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Hva’ gør vi til OK23?
I år fik du også en ny fridag med løn: fredag efter Kristi himmelfart. Den 

sidste af de forbedringer, som blev aftalt ved OK 20, er nu også udmøntet i 

praksis.

De lokale lønforhandlinger med cheferne i Post Danmark, som burde 

være gennemført inden 1. maj, blev i år lidt forsinket, men skal gerne være 

afsluttet i enighed, når du læser dette blad.

Jeg håber, at du benyttede dig af muligheden for til OK23 at foreslå de 

forbedringer af dine arbejdsvilkår, som er vigtigst for dig. HK gennem-

arbejder hen over sommeren alle medlemmernes forslag til OK 23, så vi 

forhåbentligt fra 1. marts 2023 har en ny overenskomst med tilhørende 

lokalaftaler. 

Vi ved godt, at ønskerne hos medlemmerne af HK Post & Kommuni-

kation er mange: f.eks. betalt frokost, udgifter til hjemmearbejdspladsen 

dækkes og mindre overarbejde. Opgaven frem mod efteråret er derfor at 

få prioriteret kravene, så HK ved, hvad der er vigtigst, når forhandlingerne 

går i gang. 

Lønstigninger er ikke noget, som generelt skal drøftes ved det ”store” 

forhandlingsbord, og indgår derfor som sådan ikke i prioriteringen af 

HK’s samlede krav. Dog indgår lønstigninger bl.a. via krav om forhøjelse 

af fritvalgsprocenten, og via krav om forhøjelse af elevlønningerne. Elever-

ne kan blive ramt, hvis politikerne – som vi forventer – vedtager en lavere 

dimittendsats (dagpenge for nyuddannede). 

Som tillidsrepræsentanter er vi lokalt meget optagede af lønudviklin-

gen. Udover at vi har aftalt med virksomheden, at den generelle lønudvik-

ling følger lønudviklingen på normallønsområdet – i praksis transport-

området, så har vi nemlig mulighed for at aftale lønstigninger på to måde: 

lokalt via de årlige lønforhandlinger, og centralt ved forhandlingerne om 

fornyelse af lokalaftalerne. 

Tillidsrepræsentanternes fokus på pengene er selvsagt ikke mindre nu, 

hvor købekraften er blevet kraftigt reduceret. Og når Post Danmark me-

ner, at (mindst) 3 % i lønstigning i år er økonomisk bæredygtigt - det har 

virksomheden netop aftalt med akademikerne, - så forventer vi naturligvis 

ikke mindre i 2023, når det er os, der skal forhandle. 

Og vi synes da, at mindst 3 % i lønstigning i 2023 og 2,5% i hvert af 

årene 2024 og 2025, - svarende til det Post Danmark lige har aftalt med 

AC - er et fornuftigt udgangspunkt. Som tingene ser ud lige nu.
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”Det skete med forbundenes accept, for at øge svar-
procenten på den lovpligtige Arbejdspladsvurdering 
(APV)”, siger klubformand Eigil Johannesen, som 
også er arbejdsmiljørepræsentant. 

Arbejdsmiljørepræsentanterne i administrationen 
dækker mange arbejdspladser/chefområder, og APV 
opgøres på samme måde som medarbejdertilfredshed 
på teamniveau, hvis der er svar nok.

”Administrationen har generelt en højere(bedre) 
score end virksomhedens generelle ”bekymringsni-
veau”, siger Eigil og tilføjer: ”Resultatet for 2022 har vi 
ikke set endnu, men vores fokus vil igen være at pege 
på de teams, som vi gerne ser, får særlig opmærksom-
hed. 

I andre dele af virksomheden vil arbejdsmiljøre-
præsentanten være direkte involveret i den konkrete 
handlingsplan. Men i administrationen har vi indtil 
videre fundet en model som virker. Som gør en reel 
forskel for at gøre forholdene bedre” slutter Eigil.

FOCUS = ArbejdsPladsVurdering Brevene 
flytter fra 
Fredericia
Dagen efter pinse blev det meldt ud, at 
brevterminal Fredericia lukkes og sorterin-
gen samles i Taastrup. Opgaverne vil blive 
flyttet i løbet af det næste trekvarte år. Den 
faldende brevmængde gør det (for) dyrt at 
opretholde tre brevterminaler, Terminal 
Fredericia, Terminal Taastrup og Internati-
onalt Postcenter.

”Den internationale post – grænseflader-
ne til lufthavnen i Kastrup – gør, at INC skal 
være dér” siger klubformand Eigil Johan-
nesen. ”Hovedsamarbejdsudvalget blev 
fortroligt orienteret om beslutningen umid-
delbart før pinse, herunder om de økonomi-
ske overvejelser bag beslutningen, bl.a. at 
bygningen i Fredericia så kan sælges.

Ingen HK’ere berøres direkte, men de, 
der har formel arbejdsplads på adressen i 
Fredericia, skal på et tidspunkt møde ind et 
andet sted. Dette forventes hurtigst afklaret 
mellem de pågældende og deres nærmeste 
chef. 

Videokodningen i Aarhus berøres ikke. 
”Digital” skal fremover alene fokusere på 
digitalisering af kontaktfladerne til kunder-
ne og modtagerne. Det forretningsmæssige 
flyttes organisatorisk til Mail og Last mile 
(MLM) i landekontoret”, slutter Eigil.

PostNord har kombineret måling af medarbejder
tilfredshed (FOCUS) med måling af arbejdsmiljø (APV).

Din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) 
er: 
H88 
A1, A3, C3:  Merete Holst
C0-A2:  Jan Berg
C1-C2:   Eigil Johannesen
Nord-, Midt- og  
Vestjylland:  Tina Larsen
Sydjylland og Fyn: Palle Jensen  
Køge og Brøndby:  Janne Sehested
INC og Taastrup:  Lisa Dürr Kristensen

Valgområder for 
arbejdsmiljørepræsentanter i 

administrationen

Jeg vil gerne arbejde med virksom-
hedskulturen, da jeg mener det 
bedste udgangspunkt for holdbare 
løsninger, er dialog og inddragelse. 
Med motivation og fri vilje, tror jeg 
man kan nå langt, og jeg vil gerne 
fremme det gode arbejdsmiljø – både 
fysisk og psykisk. 

Jeg tror det er vigtigt at gøre det 
klart, at arbejdet som Arbejdsmiljøre-
præsentant er til for medarbejderne, 
og kan bruges som en hjælp til de 
udfordringer der måtte være. Det er 
en udstrakt arm, og IKKE en løftet 
pegefinger. 

Jeg har tidligere taget den lov-
pligtige Arbejdsmiljøuddannelse 
(2018), og arbejdet med det fysiske 

og psykiske arbejdsmiljø i en større 
virksomhed, hvor jeg arbejdede i en 
HR-funktion. 

De opgaver jeg berører i det dagli-
ge, hænger godt i tråd med arbejdet 
som Arbejdsmiljørepræsentant. 
Jeg kommunikerer i forvejen i mit 
eget område i forhold til sikkerhed 
og de beslutninger, der træffes på 
vores månedlige husmøder på tværs 
af terminalen i Køge, og det bliver 
spændende også at kunne have dialo-
gen med medarbejdere i Brøndby.”

Rent privat fortæller Janne, at hun 
har jeg været gift i 20 år, har to børn 
på 17 og 11 år og en lille hund 

AMR er en udstrakt 
arm - IKKE en løftet 
pegefinger
Janne Sehested er nyvalgt Arbejdsmiljørepræsentant 
(AMR), og fortæller her, hvordan det kan være, at 
arbejdet som AMR trækker i hende:

Janne Sehested
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– psykisk arbejdsmiljø og hjemmearbejdspladser

6

Den2radio sætter i en ny podcastse-
rie fokus på psykisk arbejdsmiljø. 

I 3. afsnit af podcasten medvirker 
Eigil Johannesen, klubformand for 
HK Post og Kommunikation og ar-
bejdsmiljørepræsentant i PostNord; 
Hans-Erik Lindkvist, HR-chef i 
PostNord Danmark og Thomas Bred-
gaard, professor og forskningsleder, 
Center for arbejdsmarkedsforskning, 
Ålborg Universitet (CARMA).

Lyt til 3. afsnit af podcasten her: 
Det er kommet for at blive – psykisk 
arbejdsmiljø og hjemmearbejdsplad-
ser: bit.ly/3surj9W 

”Hjemmearbejdspladser er 
blevet mere og mere udbredt - ikke 
mindst efter corona-pandemien. I 
PostNord Danmark havde vi alle-
rede kort inden lock down fået en 
hjemmearbejdspladsaftale på plads 
mellem klubben og PostNords 
ledelse”, fortæller Eigil Johannesen. 

Nu mere end 2 år efter kan der 
så småt høstes erfaringer om, hvad 
der virker og hvad der skal justeres. 

Eigil minder om, at Arbejdsmil-
jøloven også dækker hjemmearbejds-
pladsen, - det gælder både den fysiske 
og psykiske trivsel og sundhed. Dog 
gælder skærmregler kun, når man 
arbejder mere end 2 dage hjemme 
om ugen. 

Vi anbefaler at du også lytter til de 
to foregående podcasts i serien. I alt 
udkommer der 5 podcasts, der bidra-
ger med information og viden om det 
psykiske arbejdsmiljø. 

Links til sitet Arbejdsmiljø i hjem-
met, her finder du flere emner der 
knytter sig til hjemmearbejdet:  
bit.ly/38qs78S

Podcasten er tilrettelagt af journa-
list Anne Eggen og støttet af Forenin-
gen Velliv.

Det er kommet for at blive

Eigil Johannesen, 
Klubformand 
for  HK Post og 
Kommunikation 
og arbejdsmiljø
repræsentant 
i PostNord, 
(NesgaardFoto) 

Thomas Bredgaard,
professor og forskningsleder, Center
for arbejds markedsforskning, Ålborg
Universitet (CARMA).

Hans Erik 
Lindkvist, HRchef i  
PostNord Danmark
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”Pakkeomsætningens betydning 
er ikke en overraskende KPI for 
2022, men koncernens mildt sagt 
optimistiske budgetlægning, gør 
det nærmest umuligt for sælgerne 
at opnå resultatløn. Ingen sælgere 
fik penge på det element efter 1. 
kvartal”, siger klubformand Eigil 
Johannesen.

”Lokale forhandlinger i Salg 
om, at KPI’en sænkes til et mere 
realistisk niveau, hvor den enkelte 
sælgers indsats reelt gør forskellen, 
blev blankt afvist med henvisning 
til budgettet”, fortæller tillidsre-
præsentant Dorte Ditlev, der deltog 
i forhandlingerne sammen med 
Eigil. 

Eigil undrer sig over, hvad ledel-
sen vil med en resultatlønsaftale, 
hvis ikke den skal virke incita-
mentsfremmende.

”Vi har tidligere aftalt en for-

handling i efteråret 2022 om en 
højere resultatlønsramme fra 2023.  
En højere ramme kan dog hurtigt 
blive indholdsløs, hvis budgettet er 
urealistisk”, siger Eigil.

Fokus på resultatløn
Sælgerne i Post Danmark har mulighed 
for resultatløn, hvis de opnår forskellige 
fokuselementer (KPI’er). Disse defineres af 
ledelsen, som også fordeler det samlede beløb på 
de forskellige KPI’er.

tillidsrepræsentant Dorte Ditlev,

7

Om podcasten
Fra præsentationen af podca-
sten: ”I podcasten ridses en 
række fordele og ulemper op. 
Det meste er rigtig godt, der kan 
spares på husleje, rengøring 
og kaffe - i PostNord er det en 
besparelse på ca. 25% på H88, og 
produktiviteten er steget med ca. 
10%. For medarbejderne giver 
det stor tilfredshed at planlægge 
egen tid, spare kø-tid i bil og at 
kunne møde ind når det passer.

Den sociale sammenhængs-
kraft tager dog en drejning, når 
hjemmearbejdspladserne bliver 
brugt af mange medarbejdere 
og det stiller andre og nye krav 
til hele arbejdspladsen. Ikke alle 
trives med meget enearbejde, 
især ikke nye medarbejdere og 
unge.

Og erfaringerne fortæller 
også, hvor vigtigt det er at være 
opmærksom på møder og samta-
ler på nettet. 

Der stilles en lang række 
spørgsmål til arbejdsgangen, 
f.eks hvor ofte skal man mødes 
på skærmen? Hvor struktureret 
skal møderne være og hvornår? 
Skal man holde kaffepause på 
skærmen og hvornår møder 
man sine kolleger? Kan man 
overholde deadline og ser leder-
ne medarbejderne og kan de 
holde styr på kommunikationen 
og sparingen? osv. osv. Og så er 
der lige det med at blive ”set” af 
både sin leder og sine kolleger, 
de små bemærkninger, den 
hurtige udveksling og følelsen af 
at arbejde sammen.

Øget brug af hjemmearbejde
kræver nytænkning af frem-
møde, uddannelse af ledere og 
åbenhed fra alle parter om de 
ting, der ikke fungerer.”
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3% i rente* på din lønkonto 
Lån & Spar er en bank som alle andre.  
Du kan bruge os til det hele – fra lønkonto 
til investering, fra opsparing til realkredit og 
råd givning om boligkøb. Ud over de kontante 
fordele har vi stort kendskab til de faglige 
forhold, der gælder for dig. Det giver et 
forspring, når økonomien skal passes.

Vores rødder er i ordentlighed
At tage ansvar for hinanden ligger i vores 
DNA. Det har det gjort siden starten i 1880. 
Vi tager klima, bæredygtighed og etik alvorligt. 

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 Post & 
Kommunikation 
har valgt bank.  
Hvad med dig?

3% 
PÅ DIN

LØNKONTO

Lån & Spar er  
ejet af bl.a. HK Post 
& Kommunikation. 
Som medlem giver  

det dig særlige fordele 
– til glæde for dig, for 
din forening og for os. 

Se, hvad du får som 
medejer

D
an

sk
er

nes favorit-bank

Vinder af Loyalty Groups BrancheIndex B
an

k 
20

22

Læs mere: loyaltygroup.dk/brancheindex
-b

an
k

BESTIL ET MØDE NU  
Ring 3378 1954 – eller gå på lsb.dk/poko  
og book et møde.

HK_2022-2_Branding-taktisk_210x297.indd   1 12.05.2022   10.31

Det vil typisk bedst kunne svare sig 
rent økonomisk at vælge den nye ret 
til Tidlig pension frem for efterløn, 
hvis man vil trække sig før folkepen-
sionsalderen. Det viser nye beregnin-
ger fra Sampension, som opfordrer 
til, at man undersøger, hvilken af 
ordningerne der er mest fordelagtig, 
hvis man er berettiget til dem begge.

Tidlig pension 
Siden 1. januar har det været muligt 
at gå på Tidlig pension – den såkaldte 
”Arne-pension”. Tidlig pension giver 
mulighed for at trække sig et, to eller 
tre år før sin folkepensionsalder, hvis 
man har været tilknyttet arbejdsmar-
kedet i 42, 43 eller 44 år og i øvrigt 
opfylder betingelserne for tidlig 
pension.

Om du har ret til Tidlig pension 

får du svar på via borger.dk (søg på 
”Søg ret til tidlig pension” i menuen 
på borger.dk, log ind og svar på fire 
enkle spørgsmål).

”Hvis du er berettiget til både 
efterløn og Tidlig pension, så giver 
det god mening at undersøge, hvilken 
ordning der bedst kan betale sig. 
For der kan være betydelig forskel 
på, hvor meget man kan få udbetalt 
fra ordningerne. Hvis man – som de 
fleste danskere – selv har en pensi-
onsopsparing, så vil Tidlig pension 
typisk være mest fordelagtig rent øko-
nomisk,” lyder det fra Sampension.

Udbetaling af 
efterlønsbidrag 
Normalt kan man ikke få sine efter-
lønsbidrag udbetalt. Men frem til 30. 
juni 2022 er der et vindue, hvor man 

kan få pengene udbetalt skattefrit. 
Det er der generelt grund til at have 
fokus på, hvis man er med i efter-
lønsordningen – og særligt hvis man 
også har mulighed for at vælge Tidlig 
pension. Vælger man Tidlig pension, 
så skal det skattefri efterlønsbidrag, 
man kan få udbetalt, nemlig lægges 
oveni det beløb, som man vil kunne 
få i Tidlig pension, når man sam-
menligner efterløn og Tidlig pension.

Man skal dog også være opmærk-
som på, at hvis man vælger at få efter-
lønsbidraget udbetalt, så melder man 
sig samtidig ud af efterlønsordnin-
gen. Det indebærer, at man hverken 
kan få efterløn, optjene arbejdstimer 
til den skattefri præmie eller gøre 
brug af kommunens ordninger for 
seniorjob og fleksydelse. 

Tidlig (”Arne-”) pension eller efterløn?

Ved udgangen af juni 2022 udløber muligheden for skattefrit at 
få dit efterlønsbidrag retur. Så det haster med at beslutte sig, 
hvis du er en af dem, der har den mulighed

Pensionerne kan være lidt af et puslespil.
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Det konkrete salg til fem millioner 
kroner skete efter vurdering fra 3 
ejendomsmæglere og via en ekstern 
advokat. Anledningen var en større 
facaderenovering, som efterfølgende 
viste sig at blive endnu mere omfat-
tende end planlagt.

Baggrund for de to 
forskellige slags ejerskab
Det kan måske være lidt svært at hitte 
rede i, hvorfor nogle huse ejes af HK 
Post & Kommunikation, mens andre 
ejes af HK Post & Kommunikations 
”afdeling” af TJM Forsikring.

Oprindelig var det kun de fire 
ferielejligheder i udlandet samt lej-
ligheden på Nørre Vold i København, 
som var ejet af ”HK Post & Kommu-
nikation – TJM Forsikring”, da disse 
ferielejligheder er købt for overskud-
det i forsikringen. 

Gradvist har HK Post & Kommu-
nikation dog valgt at sælge nogle af 
feriehusene til ”HK Post & Kom-
munikation – TJM Forsikring”, for 
at undgå at skulle afholde større 
vedligeholdelsesudgifter.

Det er tillidsrepræsentanterne 
(bestyrelsen) i begge sammenhænge, 
som alene beslutter over feriehuse-
ne, - og ikke forsikringen. Brugen er 

dog underlagt myndighedskontrol, 
så vi kan undtages for reglerne for 
feriehusudlejning.

Kritik af salget
Salget af de to feriehuse i Skagen har 
været kritiseret af enkelte pensionist-
medlemmer, da medlemmer med 
forsikring i TJM Forsikring så har 
fortrinsret til at leje husene. Kritik-
ken er gået på, at husene skulle være 
forblevet klubbens ejendom. 

”Finansieringen af vedligeholdel-
sen skulle i så fald være sket af formu-
en, belåning af huse(t) eller frasalg af 
andet feriehus”, siger klubformand 
Eigil Johannesen.

Klubbestyrelsens reaktion
Kritikken af salget har givet an-
ledning til, at klubbestyrelsen har 
drøftet vilkårene for feriehusene.  

Klubbestyrelsen besluttede, at
• fremtidige salg af feriehuse drøf-

tes konkret i det enkelte tilfælde.
• Der opkræves 20% af lejen umid-

delbart efter booking
• Lejen hæves med +5% i høj- og 

mellemsæsonen i 2023 (dog ikke 
Berlin)

• Lejen hæves med rammen for 
OK23 i 2024

• Erhvervsaktive medlemmer af 
klubben har uændret fortrinsstil-
ling ved hovedtildeling af huse ejet 
af klubben

• Forsikrede medlemmer af klub-
ben har uændret fortrinsstilling 
ved hovedtildeling af huse ejet af 
TJM Forsikring

• Hovedtildeling sker og pointsy-
stem anvendes uændret, og alle 
point afskrives   

• Efter hovedtildeling kan øvrige 
medlemmer af klubben booke 
ophold af huse ejet af

• klubben efter først-til-mølle prin-
cippet, dog kun op til 12 måneder 
frem (uge 18 2023 kan bookes uge 
18 2022)

• TJM Forsikring, dog kun 40 uger 
frem for ikkeforsikrede
”Tillidsrepræsentanterne, som 

udgør bestyrelsen både i klubben 
og vores del af TJM Forsikring, har 
taget kritikken til efterretning, så vi 
fremadrettet ved større vedligeholdel-
sesopgaver også overvejer belåning af 
hus(e) eller frasalg af det mindst be-
nyttede hus” siger klubnæstformand 
Tanja Olsen. ”Virkeligheden er dog 
også, at vi bliver færre erhvervsaktive, 
mens antallet af forsikrede vil være 
mere stabilt mange år frem.”

Hvad betyder bestyrelsens 

FERIEHUSE: 

Dræbel og MC solgt
til HK Post & Kommunikation  TJM Forsikring

FERIELEJLIGHEDERNE:

Prag
Andre fonde som vores kan konstatere mindre udlejning i Prag og en 
enkelt fond har sat sine lejligheder til salg. En af årsagerne formodes at 
være, at der ikke længere er direkte flyvninger mellem København og 
Prag.

HK Post & Kommunikation kan ikke umiddelbart se nogen ned-
gang, men antallet af lejede uger har aldrig været højt. Derfor har 
klubbestyrelsen drøftet, om lejligheden burde sælges. Samlet set er 
ferielejligheden dog rentabel, og klubbestyrelsen besluttede at fastholde 
lejligheden, mens skiftedag kan ændres administrativt.

beslutninger for dig som 
medlem?
Ja, først og fremmest at du fremover 
skal betale 20% af lejen tidligere end 
hidtil.

Desuden 
betyder be-
slutningerne, 
at medlem-
mer med for-
sikring i TJM 
Forsikring 
fortsat har 
fortrinsret til 
huse og lejlig-
heder ejet af 
"HK Post & 
Kommunika-
tion – TJM Forsikring” i forbindelse 
med hovedtildelingen. 

Feriehuse og -lejligheder lejes 
uændret på to forskellige bookingsi-
der – afhængig af om de ejes af ”HK 
Post & Kommunikation” eller af 
”HK Post & Kommunikation – TJM 
Forsikring”. Du vil altid kunne finde 
info om dette på hk.dk/post. Og helt 
konkret skal Dræbel og MC fremover 
bookes og betales via bookingsiden 
for "HK Post & Kommunikation – 
TJM Forsikring". 

Moms på Berlin
Skattemyndighederne i Berlin har besluttet, at TJM Forsikring – og dermed 
også vores lejlighed i Berlin - er momspligtig, og har derfor rejst et efterbeta-
lingskrav. Det betyder alt andet lige, at huslejen skal stige med 19% for blot at 
dække meromkostningen. Der kan fremadrettet så også fratrækkes tysk moms 
af køb, men dette vil medføre en dyrere administration (momsregnskab).

Klubbestyrelsen har besluttet at lejen hæves med 20% med et varsel på 
løbende måned + 1 måned.

Skattemyndighedernes beslutning er uden sammenhæng til den uafklare-
de lovlighed af vores brug af lejligheden. Dette kan stadig vare år.

Dræbel har fået nyt 
flot badeværelse. 

Samt vaskemaskine 
og tørretumbler. Det 
samme sker i MC til 

januar

MC og Dræbel ligger helt ude i 
klitterne i Gl. Skagen
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Bedste forsikring  
til dig, der kører grønt
Er du også gået over til hybrid- eller elbil?  

I TJM Forsikring matcher vi dit grønne valg med markedets bedste forsikring  
til din hybrid- eller elbil – til en virkelig bæredygtig pris!  

Se mere og beregn pris

Dækker  

også udstyr 

 som batteri og 

ladekabel

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Slet og ret fordi de var kvinder, og 
fordi historien som regel blev skrevet 
af mænd. I denne frimærkeudgivelse 
hylder PostNord ti danske kvinder, 
der alle har efterladt sig markante 
aftryk inden for deres fag. Det drejer 
sig om alt lige fra videnskab og 
politik til ligestilling, erhvervsliv og 
sport. Thit Thyrring er kunstneren 
bag de farverige portrætter. De 10 
kvinder er: Nielsine Nielsen (læge), 
Anne Marie Carl Nielsen (billed-
hugger), Karen Volf (iværksætter), 
Nina Bang (politiker), Inge Lehmann 
(seismolog), Bodil Begtrup (ambas-
sadør), Lis Hartel (sportsudøver), 
Inger Christensen (forfatter), Tine 
Bryld (socialrådgiver), Natasja Saad 
(musiker).

Markante kvinder på frimærker

Historisk set har 
kvinder verden over 
sjældent opnået samme 
opmærksomhed og 
anerkendelse som 
deres mandlige 
kolleger.

Miniarket her blev udgivet for 
at markere Dronningens 50-års 

regentjubilæum. Dronningen er vist 
foran ruinen af Magnus Katedralen 

i bygden Kirkjubøur. Dronningen 
bærer flot den færøske nationaldragt 
og omkring hende er der Færøernes 
typiske farver grønt græs og blåt hav. 

Miniarket er udarbejdet af Martin 
Mörck efter foto af Steen Brogaard. 

Også Færøerne satte en markant kvinde på frimærke tidligere i år 
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Jubilæer 3  kvartal 2022

Legater og Fonde
Du har som medlem af HK Post & Kommunikation mulighed 
for at søge forskellige tilskud, legater og fonde.

Mangler du på listen 
Så kontakt HK Post & Kommunika-
tion hanne.schnedler.clausen@hk.dk 
Det gælder også, hvis du har en kol-
lega, der ikke står på listen. HK Post 
& Kommunikation får ikke oplyst 
jubilæer fra alle arbejdspladser (f.eks. 
ikke fra Danske Bank).

Juli 
40 år 
Birgitte Fruerlund Jensen (12)

August 
40 år 
Jørgen Sondrup (1 
Kurt  Kloth Petersen (1) 
Lars Stougård Thomsen (1) 
Per Spaniel (1)

September

25 år 
Tanja Holm Olsen (2)

15

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 3. kvartal 2022. 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder. 
Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

FORBRUGSLÅN  
TIL 4,5% P.A. 
– uden gebyrer og 

omkostninger

HVAD DRØMMER DU OM?
Drømme er unikke. De kan dreje sig om at renovere hjemmet eller forsøde 
tilværelsen.
 
Siden 1907 har Tjenestemændenes Låneforening  formidlet forbrugslån på billigst mulige vilkår 
til de tilsluttede organisationers medlemmer. Gennem årene har vi tildelt lån til mange forskellige 
typer af behov og drømme. Måske kan vi også hjælpe dig.
 
Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 50% af din faste årsløn. Lånet er uden om-
kostninger og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på forbrugslån.
 
Få mere information og beregn dit lån på tjlaan.dk.

1211033 Forbrugslån annonce A4.indd   1 25.02.2022   10.04

Vær opmærksom på betingelserne da mu-
lighederne kan afhænge af hvilken virksom-
hed, du er ansat i.
Du kan søge disse fonde:
Understøttelsesfonden
Jubilæumsfonden, og
Starcks legat

Jubilæumsfonden omtaler Tidende gerne 
sidste på året hvert år, da ansøgningsfristen 
er 1. december. Fonden dækker helt over-
vejende uddannelse. Du kan læse mere om 
Jubilæumsfonden på hk.dk/post (under 
”medlemstilbud”).

De to andre fonde kan du også læse om på 
klubbens site, men da de ikke er så kendte, 
omtaler vi dem her:

Understøttelsesfonden
Fonden yder støtte/hjælp ved: 
• Dokumenterede udgifter til lægeordineret 

medicin (ikke kosttilskud eller alternativ 
medicin). 

• Dokumenterede udgifter til behandling hos 
fysioterapeut, kiropraktor og zoneterapi. 

• Dokumenterede udgifter for tandlæge-
behandling og briller ydes legat(er) på 
2.500,- kr. 

• Kulturelle og sportslige aktiviteter ydes 
legat(er) på 2.500,- kr. Seneste regnskab 
skal medsendes.

Du finder ansøgningsblanket på hk.dk/post 
(under ”medlemstilbud”).

Starcks legat
Legatet dækker lidt bredere formål end 
Understøttelsesfonden, men har væsent-
ligt færre midler. Det skal dog ikke afhol-
de nogen fra at søge. Også her findes en 
ansøgningsblanket på hk.dk/post (under 
”medlemstilbud”)

Genvalg 
På Repræsentantskabsmøde den 
6. maj 2022 blev Eigil Johan-
nesen og Tanja Olsen genvalgt 
som henholdsvis formand og 
næstformand. Valgperioden er 
2 år, og de er på valg igen i hen-
holdsvis 2023 og 2024, da valget 
af klubformand skulle være sket 
i 2021, hvor Repræsentantskabs-
mødet måtte udskydes på grund 
af corona.

Repræsentantskabet består af 
de valgte tillidsrepræsentanter i 
HK Post & Kommunikation, og 
ifølge klubvedtægterne vælges 
formand og næstformand af og 
blandt tillidsrepræsentanterne.

Der kan vælges lokal tillids-
repræsentant i de forskellige 
organisatoriske enheder, f.eks. 
Digital og Parcel Operations. Så 
der er plads til flere!



JA fra ministeren

3F Post og HK Post & Kommunikation hav-
de den 14. maj første mulighed for at hilse 
på postens nye minister, men dialogen om 
at sikre post til alle danskere vil fortsætte. 
Det måtte dog også konstateres, at EU har 
travlt med andre emner, og derfor forsinker 
sine egne undersøgelser af statens tidligere 
betalinger for befordringspligten.

EU har allerede godkendt ”den store” 
indbetaling, som var målrettet afskedigel-
ser med rådighedsløn i Danmark. Derud-
over betalte den danske stat 225 millioner 
kroner i 2020 som en underskudsdæk-

ning, da der populært sagt købes færre 
frimærker, end det koster at dele posten ud 
i alle dele af Danmark. 

Visse konkurrenter på logistikmarkedet 
påstår igen og igen, at disse penge bruges 
på især kunstigt lave priser på gods. Derfor 
har EU set sig nødsaget til at undersøge sin 
egen tidligere accept igen. 

Der kan således opstå den tragikomiske 
situation, at den optimerede samkørsel 
(last mile), som gør udgiften til befor-
dringspligten mindre, kræves stoppet. Men 
det værste er dog, at staten ikke indbetaler 

underskudsdækningen for de efterfølgen-
de år (2021 og frem) eller laver en flerårig 
aftale, før EU har godkendt sin egen tidlige-
re beslutning.

”Ingen afviser, at befordringspligten 
giver underskud”, siger klubformand Eigil 
Johannesen, ”eller at de 225 millioner er 
korrekte, men de gentagne mistænkelig-
gørelser gør, at vores arbejdsplads mangler 
pengene i kassen for arbejde, som allerede 
er leveret. Dét er ikke mindre absurd, når 
virksomheden faktisk laver 2 regnskaber 
som revideres af ét af verdens største revi-
sionsselskaber. Og alligevel kan millioner 
af kroner brugt på trusler mod EU, - fra 
konkurrenternes side, få lov til at spille 
hasard med kritisk infrastruktur (befor-
dringspligten)”.

”I yderste konsekvens kan Post Dan-
mark være nødt til at afvise befordrings-
pligten, fordi regningen hvert kvartal vok-
ser, mens der ikke kommer penge i kassen. 
Den dansk stat vil betale for det bestilte: 
post omdelt til hver eneste dansker- og for 
den sags skyld, at alle er sikret mulighed 
for at sende et brev. Men før EU er nået til 
sagens ende, kan der ikke komme gang i de 
hjemlige politiske forhandlinger igen. Det 
er dog godt at vide, hvor postens minister 
står i denne sag, ” slutter Eigil.

Kaffen var knapt hældt i kopperne, før transportminister Trine 
Bramsen slog fast, at befordringspligten er vigtigere end 
nogen sinde. Og at ordnede forhold for medarbejderne er en 
selvfølge.

Klubformand Eigil Johannesen, Transportminister 
Trine Bramsen og formand for 3F Post, Dzevad 
Ramic.


