver der fundet
en løsning på de manglende 2,3 mia.
kr.
Der har stort set været politisk
”radiotavshed” i flere uger. Det var
derfor bekymrende at Berlingske
Business citerede en centralt placeret
kilde for at sige, at: ”En opsplitning
er nu klart et meget muligt scenarie,
som den danske stat er nødt til at
overveje… ”. (En opsplitning her forstået som en deling i et dansk- henholdsvis
svenskejet selskab. red)
”Næst efter en konkurs, ville dén
løsning være den dummeste beslutning for os medarbejdere”, mener
Eigil Johannesen.

Intern proces
Uanset den politiske proces, fortsætter PostNord Danmark med

sine planer: ”Transformationsprogrammet”. Fordi det er den plan,
som bestyrelsen i PostNord AB og
dermed ledelsen tror på. Først på det
tidspunkt, hvor de 2,3 mia. kr. bliver
afgørende for planerne (Q4 2017),
kan prioriteterne blive anderledes.
Det bliver også mange forskellige
”fyringsrunder”, og ikke en stor, som
vi ved tidligere lejligheder har set,
da den enkelte chef selv skal tage
initiativ til at reducere i medarbejderstaben.

Hvad? Hvornår? Hvem?
”Der findes simpelthen ikke en
koordineret plan for halvering af administrationen, ” siger Eigil. ”Kravet
om en halvering af administrationen
i løbet af 2 – 3 år er dog absolut. Dét
giver nogle særlige udfordringer for
det psykiske arbejdsmiljø, når usikkerheden på den enkelte arbejdsplads
er et dagligt vilkår. Og dét bliver den
største udfordring for både tillidsog arbejdsmiljørepræsentanter: - at
af kræve ledelsen ansvar for situationen indtil de 3 vigtigste spørgsmål er
af klaret: Hvad skal der ske? Hvornår
vil det ske? Hvem bliver berørt?

Som enhver husholdning skal
indtægterne gerne svare til udgifterne. For brevforretningen har det de
senere år ikke været tilfældet. Derfor
er det vigtigt, at PostNord’s muligheder for alternative indtægter og
investeringer i nye forretninger ikke
indskrænkes.
Dét har vi gjort opmærksom på.
Ikke fordi vi som fagforening driver
forretning, men fordi et underskud
altid vil presse medarbejdernes lønog ansættelsesvilkår. Dét vil vi som
fagforening modarbejde.
Transformationsprogram, ny
produktionsmodel eller ”affordable
overhead” er de overskrifter, som
samlet betyder en målsætning om
halvering af administrationen. At
hver anden HK’er kan se frem til en
fyreseddel.

illegal arbejdskraft. En afsløring FK
Distributions såkaldte egenkontrol
ikke gennemskuede.
PostNord Danmarks beslutning
om at stoppe omdeling af reklamer
og lokale ugeaviser senest 1. januar 2018 betyder, at omsætning for
hundrede af millioner kroner flytter
fra overvejende danske overenskomstdækkede medarbejdere til virksomheder som FK Distribution. En
konkurrencesituation som også har
medvirket til PostNord Danmarks
økonomiske udfordringer.
Mistankerne mod FK Distribution
har været drøftet blandt kollegerne
gennem mange år, da virksomhedens prissætning gentagne gange
ikke har kunnet basere sig på voksne
medarbejdere med overenskomstlignende vilkår.
Det forsøger vi naturligvis også
at fastholde politikernes interesse
omkring.

Hvad er HK Post &
Kommunikations svar på den
situation?

Halvering af
administrationen. Er det
overhovedet muligt?

Vi forsøger stadig – nogle vil mene
dumstædigt – at sikre rammevilkårene for PostNord Danmark. At
PostNord Danmark kan være en
økonomisk bæredygtig virksomhed,
som har råd til fortsat at være en
arbejdsplads med ordnede forhold.
Dét er fundamentet for, at der også
de næste 10 – 20 år er en aktør inden
for logistik, som hæver niveauet i
branchen.

Om PostNord Danmark kan halvere
administrationen, vil fremtiden vise.
Alle erkender dog, at det beror på
viljen til reelt at fjerne opgaver samt
på effektivt IT, herunder robotics. Og
som fagforening vil vi følge op på, at
opgaverne reelt bortrationaliseres.
Som fagforening har vi fokus på at
beskytte arbejdspladser med ordnede
forhold. Derfor vil vi fortsat blande os
i den politiske debat om befordringspligt og PostNord Danmarks fremtid
som koncern og selskab(er).
Det er ikke nogen god nyhed, at
staten føler behov for at involvere en
investeringsbank, oven på Nordeas
analyse.
Dels forsinker det en af klaring
- som minimum frem til sommer-

At PostNord Danmark
trækker sig fra
reklameomdelingen, betyder
mere børnearbejde. Hvem er
det en fordel for?
TV2 har afsløret én af FK Distributions underleverandører i brug af

ferien. Men mere konkret kan det
betyde flere udgifter til renter, når
et obligationslån på 2 mia. kr. skal
refinansieres på den anden side af
sommerferien. Og al den ”tumult”
kan få kunder til at vælge en anden
leverandør. Mindre omsætning
OG højere udgifter vil betyde flere
fyresedler.
For de kolleger som får en fyreseddel i de kommende år, er der kun ét
alternativ: omskoling til nye jobs.
Vores krav i de kommende forhandlinger er derfor: uddannelse! Og
med en tidshorisont på 2 – 3 år skal
vi i gang med en indsats for at flere
medlemmer som minimum bliver
faglærte, eller får en formel kort videregående uddannelse (KVU), f.eks.
som akademimerkonom.

Eigil Johannesen:
Mattias Tesfaye, MF for Socialdemokratiet, oplyser, at partiet
planlægger at rejse sagen med den
illegale arbejdskraft i folketingssalen. Også Dansk Folkeparti’s
ordfører mod social dumping,
Claus Kvist Hansen, vil rejse
spørgsmål til ministeren om FK
Distribution.
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POSTNORD SITUATIONEN

Politisk løsning trækker ud
I slutningen af april bragte Politiken en omtale af situationen i PostNord. Her
kunne man bl.a. læse:
Finansminister Kristian Jensen (V)
siger, at en politisk løsning først er
realistisk »omkring sommeren«, og
sandsynligvis først efter sommerferien.
”Den ultimative deadline er, når
PostNords lån skal fornys til efteråret.
Det er vigtigt for os, at vi får brugt
tiden bedst muligt indtil da med at
komme i bund med de udfordringer,
som PostNord står over for.
Så det er ikke en deadline, vi kan
sove os frem mod – det er den sidste
deadline, for der skal være en afklaring for at kunne få et lån på rimelige

markedsvilkår. Men jo før vi får en
afklaring, jo før kan både de øvrige
konkurrenter og de ansatte i PostNord
få vished for, hvad der skal ske«, siger
Kristian Jensen.
Finansminister Kristian Jensen (V)
anerkender ifølge Politiken, at tiden
frem mod en løsning kan blive dyr for
PostNord:
»Jeg er meget opmærksom
på, at det er ret belastende for
medarbejderne at gå i sådan en
situation med uklarhed om deres
arbejdsplads, hvilket igen spiller
ind på rentabiliteten. Jeg ser gerne

en hurtig afklaring, men jeg vil
ikke lade mig styre af en bestemt
dato. Jeg vil i stedet lade mig styre
af, om vi får et tilstrækkeligt solidt
beslutningsgrundlag«.
Og til dette hører i flg. Politiken,
at Finansministeriet har engageret
investeringsbanken Rothschild, til
at granske PostNords tilstand og
fremtid. Eigil Johannesen finder det
bekymrende, at en politisk løsning
trækker ud, og at en investeringsbank skal involveres i processen.

Opgør om resultatløn på vej
Klubnæstformand Karin Lauritsen er mildt sagt uenig
i Salgs fortolkning af resultatlønsaftalen for 2017.
”Kundernes fravalg af PostNord

Danmark på baggrund af de udmeldte lukninger af egne produkter, ligger
uden for den enkeltes påvirkning.
Vores forventning var derfor, at sælgere ansat på IFO + lokalaftaler eller
overenskomstkontrakt får udbetalt
resultatløn svarende til 100 % budget
for Adresseløse forsendelser (ODR),
Lokale Ugeaviser og servicelogistik.
Og at der tilsvarende udbetales som
100 % budget, såfremt der tages
ledelsesmæssige beslutninger for
andre produkter”

Lukning af produkter
PostNord Danmark, Salg har den
holdning, at lukningen af produkter,
som ikke medfører nedskrivninger
af Salgs overordnede budgetmål,
medfører heller ikke nedskrivninger
af resultatmålet, som ligger til grund
for resultatlønnen. Som udgangspunkt vil lukning af nogle produkter
derfor for den enkelte sælger betyde,
at budgettet ikke ændres, men at der
i stedet frigives tid til at fokusere på
salg af andre produkter.
Hos de sælgere, hvor de valgte
produkter udgør en væsentlig del af
budgettet, vil der dog blive foretaget
en ledelsesvurdering hurtigst muligt
efter ændringerne, med fokus på
at sikre en fair løsning og fastholde
sælgerens motivation.
”Det er vores forventning, at den
enkeltes budgetmål er udtryk for en
professionel vurdering af kundeporteføljen. Med andre ord er der ikke
et overset mersalg, som kollegerne
nu kan bruge eventuel frigivet tid
på. PostNord Danmarks lukning af
egne produkter er efter vores opfattelse derfor ansvarspådragende for det
tab af resultatløn, som den enkelte
kollega måtte få. Det er med bekla-
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gelse, at jeg noterer mig svaret, men
vi forbeholder os ret til at rejse krav
baseret på et medlems dokumenterede tab”.

Karin Lauritsen ved dårligt
om hun skal grine eller
græde.
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Massivt JA til OK 17

Hvad
betyder
det for
dig?

70 % stemte, og heraf stemte 91,3 % JA til overenskomstresultatet

”Vi får ikke tal isoleret for HK Post
& Kommunikation, som vi gjorde
tidligere”, siger klubformand Eigil
Johannesen. Men tallene gøres op
for branchesektioner. Da HK Post &
Kommunikations stemmeberettigede medlemmer udgør 2/3 af Branchesektion Transport & Turismes
samlede antal stemmeberettigede
medlemmer ansat på Industriens
Funktionæroverenskomst, så mener
jeg godt, at vi kan godt tillade os at
betragte resultatet for branchesektionen som vores. Og det er virkelig
godt, at så mange har benyttet deres
stemmeret. Det betyder ikke mindst
noget ved forhandlingerne næste
gang. Og resultatet af afstemningen
tyder på, at vores forhandlere har
prioriteret rigtigt.”
54,2 procent af de 59.097 stemmeberettigede medlemmer indenfor
hele HK Privat’s område deltog i
urafstemningen - det er en ny stemmerekord for HK Privat - og af dem
stemte hele 85,57 procent ja.

Det stemte vi JA til:
Fritvalg
På hele Industriens område stemte
vi bl.a. JA til en fordobling af fritvalgsordningen fra 2 til 4 % i løbet af
de næste 3 år.
Det gav lidt af en udfordring for
lokalaftalerne både med Post Danmark og med PostNord Scanning.
Begge steder har fritvalgsordningen
nemlig hidtil været brugt til lønregulering.
For HK’erne i PostNord Scanning
er forhandlingerne endnu ikke
afsluttede, og så det efterfølgende gælder udelukkende for
Post Danmark. Medlemmerne
i PostNord Scanning orienteres
via tillidsrepræsentanten, når
forhandlingerne er afsluttede.
For de overenskomstansatte HK’ere i
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Post Danmark (både ”særlige vilkår”
og funktionærer, men excl. timelønnede), er det aftalt, at der i overenskomstperioden fra 2017-2019
opbygges en fritvalgsordning, så vi
allerede ved overenskomstperiodens
udløb i 2019 er oppe på 3,04 % (for
ansatte på chef- og lederoverenskomsten: 2,4 %).
Fritvalgskontoen kan den enkelte
medarbejder vælge at bruge til
enten:
• udbetaling,
• køb af fridage (0,4 % pr. fridag),
• seniorfridage,
• børneomsorgsdage, eller
• forhøjelse af pensionsindbetalingen.
Rent IT- teknisk er det først muligt
at opbygge fritvalgsordningen fra
næste år, så i 2017 er det aftalt, at
de midler, der ellers skulle have
været sat ind på fritvalgskontoen,

i stedet bl.a. bruges på en overenskomstmæssig fridag. Fra næste år
overføres pengene så til den enkeltes
fritvalgskonto.
HK-kontraktansatte får tilsvarende en stigning i lønnen på 1,32 pct.
i 2018 og på 1,72 pct. i 2019. Timelønnede får den samme stigning. Til
timelønnede udbetales stigningen
dog som vederlag i maj måned på
1,32 pct. af årslønnen i 2018 og 3,04
% i 2019.

Løn
Allerede i december 2015 blev det
aftalt, at 1 % af den generelle lønregulering i 2017 og i 2018 skulle
udbetales som engangsvederlag i
januar måned.
Derudover bliver der ingen
generelle lønreguleringer i overenskomstperioden, fordi pengene bliver
sat ind på fritvalgskontoen. I 2017

bliver der dog udbetalt et engangsvederlag på 0,5 % til overenskomstansatte funktionærer og ”særlige vilkår”
(excl. chefer/ledere).

Fridage
I 2017 bliver fredagen efter Kr. Himmelfart en fridag.
Hvis du skal arbejde på denne
fredag efter Kr. Himmelfart, skal du
taste den udførte tjeneste + 50 % ind i
CATS. Og derudover skal du have fri
en anden dag på kode ”fri med løn –
helligdag”.
Fridagen gælder kun i år. Fra næste år kan man dog selv købe sig fri
via fritvalgskontoen. Vi har nemlig
aftalt, at i Post Danmark kan man
også bruge fritvalgskontoen til at
købe fridage for.
Fra 2018 og fremover bliver juleaftensdag en overenskomstmæssig
fridag. (I 2017 falder juleaften på en
søndag. red.).

Børneomsorgsdage og syge
børn
Der bliver mulighed for at købe to
børneomsorgsdage pr. år via Fritvalgskontoen.
Fremover tæller den dag, hvor
man bliver kaldt hjem fra arbejde
med et sygt barn IKKE som barns
først sygedag. Så man kan både holde
fri med løn resten af den dag og
dagen efter.

bruge pengene til fridage. Dette gælder dog kun for overenskomstansatte
funktionærer.

Uddannelse
På industriens område bliver der
afsat 200 mio. kroner fra IKUF
(Industriens Uddannelsesfond) til et
uddannelsesløft i form af en ”aftalt
uddannelse” med fuld løndækning
- mod 85 % løndækning i dag ved selvvalgt uddannelse. HK Post & Kommunikation og PostNord Danmark
er enige om at fremme disse nye
muligheder for kompetenceudvikling
mest muligt.

Varsling af ferie til opsagte,
fritstillede medarbejdere
Der er enighed om, at hovedferie kun
varsles afviklet i en opsigelsesperiode, hvis opsigelsen (mindst) strækker
sig til 31. august.

Frivillig fratræden
Aldersgrænsen på 65 år for indgåelse af aftale om frivillig fratræden,
ophæves.

Bedre seniorvilkår
5 år før folkepensionsalderen bliver
det muligt at overføre sin pensionsindbetaling til fritvalgskontoen, og

SATSERNE FOR SÆRLIGE YDELSER FORHØJES TIL:
Satser
1. marts 2017
Natpenge
i tiden 17-06
28,66
Weekend tillæg 52,06

1. marts 2018

1. marts 2019

29,12
52,89

29,59
53,74

Hvilken betydning har
OK 2017 for dig som er
virksomhedsoverdraget
til Føtex, Kvickly, Menu,
Løvbjerg m.fl.?
Er du ansat i Føtex, Menu, Bilka
samt nogle boghandlere - og har
butikkerne i forbindelse med
virksomhedsoverdragelsen frasagt
sig overenskomsten (hvilket er mest
almindeligt), som du var ansat på
i PostNord, så er du nu omfattet af
butiksoverenskomsten mellem HK
og Dansk Erhverv. Og så har OK 17
medført disse forbedringer:
Fritvalgslønkontoen stiger i
overenskomstperioden fra 2% til 4 %
over de næste 3 år.
Herudover kan der lokalt laves
aftaler om ændrede planperioder fra
2 til 26 uger, men kun hvis dette er
aftalt med tillidsmanden eller den
lokale HK-afdeling.
Der er også kommet ændringer
vedr. mulighed for seniorordninger
og uddannelse.
Er du ansat i en butik fra COOP,
Brugsernes Arbejdsgiverforening
eller Løvbjerg, er det stadig aftalt at
man skal følge CFU-forliget, som i
2017 giver en stigning den 1. april og
1. december på henholdsvis 1,23%
og 1,5%. Overenskomsten på dette
område skal først forhandles igen i
2018.
Er du ansat i en butik, som ikke
har frasagt sig overenskomsten, er
overenskomsten mellem HK Post &
Kommunikation (CO Industri) og
PostNord Danmark (Danske Industri) fortsat gældende. Du vil blive
kontaktet direkte af faglig konsulent
Steen Toft Jensen om, hvilke ændringer der gælder for dig efter overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2017.
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Medlemsmøder med
fleksibelt program
Sommetider overhaler virkeligheden én indenom.
Det skete for HK Post & Kommunikation, der på et par lokale tillidsrepræsentanters initiativ annoncerede
medlemsmøder med ”OK 17” og
PostNord’s situation på programmet.
Ind fra sidelinjen kom virksomhedens fratrædelsestilbud til overenskomstansatte på særlige vilkår, og
det nye emne kom helt naturligt til at
optage en stor del af møderne
Ca. 300 medlemmer af HK Post
& Kommunikation deltog i et af
8 medlemsmøder i 2. halvdel af
marts måned. På møderne fortalte
klubformand Eigil Johannesen om
sit syn på virksomhedens aktuelle
situation og om status på de igangværende OK 17-forhandlinger om
fornyelse af lokalaftalerne med Post
Danmark. Faglig konsulent Hanne
Clausen fortalte, hvad man skal
være opmærksom på, hvis man som
funktionær eller kontraktansat bliver
opsagt, og hvad man som overenskomstansat på særlige vilkår skulle
være opmærksom på, hvis man
overvejede fratrædelsestilbuddet.
Hanne og Eigil havde allieret sig med
Lene Roden, efterlønsekspert i HK’s

A-kasse, der også deltog i de fleste af
møderne.
OK 17-resultatet er omtalt andet
sted i bladet. Det samme gælder
virksomhedens situation.

60 søgte fratrædelsestilbud
Fratrædelsestilbuddet havde sidste
ansøgningsfrist 5. april, og ifølge
PostNord Danmark HR har 60

hver en stol var besat til medlemsmøde
i København

medarbejdere i administration og
produktionsledelse – både HK og
3F - søgt om at fratræde i henhold til
tilbuddet. I skrivende stund vides
ikke, om nogle har fået afslag.

Jobbørsen lukker
PostNord HR har orienteret HK Post & Kommunikation om, at Jobbørsen
lukker, og at processerne fremover vil se sådan ud:
Når enhederne fremover forventer at
få en medarbejder på særlige vilkår
i overtal, så undersøger enhedens
HR partner inden samtalen med den
pågældende, om der er mulighed for
at genplacere medarbejderen i anden
stilling. Ellers varsles medarbejderen
afsked med rådighedsløn ved denne
første (og eneste) samtale. Og efter
en høringsperiode på typisk 8 dage
vil den pågældende blive endeligt
afskediget.
Både medarbejderen selv og HK
Post & Kommunikation (hhv. 3F)
bliver partshørt, som det hedder, i
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denne 8 dages-periode. Det vil sige,
at der er mulighed for at komme med
indsigelse, hvis der sagligt er grund
til det.
Afskedskompetencen for medarbejdere på særlige vilkår ligger
fortsat hos HR centralt. HR vil også
fortsat kunne forflytte (placere)
medarbejdere på særlige vilkår ud i
enhederne, hvis det vurderes at tjene
den samlede økonomi bedst.
HK Post & Kommunikation (hhv.
3F) orienteres ved uansøgt forflyttelse, og kan således fortsat gøre indsigelse på medlemmernes vegne.

Der ændres heller ikke på kravet
om, at den enkelte skal have de
fysiske forudsætninger for at klare et
nyt job.
Rekruttering sker fremover direkte i den enkelte enhed. Foreløbig er
der dog ansættelsesstop for administrative stillinger.
For medarbejdere der er udlånt
fra Jobbørsen betyder ændringerne,
at de pågældende enten forflyttes til
den enhed, de er udlånt til, eller vil
blive opsagt.

De mange forandringer
gavner dit CV
”Mindst en gang om ugen er jeg
i dialog med tidligere kollegaer
omkring, hvad jeg gjorde med
hensyn til headhuntingsfirmaer, CV, ansøgninger, netværk
mv. for at finde job uden for
PostNord. ” Ordene er Karsten
Wirnfeldt’s, og dukker op i en
mail om noget helt andet. Karsten forlod i efteråret 2016 et job
som salgsdirektør i PostNord til
fordel for et job som logistikchef
hos Harald Nyborg, hvor han
efter eget udsagn stortrives.
Det som især fanger Tidendes interesse er, at Karsten også
skriver: ”(…), der er heldigvis
masser af job at få eksternt, og
det er bestemt ikke noget dårligt
for ens CV, at man har været hos
PostNord. Der er næppe nogen
virksomhed i Danmark som har
gennemgået en tilsvarende forandring. Den rejse kan de godt lide
at høre om både hos rekrutteringsfirmaerne, men også når man er til
samtale. Får man fortalt den positive
side af den forandringsrejse, bliver
samtalen lidt mere konstruktiv. ”
Så Tidende ringer til Karsten for
at få uddybet det med, at få fortalt den
positive side af forandringsrejsen.

Ser muligheder og løsninger
”Det handler både om virksomhedens og ens egen udvikling. Virksomheden er både gået fra at være en
offentlig til at være en privat virksomhed, og har været meget udfordret.
Ser man på dit CV, at du har
været ansat måske 10-20 år i Post
Danmark, så tror man måske, at du
har stået i stampe. Men beskriver du,
hvor mange forskellige stillinger,
du har haft i den tid, og at du måske

get med på forandringsrejsen. Vi
kunne da have fundet et andet
job. Så vi har vel været med, fordi
vi ser muligheder og løsninger
i fremtiden. Og fordi vi har haft
lyst til være med til at forandre så
stor en virksomhed, - og det har
været muligt. ”

Dine succeser

har bevæget dig fra HR til Salg eller
Økonomi, så giver det et andet billede. Det at have været i flere funktioner i en virksomhed gør, at du har
en forståelse for, hvordan din egen
funktion spiller sammen med andre
funktioner i en virksomhed. Du har
et mere holistisk billede af den situation, en virksomhed kan stå i, og det
er en supervigtig kompetence.
Samtidig har en typisk HK-medarbejder i Post Danmark de seneste
10 år i gennemsnit været involveret i
mindst én større organisatorisk ændring hvert år. Netop det at vedvarende kunne tilpasse sig som individ til
nye kollegaer, chefer, normer, kultur
og stillingskrav, er jo præcis det, som
der efterspørges i et nyt job udenfor
Post Danmark. Så her kan man da
sige, at Post Danmark medarbejderne er mere end ”varmet op”.
Desuden har vi jo ikke været tvun-

Når man søger job skal man bruge noget energi på 3 ting, mener
Karsten:
At eksemplificere hvilke forandringer, man har været med
til. ”Headhuntere kan godt lide,
at man kan fortælle om sine succeser. Så personligt har jeg gjort
det, at jeg bagest i mit CV har beskrevet mine 10 største succeser
– koblet til forandringerne. Altså
en kort beskrivelse af hvad opgaven var, hvilken handling jeg
foretog og hvad resultatet blev. Om
du bør beskrive 3, 5 eller 10 succeser
af hænger nok af, hvilken type job,
du søger. Men i ansøgninger er det
vigtigt, at du brænder igennem og
kan differentiere dig på noget unikt.
Og jeg har oplevet, at netop dette har
fyldt ved jobsamtalen.
Så skal man bruge tiden på at få
lavet et ordentligt CV, en god ansøgning og at opdatere LinkedIn. Du
kan roligt regne med, at folk kigger
på LinkedIn, så se LinkedIn som din
personlige hjemmeside. Brug også
forandringsrejsen og dine succeser
der. Det nytter ikke at være for pæn.
Og endelig: fokuser på et eller få
områder eller brancher.
Tidende takker Karsten for hans
input, som vi håber jobsøgende læsere
kan få glæde af.

Du er også inviteret
Vi er nogle tidligere ansatte i PostNord Danmark, som
værk for rådighedslønnere og pensionerede under 65 år.
mødes den 31. maj 2017, kl. 11 hos HK Østjylland, Sødals- Tilmelding til liselotteandersen58@gmail.com senest
parken, Brabrand.
29. maj af hensyn til frokost.
Har du også lyst til at komme? Tanken er at skabe et net-
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Robotics i Kundelinjen
Tidende har talt med tillidsrepræsentant Chalotte B. Dahl om, hvad Robotics
kommer til at betyde for kollegerne og kunderne
Tidendes udsendte brillerer med - på
forhånd (!) - at have læst om Robotics
i PostNord News, så bladets udsendte
ved allerede, at Robotics ikke er en robot i betydningen ”en computerstyret
maskine”. Her er der tale om en robot
i betydningen: et software-program,
som udfører automatiske processer.
I Kundelinjen finder Robotics
selv kundehenvendelser om savnede
pakker i systemet Salesforce, søger
efter pakkerne, og skriver en rapport
om det. Chalotte eller en af hendes
kolleger kan så bruge rapporten til
at kontakte kunden. På længere sigt
kan Robotics også svare kunden
direkte via mail.
Hvad betyder Robotics for jeres
daglige arbejde Chalotte?
Vi er ikke kommet rigtigt i gang
endnu, da der er noget med kompleksiteten i den opgave som robotten
skal løse, som driller. Så Robotics er
kun startet så småt med at screene
sagskøen, kigge sager igennem og
fylde oplysninger på.
Nu skal vi finde oplysninger i flere
forskellige søgesystemer. Det kan
Robotics fremover gøre for os. Den
kan hente og udfylde informationer.
Robotics kommer også med forslag
til svar; - om sagen kan lukkes f.eks.
Ved komplekse sager kan Robotics
også komme med forslag til, hvordan
vi kommer videre med en sag, f.eks.:
”indhent modtagererklæring”, ”scanninger stemmer ikke overens” eller
”dette bør undersøges nærmere”. Det
vil være en lettelse i stedet for at du
måske sidder og tænker: ”hvordan
kommer jeg nu videre?”. Vi vil kunne
nå flere sager på en dag, da Robotics
udfylder oplysninger, som vi nu selv
skal finde og taste. Det kan også
betyde, at vi undgår tastefejl, som jo
af og til kan ske.
Når det kører, så vil vi hurtigere
kunne give kunden et svar. Der er en
større tilfredsstillelse i, at man ved at
man kan svare kunderne hurtigere,
give mere sikre svar og lyde mere
professionel, og ikke skal slå op i så
mange systemer og søge forskellige

informationer. Når kunderne ringer,
så er skaden jo sket, og det vil de
gerne have løst hurtigt. Derfor tager
vi også meget positivt imod Robotics,
som selvfølgelig er blevet døbt R2D2.
Vi vil kunne levere bedre og hurtigere til kunden, da vi ved hvor meget
det betyder.
Hvad kommer Robotics til at betyde
for antallet af medarbejdere?
Vi ved jo, at vi efter Transformationsprogrammet skal være 50%
færre medarbejdere i Kundelinjen.
Robotics er kun en del af løsningen,
som gør dette muligt. Det forventes
at robotten kan arbejde fem gange
så hurtigt. Den hjælper til at gøre
arbejdet både enklere, standardiseret og hurtigere. Vi vil hen ad vejen

kunne give den flere opgaver, f.eks.
strakserstatning på mindre beløb.
Men den har også nogle IT-tekniske
begrænsninger, og kan ikke altid løse
sagerne. Så dem vil der stadig være
behov for nogle mennesker til at løse.

Chalotte og R2D2
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DISRUPTION
Ekspert: Danskerne sover tornerosesøvn, når det handler om efteruddannelse
Danskerne mener, at deres faglige
kompetencer rækker til at få et nyt
job, hvis de mister deres nuværende
arbejde, viser ny undersøgelse. Men
den digitale revolution på arbejdsmarkedet kræver, at danskerne
vågner op af tornerosesøvnen, mener
ekspert. LO-næstformand håber, at
trepartsforhandlinger kan skabe nyt
og bedre efteruddannelsessystem.
Robotter, kunstig intelligens
og digitalisering forandrer vores
arbejdsmarked og kræver, at danske
lønmodtagere videreuddanner sig i
langt større omfang end i dag, mener
både ekspert og fagbevægelse.
En undersøgelse, som Analyse
Danmark har gennemført for Ugebrevet A4, viser, at danske lønmodtagere er selvsikre og stoler på, at deres
faglige kompetencer rækker til at klare sig på et arbejdsmarked i opbrud
på grund af den fjerde industrielle
revolution.
84 procent af alle lønmodtagere
vurderer, at deres faglige kompetencer i høj grad eller i nogen grad
rækker til at få et nyt arbejde, hvis
de mister deres nuværende job. Kun
13 procent vurderer, at deres faglige
kompetencer slet ikke eller i mindre
grad er gode nok til at få et nyt job,
hvis de bliver arbejdsløse.
Ikke en gang hver fjerde danske
lønmodtager har været på efteruddannelse i 2016. Mange har heller
ikke planer om at komme på skolebænken i 2017, viser A4-undersøgelsen.
Hver tiende lønmodtager erklæ-

rer, at de slet ikke har lyst eller behov,
mens mange angiver, at travlhed og
økonomien på arbejdspladsen spænder ben for et efteruddannelsesønske. Endelig angiver mere end hver
syvende, at arbejdsgiveren siger nej
til at sende dem på efteruddannelse.
»Nogle sover tornerosesøvn, og
de vil gøre sig selv og hele det danske
samfund en kæmpe tjeneste ved
at vågne op. De nye teknologier vil
forandre hele vores arbejdsmarked,
og rigtig mange job vil ændre sig
markant (…)”, siger innovationschef
ved Teknologisk Institut Hanne
Shapiro.
Hanne Shapiro er med i regeringens ekspertgruppe, der i maj måned
skal komme med bud på, hvordan
man kan sikre bedre kvalitet og
struktur på voksen- og efteruddannelsesområdet.
Ekspertgruppens anbefalinger
skal bruges som inspiration i trepartssamarbejdet mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne om voksen-, efter- og videreuddannelse.

Selvtillid må ikke blive
overmod
”Selvtillid er fint, men man skal
passe på, at det ikke kammer over i
overmod. Forandringerne på arbejdsmarkedet vil berøre alle, og det vil ske
hurtigt, og derfor er det vigtigere end
nogensinde, at man som lønmodtager videre – og efteruddanner sig,”
siger Ejner K. Holst, næstformand
i LO.

En omfattende analyse gennemført af HK og CEVEA, anslår at cirka
900.000 job herhjemme vil forsvinde eller ændre sig fundamentalt på
grund af automatisering indenfor de
næste årtier.
»Det her disruption, der er et tåbeligt ord, vil berøre alt, og der vil være
job, der forsvinder, men der vil også
opstå nye job,« forsikrer han.

Fælles opgave
Ifølge Ejner K. Holst viser undersøgelsen vigtigheden af, at de kommende trepartsforhandlinger bliver en
succes, så man får skruet et overskueligt uddannelsessystem med de
rigtige tilbud sammen.
»Vi taber alle sammen på det,
hvis vi ikke i større omfang får nye
kompetencer. Derfor har både LO og
de enkelte fagforbund også en enorm
stor opgave i at rådgive og motivere
vores medlemmer til at tage mere
uddannelse,« anfører han.
Men arbejdsgiverne går heller
ikke ram forbi:
»Arbejdsgiverne er nødt til at
forstå, at kvalificeret arbejdskraft
ikke gror op af sig selv midt om
natten inde under sofaen ligesom
en champignon. For den største
motivation for lønmodtagerne er
jo at få at vide, hvad der er brug
for i morgen og i overmorgen.
Arbejdsgiverne er nødt til at kigge
lidt fremad og så uddanne deres
medarbejdere,« siger han.
Artiklen er et uddrag af en længere
artikel i Ugebrevet A4.

”Godt OG hårdt”
Sådan sammenfatter de to tillidsrepræsentanter
Bente Mikkelsen og Karin Lauritsen uddannelsen
de deltog i
De deltog begge på forårets uddannelse i akademifaget Supply
Chain Management, og er begge
tillidsrepræsentanter – henholdsvis
i Kundelinjen i København og i Salg
i Aarhus.
”Det har været dejligt, at vi kunne
tage uddannelsen i arbejdstiden”,
siger Karin. Selvom de begge synes,
at det har været et meget komprimeret forløb med start i februar og
eksamen i april.
”Nogle uger har der været to hele
undervisningsdage, og mange af os
har skullet klare arbejdsopgaver ved
siden af. Selvom vores kollegaer har
taget over på vores opgaver, så har vi
måttet tage aftener og weekender til
hjælp for at nå arbejdet, - hvor vi også
skulle bruge vores fritid på læsning
og eksamensopgave. Men trods en
koncentreret proces, så har det været
meget givende. Vi har lært noget,
som vi også kan bruge i andre situationer på vores arbejde”, siger Bente.
Begge giver udtryk for, at det har
været dejligt at være blandt kolleger
fra forskellige enheder. Både for at
lære nogle andre at kende og få viden
på tværs, men også fordi det, at alle
var fra PostNord, har gjort det lettere
at være med på, hvad der blev sagt.
Og underviserne har også været gode
til at relatere teorien til virkeligheden.
De har begge flere forslag til
forbedringer; - også fra kollegerne.
”Men så har vi heldigvis haft en
lukket Facebookgruppe, hvor vi både

kunne udveksle informationer og
frustrationer”. Så alt i alt er Bente og
Karin enige om, at det helt overvejende har været positivt, og har været
det hele værd. Så de vil godt anbefale
andre at tage uddannelsen.
”Der var et par kolleger, som
sprang fra i starten, måske fordi forventningerne ikke helt var afstemt.
Det er selvfølgelig ærgerligt, og det
skal vi undgå til næste gang. ”, siger
Bente.
”Og så skabte det en del unødig
støj på linjen, at underviserne ikke
var helt enige om eksamenskravene,”
tilføjer Bente.
Begge giver udtryk for, at deltagerne godt kunne ønske sig lidt større
interesse fra den enkeltes chef. ”Næsten alle har jo skrevet opgave om
noget, som kan bruges i PostNord.”
Århus-holdet har derfor ligefrem
inviteret PostNords landechef, Peter
Kjær, til en præsentation af deres
projekter. ”Det har han heldigvis sagt
JA til”, siger Karin. ”Så det glæder vi
os til.”
Glæden og lettelsen over, at det
nu er overstået, er næsten til at tage
og føle på. Og alle 24 deltagere har
da også bestået. ”Der er tale om
virkelig flotte karakterer, og det er
virkelig iøjnefaldende selv for kursusudbyderen, CHP Business, siger
Tina Christensen fra PostNord HR,
Uddannelse, der har været tovholder
på hele arrangementet med kursusudbyderen og bindeled til enhederne
i PostNord.

Dzana Avdic: Sådan ser man ud efter eksamen. 
Bente Mikkelsen

Karin Lauritsen

”Så kæmpe ros til alle deltagerne
for en seriøs indsats, som de med
rette kan være stolte af!”, siger Tina.
Tidende ønsker alle deltagerne tillykke med bestået eksamen. 

HK-Kompetencepulje tom
Af de 2,5 mio.kr., som i december 2015 blev
reserveret til uddannelse i Aftalen (om
bortfald af spisepause m.v.) mellem Post
Danmark og HK Post & Kommunikation,
var der ved udgangen af april måned knapt
300.000 kr. tilbage. Lige før deadline af
dette nummer blev vi orienteret om, at
pengene er brugt (eller reserveret til aftalte
uddannelsesaktiviteter).
½ mio.kr. af puljen blev reserveret til
psykisk arbejdsmiljø (stress), og af disse
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penge er ca. 400.000 kr. stadig ubrugt,
så det er aftalt, at der overføres yderligere
200.000 kr. fra stresspuljen til uddannelse; - øremærket til at oprette hold i akademifaget ”Logistik” samt et efterårshold i
”Supply Chain Management”.
Individuelle ansøgninger skal derfor
nu igen via din Udviklingssamtale eller via
Industriens KompetenceUdviklingsFond
på ikuf.dk.
Er du i tvivl om, hvordan du finder det

kursus, du kunne tænke dig, så kontakt
Hanne Clausen, HK Post & Kommunikation på 3330 4205.

Eller ring til HK’s karrieretelefon på
telefon: 3330 4460, hvor HK’s vejledere
er klar ved telefonen hverdage kl. 13-16.
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Farvel til succestyranniet
Af TorbenChristensen

Stafetten

Torben: Kunden aftaler ændringer
direkte med chaufføren
”Ved du, hvilket spørgsmål mine patienter stiller,
inden de dør?”. Jeg ryster på hovedet. Hun
svarer: ”Vil jeg blive savnet? ”
Ca. 40 medlemmer havde fundet
vej en februardag til foredrag m.m. i
HK Hovedstadens lokaler. Og vi får
allerede fra starten en fornemmelse
af, at: det her bliver ikke kedeligt.
Spørgsmålet i indledningen er
fra en samtale mellem Emilia van
Hauen og en sygeplejerske på et
hospice. Og beskriver meget fint,
hvorfor Emilia mener, at vi skal flytte
fokus til det, der betyder noget: vores
bidrag og relationer, i stedet for at
lade vores liv styre af det, hun kalder
succestyranniet.
Succestyranniet er Emilia’s begreb
for det overordnede og ødelæggende

pres, som de fleste af os oplever i
hverdagen, fordi vi forsøger at være
på en særlig måde og gøre nogle
særlige ting, så vi har en oplevelse af,
at vi kan følge med.
Følge med tiden. Samfundet. De
andre.
Så vi kan bevise, at vi er en succes.
Både over for os selv og de andre.
Og at vi derfor har krav på at blive
anerkendt af – og inkluderet i – fællesskabet.
Tyranniet ligger i, at det ikke nødvendigvis korresponderer med det i
livet, der for alvor giver mening for
hver af os. Og derved ikke giver os en

indre følelse af ro og tilfredshed.
Emilia van Hauen leverede et
spændende foredrag om sit eget
farvel til succestyranniet, (efter
en dårlig anmeldelse, der helt tog
pusten fra hende), og hvad vi andre
kunne bruge hendes erfaringer til.
Succes og fiasko er en del af livet.
Og vi skal ikke lade nogen af delene
definere hvem vi er.
Foredraget gav samtidig en
forsmag på Emilia’s nye bog ”Succestyranniet – og vejen ud”, som udkom
sidst i april.
På hjemmesiden: emiliavanhauen.dk er der en lille test af:
1. Hvad du er drevet mest af: Succes
eller fiasko
2. Hvad du har mest fokus på: Bidrag
eller relationer

minkompetencemappe.dk lukkes ned 30. juni
Den 25. januar 2017 lancerede Styrelsen for It og læring en
helt ny version af Min Kompetencemappe.
Så det er ikke længere muligt at arbejde aktivt i den gamle
version af minkompetencemappe.dk.
Den gamle version lukkes helt ned den 30. juni 2017. I den
forbindelse slettes alle data. Du har indtil da adgang til den
gamle version på adressen: www.minkompetencemappe.
dk, hvor der er et link på forsiden til den gamle version.
Det er ikke muligt automatisk at overføre dine gemte oplysninger og filer til den nye version. Så du skal på den igen,
hvis du gerne vil sikre dine gemte data.
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Ønsker du at gemme dine oplysninger, har du mulighed
for at lave en PDF. Det gør du under punktet ”Sammensæt
præsentation af din kompetencemappe”. PDF’en kan du
gemme på din computer eller udskrive, så du altid kan se
dine oplysninger.
Har du filer liggende i din kompetencemappe, som du
ønsker at gemme, f.eks. uploadede kursus- og eksamensbeviser m.v., bør du hente dem ned til din egen computer.
Ønsker du at f lytte dine oplysninger til den nye version af
minkompetencemappe.dk skal du indtaste dem på ny og
ligeledes uploade dine filer.

Hvem: Torben Christensen
Alder: 57
Karriere: Transportchef
Bopæl: Snejbjerg ved Herning

Her mange år efter forsøger jeg
stadig at gøre det samme.
Hvis du fik en uventet fridag?
Gå i gang med nogle hængepartier i
haven
Hvad drømmer du om?
At få et godt og langt otium

Hvad er det bedste råd, du har fået?
Accepter fejl, det understøtter kreativiteten i opgaveløsninger.

Hvordan slapper du af?
Med familien i vores lejlighed i
Spanien

Hvad ville du beskæftige dig med, hvis
det skulle være noget helt andet end i
dag?
Udvikle min nethandelsbutik med
dansk design og etablere fysisk butik.

Hvad er du blevet mest overrasket over?
Hvor hurtigt brevfaldet er gået

Største oplevelse på arbejdet?
Processen med at lukke Vestjyllands
Postcenter uden masseafskedigelser og god kvalitet til sidste dag.
Korpsånden var unik.
...og i fritiden?
Min familie og se vore 3 drenge udvikle sig til voksne og selvstændige.
Hvem er dit forbillede, og hvorfor?
Min gamle klasselærer fra 60’erne
”lærer Nielsen”. Han havde mange
valgsprog, der hænger ved 40 år efter. Han havde en speciel evne til at få
os drenge til at høre efter uden fysisk
afstraffelse. Han kunne se noget godt
i alle. De bogligt svage blev animeret
til at uddanne sig inden for fag hvor
de skulle bruge deres hænder o.s.v.

sikker på, at det på sigt giver tilfredse
kunder og medarbejdere og en bedre
kvalitet. Det vil tage noget tid at få
kørt ind, men det er endnu et skridt i
retningen af at blive en konkurrencedygtig logistikpartner.
Hvem vil du sende stafetten videre til?
Distributionschef Lise Lehn
Hvad vil du gerne spørge om?
Hvordan forbereder I medarbejderne
på omstillingen til den nye produktionsplan?

Hvis du var en forsendelse, hvilken ville
du så være?
Et postkort afsendt fra et eksotisk
feriested
Stafet-Spørgsmål fra Claus Johansson.
”Hvad tænker du/I om det nye tiltag for
chaufførerne i transport:
1 kundeportefølje, 1 chauffør – 1 direkte
kontakt fra kunde til chaufføren? ”
Det har jeg store forventninger til.
Har selv været med til at udvikle
det nye tiltag efter inspiration fra
godschaufførerne. De løser selv de
udfordringer de møder og modtager
stort set aldrig klager fra kunderne.
I dag skal de ringe hjem, hvis der
opstår problemer eller forsinkelse.
Fremover skal de selv forsøge at
løse udfordringerne. Hvis en kunde
mangler gule bakker, ringer de
til KUL eller Transport. Fremover
aftaler de det med chaufføren. Jeg er
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Repræsentantskabsmøde

Forandringer i
Forandringer som kræver et tæt samarbejde mellem
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne.
Oplæg om Transformationsprogrammet indgik sammen med et bud på
fremtidens arbejdsmiljø i de tillidsvalgtes arbejde på repræsentantskabsmødet. Her blev der arbejdet
både med de aktuelle udfordringer
på de enkelte arbejdspladser, og
med de forandringer, som klubbens
medlemmer vil blive berørt af de
kommende år.
De tillidsvalgte, og det vil sige
både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, var sidst i
marts samlet til et 3-dages Repræsentantskabsmøde i Rødvig.

Transformationsprogrammet
Chefen for Transformationsprogrammet, Lars H. Simonsen, beskrev
programmet i hovedtræk og gav en
aktuel status, samt fortalte, hvordan programmet er organiseret.
Programchefens opgave er at sikre
overblik og koordinering af de mange
aktiviteter.

Fremtidens flydende arbejdsmarked
Anne-Marie Dahl er fremtidsforsker, og ser fremtidsscenarier som
en fantastisk metode til at skabe
en strategisk dialog om fremtiden.
Anna-Maria Dahls indlæg havde
overskriften:
”Stress på bundlinjen – et bud på
fremtidens flydende arbejdsmarked”
”Vi kommer til at arbejde mere
med følelser”, sagde Anne-Marie
Dahl. ”Vi vil skulle bruge de emotionelle sider af os selv mere i vores
arbejde”. Og hele arbejdsbegrebet vil
ændre sig.
Robotter, Big Data og disruption
vil påvirke vores arbejdsliv. Arbejdsbegrebet vil blive mere flydende. Vi
kommer til at se outsourcing også
af videnjob. Det virtuelle arbejde
respekterer ikke landegrænser; tværtimod står de virtuelle grænser
pivåbne, så vi vil opleve det, som
Anne-Marie Dahl kalder ”digitale
immigranter”, og dermed også en

øget konkurrence om opgaver.
Anne-Marie Dahl nævnte bl.a.
upwork.com, hvor alle kan uploade
en opgave, de ønsker løst, og så kan
alle over hele verden i princippet byde
ind på opgaven. Uanset om det er en
IT-opgave, oversættelse, salg eller
andet. Omvendt kan freelancere også
oprette sig med de typer af opgaver,
som de tilbyde at løse.
Danmarks forcer i konkurrencen
”Vi kommer til at arbejde mere med
følelser”, sagde Anne-Marie Dahl.

er, at vi har en høj social kapital og
tillid i samfundet, at vi er gode til
samarbejde, og at vi har innovationskompetencer. F.eks. er vi vant til at
stille spørgsmål og diskutere alt!
Anne-Marie Dahl delte fremtidens medarbejdere op i kernemedarbejdere (som bærer virksomhedens
værdier), freelancere og så en slags
mellemting: ”fastlancere”, som
arbejder på opgavebestemte kontrakter. Vi kommer til at se mere flydende
ansættelse, sagde Anne-Marie. På
fremtidens arbejdsmarked skal der
tænkes innovativt, der er ingen livslang garanti for, at ens uddannelse
eller viden er særlig langtidsholdbar, og man skal være åben og tåle
usikkerhed.

Fremtidens arbejdsmiljø
skal være nænsomt
De udfordringer som fremtidens
arbejdsmarked fører med sig for
arbejdsmiljøet er bl.a. :
• konsekvenserne af et ”smiley-kra-

ti”; - altså en slags performancemåling-kultur a la Trust Pilot, men
for freelancere/fastlancere på f.eks.
hjemmesider som upwork.com
• at et øget antal globale medarbejdere kræver en andet sprog/en anden
kultur omkring arbejdet
• social dumping
• 24-7-medarbejdere
• Svagere og federe kroppe, fordi vi
sidder mere
• Flere ældre medarbejdere
• Nye arbejdsstillinger (fra tunge
løft til styring af robot)
• Ny teknologi påvirker andre
muskler
• At man hele tiden skal holde sig
markedsklar, som medarbejder
• At vi går fra faste job til projektjobs, hvor man måske har en ny
rolle hver gang, så der ikke er en
kerne af fast rutine
• At vi mentalt kommer til at bevæge
os fra frygt til angst.
Fremtidens medarbejder skal være
”flexpert” – kombinere drøm, evner,

uddannelse, potentiale
og praksis med netværkskompetencer. Så
der bliver behov for at
lave rolige zoner i kaos.
Hvor vi kan strække os
uden at knække, hvor
vi kan håndtere mindre tryghed og
flere krav, fordi vi kender vores eget
skrøbelige punkt, kan markere grænser og sige fra. Der bliver brug for
et nænsomt arbejdsmiljø, hvor man
stadig er en del af flokken. Uanset.

Ny tillidsrepræ
sentant i OPM (Øst)
Annette Rodeck
Michaelsen er ny
tillidsrepræsentant i
OPM (Øst). I Tidende
nr. 1/2017 manglede
foto af Annette. Det
råder vi bod på her.

Beherske kaos
Klubformand Eigil Johannesen rundede debatten af med en følelse af, at
tillidsrepræsentanterne og de nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter havde
fået både energi til - og forståelse for
de udfordringer, som Transformationsprogrammet vil betyde fagligt.
”Vi brugte eksemplet med bankaftalen, som baserer sig på it-systemet
PSE. På blot et par minutter identificerede vi 10 arbejdspladser plus
postbutikkerne, som på forskellig
vis blev påvirket. Og det var blot én
af de ca. 400 aktiviteter, som ligger i
Transformationsprogrammet. Kunsten er, at kunne agere når de enkelte
aktiviteter ”rammer”. At kunne beherske kaos, når medlemmerne mest
af alt ønsker overblik, en tidsplan og
af klaring. Og HK’erne skal kunne
arbejde sammen, så vi fagligt måske
kan foreslå bedre løsninger på tværs
af organisationen. Og det løfte gav vi
hinanden – og dermed medlemmerne - da vi kørte hjem”, siger Eigil.

Genvalg til Eigil
Repræsentantskabsmødet genvalgte Eigil
Johannesen som klubformand for de næste
to år.
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BONUS TIL DIG
OG DIN FAMILIE
Som TJM-kunde er du medlem af TryghedsGruppen og
har mulighed for en årlig bonus. Derudover støtter du også
TrygFondens arbejde for større tryghed til alle danskere
– uden at det koster dig ekstra.

Nyt fra feriehusene – maj 2017
Vi forsøger til stadighed at bevare
standarden i huse og lejligheder. Vi
gør det med baggrund i de tilsynsførendes og medlemmernes bemærkninger.
På velkomstsiden i Bookhus (både
feriehusene og Afdeling 5) orienterer
vi om nye tiltag i de enkelte huse eller
lejligheder. På samme side kan du se
alle af bud og eventuelle tilbud.
Det seneste nye er:

Ændret indgang til HOC

Slutrengøring

I HOC arbejder vi lige nu på at få
ændret indkørslen, så den kommer
til at ligge på den anden side af huset.
Det gør, at man ikke skal op ad så
mange trapper til huset. Vi har haft
en landmåler ude, og har fået tilsagn
fra kommunen om at købe et stykke
jord, så vi kan anlægge en parkeringsplads.

Vi har fået etableret mulighed for
tilvalg af slutrengøring i 3 af de
store huse. Det drejer sig om Arken,
Gorm og Perlen. Det gøres ved at gå i
kataloget i Bookhus under praktiske
oplysninger, og selv kontakte dem der
står for rengøringen.

MC og Dræbel
I begge huse har vi fået sat nye køkkenlåger op.

Læs mere om bonus på: www.tjm-forsikring.dk

MEST
TILFRED
KUNDERSE

Hans
Vi har købt et gyngestativ.
Samtidig har vi fået fældet en del træer tæt
på huset, så lyset bedre kan trænge ind.

Nye senge i Prag
I Prag har vi købt nye, længere og bredere senge til lejligheden, da det har
været et ønske fra mange medlemmer.
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Jubilæer 3. kvartal 2017
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 3. kvartal 2017.
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.
Tal i parentes er jubilæumsdatoen
Juni

25 år

40 år

Lene Kærgaard Boll (20)
Posthus Aalborg Midtby, Føtex

Juli
40 år
Niels Fuglsang Brouer (19)
Strategic Markets, Salg

August
Ulla Arved Danborg Poulsen (1)
Jobbørsen

Jubilæumsgaver bestilles på hjemmesiden:
hk.dk/post – under: ”medlemstilbud”.
Her kan du også se, hvilken gave du
kan vælge.
Bemærk: Beak-kanden er Beak
Pitcher vandkande.

Annette Højsgaard (1)
Shared Service Finance
Henrik Linaa (18)
Strategic Markets, Salg
Annette Borup Svendsen (19)
Shared Service Finance
Ulla Hvingel Herlufsen (29)
Shared Service Finance

September
40 år

50 år

Bestil
jubilæumsgaven online

Travl tid for ny
arbejdsmiljøorganisation

Dorte Stuhr Hauge (12)
Salgscontrolling
Janne Geisler Madsen (12)
Shared Service Finance

40 år

25 år

Bo Wærum Nielsen (1)
Københavns City Posthus
Michael Graae (1)
Jobbørsen
Randi Hansen (1)
HR Kompetencecenter
Jørgen Engberg (8)
Økonomi, team Centerproduktion
		

Berit Pedersen (1)
Salg
Claus Madsen (14)
Kundelinjen

Forsinket tillykke til:
Charlotte Dybbro, Salg med 25-årsjubilæet den 1. april 2017 og
Britta Merete Nielsen, Kvickly Skibhusvej Postbutik, Odense,
med 40-års jubilæet den 16. april

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 postbutikker og Danske Bank).

Der er forhandlet ny arbejdsmiljøorganisation i
PostNord
På et meget turbulent tidspunkt
her i foråret er der forhandlet ny
arbejdsmiljøorganisation i PostNord
Danmark, og efterfølgende af holdt
valg til denne, og der bliver nok at se
til, hvis alle formalia skal overholdes,
samtidig med at der i organisationen
skal ske tilpasning af medarbejderstyrken.

Kend din
arbejdsmiljørepræsentant
Det er vigtigt, at alle ved hvem der er
deres arbejdsmiljørepræsentant, og
hvilken ledelsesrepræsentant der er i
den enkeltes arbejdsmiljøgruppe, da
organisationsændringerne medfører,
at der skal laves APV - og risikovurderinger ved større ændringer.
HK Post & Kommunikation har
derfor bedt ledelsen om at synliggøre
valgene, hvem der er valgt og hvilke
områder de dækker.
Herudover har vi spurgt ind til uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanterne, – samt besøgsplanlægning

for de repræsentanter der dækker
kollegaer ude i landet.
Sidst men ikke mindst har vi bedt
om oplysninger om, hvornår arbejdsmiljøgrupperne træder sammen og
går i gang med arbejdet.

AMR skal inddrages ved
ændringer
Både arbejdsmiljørepræsentanterne
og tillidsrepræsentanterne går en
travl tid i møde, og vi håber at alle vil
bakke op og skabe dialog med dem
om, hvad der sker, og hvad der er i
støbeskeen.
Når enhederne beskæres personalemæssigt med mange medarbejdere
i den kommende tid, er det vigtigt,
at der også tages hånd om de tilbageværende medarbejdere, så de kan få
besvaret spørgsmålene om, hvilket
arbejde der ikke længere skal laves,
og hvordan fremtidsudsigterne er.
”Transformationsprogrammet”
vil medføre store ændringer, og
jo mere arbejdsmiljø- og tillidsre-

præsentanter bliver inddraget i de
påtænkte ændringer, jo større mulighed er der for indflydelse på beslutningerne og deres konsekvenser.
Vi håber, at arbejdsmiljøarbejdet
fra ledelsens side bliver opprioriteret
i den kommende tid, da arbejdsmiljøorganisationen skal høres omkring
Transformationsprogrammets
forslag til ændringer.
Faglig konsulent Steen Toft Jensen

KVIKGUIDE - FOREBYG MISTRIVSEL
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2
3

Hvordan kommer I i gang ?
Når I har kortlagt jeres udfordringer og skal arbejde videre med den gode trivselsproces, skal I være opmærksomme på flg.:
4 stærke om at forebygge stress

Hvordan kan vi sammen sikre, at vi:
1. Udvikler os og udfolder vores evner
2. Kan håndtere belastninger
3. Indgår i positive relationer
4. Bidrager til fællesskabet

Hvordan kan vi sammen skabe:
1. Følelsen af kontrol
2. Følelsen af forudsigelighed
3. Social opbakning fra kolleger og ledelse
4. Følelsen af, at det går i den rigtige retning
Kilde: CATS-teorien

bedste viden og en række
arbejdspladserne i en
systematisk indsats for en
god trivselsproces.
arbejdsmiljoviden.dk

Forarbejde
Kortlægning

Evaluering
Ledelse og styring
Gennemførelse

Planlægning af aktiviteter

For alle 5 faser gælder det, at I skal tilpasse indsatsen til arbejdspladsen, I skal involvere medarbejderne bedst muligt, og I
skal sørge for at skabe en god kommunikation om hvert forløb.
Kvikguide til arbejdspladser
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Arbejdsmiljø samler den

Kvikguiden kan hentes på

Trivselsprocessens
5 faser

Arbejdsmiljøchef Kaj Larssen, Danske Bank, går på
pension den 1. juni.
Der holdes afskedsreception Onsdag den 31. maj, kl. 15-17
i Marmorgården/Filmsalen, Holmens Kanal 12.

fra Videncenter for

værktøjer, der kan støtte

4 stærke om at fremme trivsel

Kilde: WHO og Sundhedsstyrelsen

elektronisk kvikguide

1

HANDLING

Afskedsreception

En ny, kortfattet,

SIDE 2

Læs meget mere på vfa.dk
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TAG DET NÆSTE
SKRIDT I DIT
ARBEJDSLIV
PÅ
HK.DK/VELUDVIKLING
Karrieretelefonen
/ Åben hverdage kl. 13-16
3330 4460
Sparring på cv og ansøgning
/ Send og få svar inden for 24 timer
HK JobBørs
/ Bliv headhuntet til dit næste job
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