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Livet skal leves forlæns,
men forstås baglæns
Overskriften refererer til et citat af Søren Kierkegaard. Citatet er meget
sigende for den udvikling, som ofte ses på arbejdsmiljøområdet: en ny
arbejdsmetode eller et arbejdsredskab kommer til, problemer eller belastninger opstår. Disse undersøges, og først derefter rettes – i bedste fald
- til.
Farlige kemikalier og lignende er heldigvis ikke en del af de fleste
HK’eres hverdag i Post Danmark.
Men vi har både nuværende og tidligere kolleger, hvis fysik er nedslidt
efter mange års stempling af indbetalingskort eller løft af pakker. Stemplingen forsvandt med indbetalingskortene. Flexlevering og Pakkebokse
har fjernet nogle af pakkerne fra pakkeshops, men løft er stadig en udfordring, da internethandlen øges.
Og der er ingen grund til, at vi i dag lægger kimen til nye typer af
arbejdsbelastninger, f.eks. ved skærme, som over tid skaber andre og nye
skader på fysikken.
Det var derfor skuffende, at der under den telefoniske sikkerhedsgennemgang var flere eksempler på hele arbejdsdage foran en bærbar computer. Over tid betyder det en fysisk belastning, som senere i livet kommer
til at gøre ondt.
Et konkret resultat af arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen er, at Post
Danmark nu leverer én større frem for to mindre skærme til hjemmearbejdspladserne. To (eller flere) skærme betyder mange mikrovrid i nakken i løbet af arbejdsdagen. Over tid bliver det til millioner af vrid som
slider på kroppen. Der er derfor grund til at glæde sig over, at den større
skærm nu bliver standard for en kontorarbejdsplads. Der kan dog være
arbejdsopgaver, som af rent tekniske årsager fortsat kræver brug af flere
skærme.
Chefen, arbejdsmiljørepræsentanten og du selv har et ansvar for at
passe på dig.
Det var de mange svar om smerter under arbejdet i FOKUS og en
risikovurdering af arbejde med to skærme, som banede vejen for en bedre
løsning. Har du forslag til, hvordan arbejdsdagen kan blive endnu bedre,
så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant.
God sommer

Klubformand for HK Post &
Kommunikation, Eigil Johannesen

LÅNEFORENINGEN
SÆNKER RENTEN
PR. 1. APRIL 2021
Låneforeningen har besluttet at sænke renten med 0,35% p.a.
Det betyder, at renten fra 1. april 2021 vil udgøre 5,25% p.a.
Ændringerne gælder for alle løbende og nye lån.
Der er fortsat ingen gebyrer eller øvrige omkostninger på vores lån.
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Vi har svaret EU og Folketinget og
Revisionen, og alle usaglige påstande
er afvist.
Vi har holdt fokus på forretningen – altså det at gennemføre den
omstilling, som var nødvendig for
at tjene penge på logistikmarkedet
med de værdier, som vi i PostNord
har defineret. Og det er lykkedes. Vi
kan føle stolthed over de resultater
vi har skabt de seneste år, og vi kan i
høj grad være stolte over det arbejde,
vi leverer til vores kunder. Det vi gør,
har større betydning, end hvad andre
siger om os!”
Tillidsrepræsentant – og klubnæstformand - Tanja Olsen nikker,
og tilføjer: ”Det er ikke rart, når ens
arbejdsplads bliver beskyldt for både
det ene og det andet. Men meget af
kritikken, f.eks. unfair priser, havde
jo intet med den enkeltes hverdag
at gøre. Derfor bredte der sig den
holdning, at vi passer vores arbejde,
så kommer sandheden nok frem på
et tidspunkt.”
Chef for
PostNord Logistics,
Jakob Manori
(arkivfoto)

Kritik af PostNord
Logistics tilbagevist
Kritik og beskyldninger især mod
selskabet PostNord Logistics A/S
var voldsom for blot få måneder
siden. Faktisk så voldsomme at visse
politikere nærmest har betinget en
betaling for befordringspligten med
et frasalg af selskabet. ”Hvilket jo
overhovedet ikke giver mening. Altså
at Logistics - som separat virksomhed og område - skal påvirkes af, at
politikerne ønsker at vi skal levere
post i hele landet til samme priser”,
siger PostNord Logistics chef, Jakob
Manori.
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Tidende mødte Jakob Manori og
tillidsrepræsentant Tanja Olsen for
at høre om, hvordan det er arbejde
i en virksomhed under så voldsom
mediebevågenhed.
”Ja, det var grove ting jeg og medarbejderne blev beskyldt – og i et vist
omfang stadig beskyldes – for”, siger
Jakob Manori
”Unfair priser, ulovlig statsstøtte
og svindel. Ja, visse konkurrenter
holder sig ikke tilbage, når de beskriver, det vi gør. Jeg blev simpelthen
indigneret over uretfærdigheden på

Lønregulering for
kontraktansatte
Der har hersket lidt usikkerhed om udbetalingen af den (overenskomst-) aftalte lønregulering for ansatte på HK-overenskomstkontrakt.
Det er nu faldet på plads, oplyser Eigil Johannesen.
Der er udbetalt et engangsvederlag ultimo april - tillagt pension - for
perioden 1. marts 2020 til 28. februar 2021.
Reguleringen af den beregnede løn forhøjes med 2,06 % pr. 1.3.2021.
Reguleringsprocenten pr. 1.3.2022 følger de overenskomstansatte
funktionærer og udgør således 1,77 %.

Tillidsrepræsentant – og klubnæstformand Tanja Olsen er enig med Jakob Manori.

både medarbejdernes og virksomhedens vegne. For ultimativt kunne
kritikken have fatale konsekvenser
for alle kollegaer og Postnords
fremtid.
Som prügelknabe vil du gerne
fortælle dit syn på påstandene, men
vi måtte også erkende, at historien
næppe blev dén, som vi mente ville
tjene Postnord. For vi kan ikke styre
mediernes dækning, og derfor var
det klogere at tie stille og koncentrere
sig om vores transformation og udvikling, det er jo der det hele ender.
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SKAT kan stoppe såkaldt

”falske selvstændige”
Eigil Johannesen undrer sig over, at det ikke sker

Skattekontrollen er mindst
lige så vigtig som før corona
Uddrag fra Lizette Risgaard’s blog. Du kan læse hele blogindlægget her: https://bit.ly/3tRFxAm
-Ord som ”skat” og ”kontrol” vinder næppe popularitetskonkurrencer inden for politisk kommunikation.
Alligevel er skattekontrollen hjerteblod hos såvel regeringen som fagbevægelsen.

”Vi skal selvfølgelig sikre, at der er lige spilleregler, og at der betales skat, uanset om
man transporterer post eller take-away.” Lizette Risgaard & Morten Bødskov.
Lizette er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. Morten Bødskov er skatteminister.

Beskæftigelsesministeren skal i et
samråd svare på, om f.eks. Arbejdstilsynet kan – og skal – følge op på
urimelige arbejdsforhold for chaufførerne i nemlig.com og hos WOLT?
Det ville dog være mere effektivt,
mener Eigil, hvis SKAT kontrollerede
og håndhævede den gældende danske lovgivning: ”SKAT skal definere
lønmodtagere, og kan redefinere
”falske selvstændige”, så der sker
den korrekte beskatning. For blev de
pågældende defineret som lønmodtagere, var der mange forhold, som
samtidigt blev af klaret, - f.eks. også
Arbejdstilsynets rolle.
SKAT beskriver selv, hvad der
definerer dig som lønmodtager til
forskel fra selvstændig: Lønmodtager
er du, hvis du eksempelvis ikke selv
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bestemmer, hvilke arbejdsredskaber,
du skal benytte.
Det er derfor påfaldende, at
nemlig.com’s (såkaldt) selvstændige
chauffører tilsyneladende alle vælger
de samme, helt ens biler og går i
det samme arbejdstøj, samt at alle
WOLT-bude tilsyneladende har valgt
ens transportkasse og arbejdstøj.
Det kan også undre, at GLS’s
vognmænd er så ens ”uniformerede”.
Hvis SKAT udøvede sine myndighedsbeføjelser på området, kunne
arrangementer med ”falske selvstændige” forhindres i Danmark. Endda
uden at kalde Beskæftigelsesministeren i samråd.
Til sammenligning dokumenterer forskning i lovbestemt mindsteløn i EU, at det faktiske lønniveau

godt kan være lavere end loven sikrer,
fordi der ikke er kontrol og håndhævelse i det enkelte land.
Dansk politis gentagne kontroller af varevogne og godstrafik, som
udløser bøder for hundredetusindvis
af kroner, dokumenterer behovet for
myndighedsindsats.
Så i stedet for, at kalde Beskæftigelsesministeren i samråd, burde det
snarere være skatteministeren, der
skulle svare på, om SKAT vil gøre
mere for styrke kontrollen på det
danske arbejdsmarked og sikre at alle
arbejdstagere kan få rimelige vilkår –
ordnede forhold – i overensstemmelse med den danske model.”

Skattefri udbetaling af
efterlønsbidrag
Folketinget behandler i øjeblikket
et lovforslag om endnu en runde
skattefri udbetaling af efterlønsbidrag. Da lovforslaget efter planen 3.
behandles 4. maj – efter at bladet er
gået i trykken, må du selv lige tjekke
op på om loven vedtages, hvis det er
relevant for dig.
I lovforslaget lægges op til, at der
i perioden fra den 1. januar 2022
og til og med den 30. juni 2022 kan
indsendes ansøgning om kontant
og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, der ikke tidligere er betalt
tilbage. Denne mulighed vil gælde
for personer, som den 1. januar 2022
ikke har nået efterlønsalderen.

Helt afgiftsfri er udbetaling
ifølge lovforslaget ikke. Men næsten.
Efterlønsbidrag indbetalt frem til
10. oktober 2020 (den dato, hvor
den politiske aftale blev indgået, red.)
medregnes IKKE i den skattepligtige
indkomst. Bidrag indbetalt derefter
skal der betales 30 % i afgift af.
I lovforslaget foreslås også, at
personer i fleksydelsesordningen
får en tilsvarende mulighed for at få
fleksydelsesbidrag udbetalt kontant
og skattefrit. ”Fleksydelsesordningen” er det, der for personer i fleksjob
svarer til efterlønsordningen.
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Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl

GRØN BI

GRØN FIN

L

ANSIERIN
G
Ring 3378
1954
– eller se
mere på
lsb.dk/gro
en-bil

Spar på billånet, når du
skifter til en
klimavenlig bil
De fleste af os vil gerne være med til at løse
klimakrisen. Som forbruger kan du vælge en bil,
der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør vi det
mere attraktivt at låne til en Plug-in hybrid/elbil.
Vælg et grønt billån, der er markant billigere end
et traditionelt billån.
Lån & Spar er ejet af bl.a. HK Post & Kommunikation.
Er du medlem, ejer du os. Derfor får du billigere finansiering, bedre vilkår og en ejerkreds, der forlanger,
at vi er med til at tage ansvar for klimaet.
Giver det mening? Ring 3378 1954 og fortæl,
hvad du har brug for.
PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån på fornuftige
betingelser til traditionel brændstofdrevet bil.

RENTE
1,25%

til m
HK Post &edlemmer af
Kommunik
ation

Låneeksempel.
400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil

Grønt billån med medlemsfordele · 4.074 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr./udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 1,25% p.a. (var.) Debitorrente 1,26% p.a. (var.)
Samlede låneomkostninger · 372.000 kr. ÅOP: 2,10%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 391.083 kr.
Læs mere på: lsb.dk/groen-bil

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kreditgodkendelse.
Du skal samle hele din privatøkonomi i Lån & Spar og være medlem
af HK Post & Kommunikation. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til
forsikring er ikke medregnet. Renten gælder ved oprettelse af nye billån
samt ved overførsel af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.

Vækstpotentiale i
grænseoverskridende,
internationale aktiviteter
Landechef Peter Kjær Jensen skal udvikle og koordinere koncernens
internationale logistikaktiviteter

− Vi er i koncernledelsen enige om, at
vores grænseoverskridende, internationale aktiviteter har vækstpotentiale. Jeg ser frem til at påtage mig
håndteringen af aftalen med DPDGroup, vores cross-border-aktiviteter i
Norden og import/eksport i Norden
med henblik på at videreudvikle forretningen, siger Peter Kjær Jensen.
− Vi skal sikre, at vi fortsat har
en førende position i tråd med vores
vision om at være den foretrukne
leverandør. Målet er at være et skridt
foran konkurrenterne, også når det
gælder relationen til ikke-nordiske
kunder som f.eks. Amazon, JD, Alibaba og eBay. Vi har allerede organisationer som Direct Link, Tyskland
og DPD, men vi er nødt til at finde
ud af, hvad der ellers skal gøres for
yderligere at forbedre vores position.
Jeg er overbevist om, at vi med den
rigtige strategi og sammen med vores samarbejdspartnere kan blive en
vigtigere aktør også på kontinentet
og til/fra resten af verden, forklarer
Peter Kjær Jensen.
Nye kunder og forretninger er vi
altid parate til, siger klubnæstformand Tanja Olsen.
Som et apropos hertil fortæller

Tanja, at det var forventet, at der
fra 1. juli i år ville ske en automatisering og et fald i ”simple”
fortoldninger, som følge af de
ændrede momsregler fra 3.
verdens lande. Et fald som ville
betyde, at opgaven kunne håndteres af de nuværende importassistenter i INC.
I april måned opstod der dog
så megen usikkerhed, at opgaven
indtil videre fortsætter i ARC
med i alt 15 HK’ere.
Opgaven varetages sammen
med videokodning, men fortoldning udgør den overvejende arbejdsopgave for de 15. Derfor sker der
i første omgang det, at overenskomstforholdene ændres, så de pågældende
omfattes af HK-overenskomst. Om
– og i givet fald hvornår – opgaven
senere flyttes til INC, er p.t. uvist,
siger Tanja.

Peter Kjær Jensen

Tanja Olsen

Deutsche Post og FK i nyt
samarbejde
Klubformand Eigil Johannesen ser ingen problemer for PostNord i det samarbejde som FK Distribution og Deutsche
Post har offentliggjort.
-Samarbejdet er målrettet den fysiske distribution af reklamer og ugeaviser, hvor tyskerne vil udnytte FK’s knowhow.
PostNord Danmark er ikke i det marked, og indtil videre er der ikke tegn på, at samarbejdet mellem FK Distribution og
Deutsche Post skal udvides med brevdistribution.
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Sampension:

positive tal og ansvarlige pensionsinvesteringer
Sampension præsenterede i marts regnskabstal for 2020,
der endte positivt trods sundhedskrise og nedlukning. Og så
har Sampension introduceret Ansvar, der er et nyt magasin
om arbejdet med ansvarlige investeringer.
I det første nummer af Ansvar
fortæller formand for HK Danmark
Kim Simonsen, der også er næstformand i Sampensions bestyrelse,
og administrerende direktør Hasse
Jørgensen bl.a. om arbejdet med at
skabe rammerne for ansvarlighed i
investeringerne.
”Jeg plejer at sige, at vi ikke kan
redde verden, men vi kan gøre den
bedre. Vi investerer i mennesker. Jeg
tror sådan set gerne, at folk vil have,
at man behandler deres penge ordentligt,” lyder det fra Kim Simonsen
i magasinet.

Nyt magasin går tættere på
arbejdet med at investere
ansvarligt
Sampension var et af de første pen-

sionsselskaber, der formulerede en
politik for ansvarlige investeringer.
I starten lå fokus blandt andet på
arbejdstagerrettigheder. I dag fylder
klima og miljø også meget, når Sampension investerer dine og kollegernes pensionsopsparinger.
Du får et overblik over Sampensions (og pensionsfællesskabets) indsats i grafikken her på siden, og kan
læse mere i magasinet Ansvar på:
e-pages.dk/sampension/42/
lemming

Vækst sikrer fortsat lave
omkostninger
Kunderne var flittige til at indbetale
ekstra til pension og overføre ordninger fra andre pensionsselskaber og
banker til Sampension i 2020.

Derfor steg indbetalinger og
indskud markant, mens omkostningerne på 0,6 pct. i Sampension
fortsat er blandt de laveste blandt alle
pensionsselskaber.
Medlemmerne fik samtidig
pæne af kast på op til 7,7 pct. i
markedsrente, af hængig af alder og
risikoprofil.
”Vi er tilfredse med, at alle kunder
til og med 50 år har opnået et af kast
på 6,6 pct. med moderat risiko og 7,7
pct. med høj risiko. Af kastet bundede i marts med minus 17,2 pct., men
vi kom godt igen og leverede nogle
af markedets højeste af kast i andet
halvår,” siger administrerende direktør Hasse Jørgensen i en kommentar
til regnskabet.

Vil du ændre på din pension?
Med en pensionsordning i Sampension kan du ændre din pension, så den
passer til dit liv.

Bare fordi krisen
kradser investerer
vi ikke i krudt og
kugler!
Kim Simonsen, næstformand
i Sampensions bestyrelse, og
administrerende direktør
Hasse Jørgensen.

Hvis du vil ændre din pensionsordning, skal du kontakte en af
Sampensions pensionsrådgivere. De
kan hjælpe med at finde frem til den
ordning, som passer bedst til dig og
din familie. Måske har du brug for en
højere dækning, hvis du bliver alvorligt syg - eller måske ønsker du blot at
spare mest muligt op til pensionen.
Vil du ændre dine pension? Kontakt en pensionsrådgiver på telefon
77 55 62 50
.

Hvad kan du selv gøre?
En række ændringer kan du selv
gennemføre, når det passer dig. Det
er nemt og enkelt - du skal blot logge
ind på Sampensions selvbetjeningsunivers og følge vejledningen:
• Du kan skifte investeringsprofil
- skal vi investere din opsparing
med lav, moderat eller høj risiko?
Som udgangspunkt har de fleste
kunder en moderat risiko.
• Du kan ændre, hvem der får udbetalt en evt. forsikring hvis du dør.
Det kan være en god ide at udfylde
en begunstigelseserklæring, der
præcist angiver, hvem der skal
have pengene, hvis du dør - fx hvis
du ikke er gift eller hvis du har
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delebørn.
• Du kan overføre pensionsordninger fra andre selskaber og samle
det hele i Sampension - det sparer
omkostninger og giver et bedre
overblik.

Tag et Pensionstjek og få
overblik
Med et Pensionstjek fra Sampension
får du et overblik over dine forsikringer, din pension og din samlede
økonomiske situation.

Appen er en populær genvej
til pensionsoverblik
Du kan lave et pensionstjek på Sampensions hjemmeside. Men nu kan
du også bruge Sampensions nye app.
Appen er den direkte og hurtige vej
til din pensionsordning.
Med appen kan du danne dig et
hurtigt overblik og få en anbefaling
til eventuel tilretning af ordningen.
Hent den i App Store eller Google
Play.
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Op med ho’det ven
Vi bruger 2-4 timer dagligt med hovedet tiltet fremad, mens vi læser eller
sms-er på vores smartphone eller andre devices. Det vil sige 700-1400 timer
om året med ekstrem belastning af rygsøjlen
Nul grader
er lig 6 kilo

Ikke kun vores ulykkesforsikring
Forbrugerrådet Tænk har endnu en gang kåret TJM Forsikring som “Bedst i test”.
Denne gang for vores husforsikring, da den både har gode og billige dækninger.
Husforsikringen dækker nemlig hele dit hus, hvis der skulle opstå skader.
Derudover kan du også vælge din egen selvrisiko - og altid få 0 kr. i selvrisiko på
glas- og sanitetsskader.
Læs mere på tjm-forsikring.dk/husforsikring eller ring til os på 70 33 28 28.

Forsikring

De fleste af os bruger hver dag mange timer med hovedet presset frem
og ned, når vi kigger på vores mobil
eller andre skærme. Den belastning
af rygsøjlen, som dette medfører, har
et amerikansk studie regnet på.
Konklusionen er: Jo længere væk,
hovedets vægt inklusive nakken presses fra rygsøjlens akse, jo større kraft
belaster den rygsøjlen med.
• hoved hælder 0 grader:
påvirker rygsøjlen, som om det
vejer 6 kg
• hoved hælder 15 grader:
påvirker rygsøjlen, som om det
vejer 13 kg
• hoved hælder 30 grader:
påvirker rygsøjlen, som om det
13
vejer 20 kg
• hoved hælder 45 grader:
påvirker rygsøjlen, som om det
vejer 24 kg
• hoved hælder 60 grader:
påvirker rygsøjlen, som om det
vejer 30 kg
Få en kollega eller en ven til at
kigge på dig, mens du kigger på din
skærm ”som du plejer”. Så ved du,
hvor meget du belaster din krop.

15 grader
er lig 13 kilo

30 grader
er lig 20 kilo

45 grader
er lig 24 kilo

60 grader
er lig 30 kilo

Belastning af
bevægeapparatet
Tab af den naturlige kurve i rygsøjlen
betyder en øget belastning i rygsøjlen, som kan lede til tidlig nedslidning, degeneration og i værste fald
behov for kirurgisk indgreb.

Belastning af humøret
Et andet studie viser, at personer,
der forbliver oprejst og bevarer
deres naturlige kurve i rygsøjlen,
har højere niveauer af testosteron
(mandligt kønshormon), serotonin
(hormon, der påvirker humøret
+ søvnen positivt) og nedsætter
niveauet af cortisol (stresshormon).
Desuden har de øget følelse af
kontrol og risikovillighed.
Med hovedet tiltet fremad og det
øverste af rygsøjlen presset frem og
ned fra nakken, sker lige præcis det
modsatte.
Kilder: alexandermetoden.
dk samt pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/25393825/
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Jubilæer 3. kvartal 2021
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 3. kvartal 2021.
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.
Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

Juli
25 år

Anne Morsø Panton (9)
Diana Odér Sivertsen (23)

August
40 år

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

LÅNEFORENINGEN
LÅNEFORENINGEN
SÆNKER RENTEN
RENTEN
SÆNKER
PR. 1.
1. APRIL
APRIL 2021
2021
PR.

25 år

Anita Dyrby Sørensen (1)

September
25 år

Martin Lykke Mortensen (30)
Paw Johann Larsen (30)

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).

Nyt site om at forebygge stress
– målrettet ledere
Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA)
har netop udarbejdet en ny side om at
forebygge stress, som er målrettet ledere.
På siden finder du små podcast og værktøjer til bl.a.:
• den svære samtale om stress
• til at håndtere stress sammen, og
• til at håndtere din egen stress som
leder.
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–1.gælder
pr.
april 2021
1. april 2021

Bestil jubilæumsgaven online

Jørgen Fischer (1)
Mette Marie Kristiansen (1)
Susanne Heidi Mogensen Andersen (1)

Du finder siden her:
https://bit.ly/3nhSssz

FORBRUGSLÅN
FORBRUGSLÅN
TIL 5,25% P.A.
TIL –5,25%
P.A.
gælder pr.

Låneforeningen har besluttet at sænke renten med 0,35% p.a.
Låneforeningen
besluttet
at sænke
med5,25%
0,35%p.a.
p.a.
Det betyder, at har
renten
fra 1. april
2021 renten
vil udgøre
Det
betyder, atgælder
renten for
fra alle
1. april
2021 og
vil udgøre
Ændringerne
løbende
nye lån.5,25% p.a.
Ændringerne gælder for alle løbende og nye lån.
Der er fortsat ingen gebyrer eller øvrige omkostninger på vores lån.
Der er fortsat ingen gebyrer eller øvrige omkostninger på vores lån.

Mere restriktiv
låneprocedure i TJLaan
1210428 Rentesænkning annonce A4.indd 1

1210428 Rentesænkning annonce A4.indd 1

Alle forbrugslånsvirksomheder er blevet omfattet af en mere
restriktiv lovgivning. Derfor har Tjenestemændenes Låneforening også været tvunget til at ændre låneprocedure.
Det betyder, at du fremover skal ansøge om lån via tjlaan.dk,
bruge NemID og give adgang til din årsopgørelse, samtidig
med din seneste lønseddel.
TJLaan er fremadrettet forpligtet til, at kreditvurdere mere
indgående ud fra rådighedsbeløb og ikke alene fra lønseddel
og oplyst gæld som hidtil.

22.03.2021 13.07
22.03.2021 13.07

Den nye låneprocedure trådte i kraft mandag den 19. april
2021 og det vil fremadrettet ikke være muligt at printe og
behandle ansøgninger manuelt.
Har du spørgsmål til den nye procedure, så kontakt Låneforeningen direkte på 3312 3228 eller tjl@tjlaan.dk
Vi er fortsat klar til at yde lån selvom rådighedsbeløbet kan
se lidt kritisk ud, blot lønforskrivning kan opnås, oplyser
Låneforeningen.
Tjenestemændenes Låneforening flytter i øvrigt den 1. juni
2021 til
Codanhus, Gl. Kongevej 60, 10 sal. 1850 Frederiksberg C.
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DigiTAL med fremtiden
Vi går et stadig mere digitaliseret arbejdsliv og arbejdsmarked i møde. Som HK’ere
skal vi tage del i den digitale omstilling på
arbejdspladsen. Vi skal være nysgerrige og
turde kaste os ud i at prøve os selv af i nye

roller. Derfor tilbyder vi i HK en række kurser i et nyt format, der gør dig i stand til at gå
i dialog med den digitale udvikling.

Vi kalder det DigiTAL MED
FREMTIDEN.

LÆR AT LAVE VIDEO

SØGEMASKINEOPTIMERING
(SEO)

LÆR AT KODE UDEN KODE

I løbet af tre timer lærer du, hvordan du
kommer i gang med video og bliver samtidig introduceret til udstyr og redigeringsværktøjer.

ANNONCERING PÅ SOCIALE
MEDIER
I løbet af tre timer bliver du præsenteret for
annonceringsmulighederne på Facebook.

Få indblik i søgemaskineoptimering
(SEO) og faktorerne, der påvirker en
hjemmesides placering blandt søgeresultaterne.

AUTOMATISÉR DIN BOGFØRING
Lær hvordan du automatiserer dine bogføringsopgaver ved at arbejde med simple
værktøjer, der sparer dig for tid.

Kig ind på digitalmedfremtiden.dk om
nogle uger for datoer efter sommerferien. 

Bliv introduceret til grundprincipperne
inden for no coding, og de værktøjer du kan
anvende til at kode uden kode.

DATAFORSTÅELSE
Lær de vigtigste områder at kende i arbejdet
med data - lige fra indsamling og strukturering til behandling og analyse.

Disse webinarer kan du stadig nå
inden sommerferien:
DIGITAL PROJEKTSTYRING

DATAVISUALISERING

I løbet af tre timer får du indsigt i, hvordan
du kan organisere, strukturere og styre
projekter online.

19. maj 2021
Få redskaberne til at visualisere og formidle data gennem
bl.a. dashboards og grafer.

DIGITAL MED FREMTIDEN er en
ny indsats etableret af HK i samarbejde med IVÆKST og støttet af
Google.org.
Formålet er at styrke HK medlemmernes digitale færdigheder i fællesskab med ligesindede.
På uge20.dk kan du finde andre
tilbud om uddannelsesugen 2021.

INTRO TIL PROGRAMMERING
27. maj 2021
Få gennemgået de grundlæggende principper inden for
programmering.

LÆR AT LAVE CHATBOTS
3. juni 2021
Bliv klogere på mulighederne i arbejdet med chatbots og lav
din egen i Facebook Messenger.

