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Fokus på vækst?

De 2,5 mio. kr. som vi før jul fik sikret til ekstraordinær uddannelse af 

HK’erne, kommer nu i omløb (læs mere på siderne 6 og 7).

Virksomheden har også sat navn på konkrete kurser, som anses for 

værdiskabende. Vi havde gerne set, at ambitionsniveauet – eller kravet – 

havde været større, men det er trods alt et pænt skridt i den rigtige retning. 

Virksomheden får behov for medarbejdere, der er skarpe på LOGISTIK. 

HK Post & Kommunikation vil gerne gøre opmærksom på akademifag som 

”Logistik” og ”Supply Chain Management”, som du kan deltage i gennem 

ikuf.dk. Med studiestart i næste uge kan du faktisk være færdig ved juletid. 

Og IKUF betaler både kursusudgiften og 85 % af din løn.

Som medarbejdere har vi gjort vores ved at tilpasse vores overenskomst. 

Lønstigningen i samfundet er højere end i PostNord Danmark. Vi leverer!

Halvårsregnskabet viste ”postkasserøde tal”, som en avis poetisk udtrykte 

det. Men alle (post-)lovens frihedsgrader, er ikke udnyttet.

Mange holder vejret oven på de pludselige prioriteringer i distributionen. 

Vi ved i skrivende stund ikke, hvilke beslutninger landechefen overvejer. 

Som klubformand er jeg dog glad for, at vi fik lukket ned for yderligere ar-

bejdsgiverkrav til lokalaftalerne, og de forhandlinger bliver ikke åbnet igen!

Klubformand for HK Post & 
Kommunikation, Eigil Johannesen
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I juni måned besluttede tillidsrepræ-
sentanterne i PostNord Danmark, 
hvad der var de vigtigste priorite-
ringer til Industriens Funktionær-
overenskomst, da: ”ingen havde stor 
lyst til at bringe lokalaftalerne i spil 
med mulighed for modkrav”, som 
klubnæstformand Karin Lauritsen 
udtrykker det.

”Set i lyset af den seneste økono-
miske udvikling var det – desværre 
– blevet endnu sværere så at fastholde 
lokalaftalerne. De er nu ”fastlåste” 
indtil udløb af næste overenskomst-
periode”.

Klubformand Eigil Johannesen 
bekræfter, at strategien har været, at 
få de vigtigste elementer fra lokal-

aftalerne ind i overenskomsten, så 
vilkårene ikke forsvinder, selv om 
lokalaftalerne senere måtte blive 
opsagt.

HK Post & Kommunikation 
har været - og er - centralt placeret 
efterhånden som de mange ønsker 
fra forskellige arbejdspladser på det 
private arbejdsmarked skal samles til 
kravene fra alle HK’erne:

Eigil var inviteret til en fælles 
workshop med tillidsrepræsentanter 
fra Teknisk Landsforbund, som også 
er dækket af Industriens Funktio-
nærforbund.

Karin og Eigil sidder begge i 
bestyrelsen for Branchesektion 
Transport & Turisme (BTT), hvorfra 

det vigtigste krav bliver arbejdstids-
kompensation for forskudt tid (i vores 
lokalaftale er det 17 – 6 fri.red).

”Det er ikke flertallet af vore 
medlemmer, som arbejder aften eller 
nat, men hvem ved hvad fremtiden 
bliver? Og allervigtigst er, at der skal 
sikres restitution for den arbejds-
miljørisiko, som er dokumenteret 
videnskabeligt”.

Eigil og Karin sidder derudover i 
bestyrelserne i henholdsvis HK Ser-
vice Hovedstaden og HK Østjylland.

Afdelingerne og BTT mødtes den 
9. september i HK Privats bestyrelse 
for endeligt at prioritere kravene, 
inden de sendes til CO Industri, 
som koordinerer kravene fra alle 
forbundene inden de præsenteres, 
og forhandles med Dansk Industri i 
starten af 2017. 

”Bare det at finde de fælles 
interesser fra de forskellige typer 
arbejdspladser i PostNord Danmark 
kan være svært. Så ja, der er mange 
møder, inden først de tusindvis af 
HK’ere og siden 230.000 ansatte 
på det private arbejdsmarked bliver 
enige” siger Eigil.

Klubformanden vil ikke spå om 
det videre forløb, men lægger ikke 
skjul på, at han foreløbig er godt 
tilfreds med situationen. 

Tillidsrepræsentant Lene Egholm 
protesterede øjeblikkeligt over den 
manglende involvering af samar-
bejdsudvalget, og klubformand Eigil 
Johannesen mødtes med de berørte.

Chef for Koncern HR, Finn 
Hansen, har principielt anerkendt, at 
medlemmerne får de samme vilkår 
som aftalt ved den tidligere offsho-
ring, men at der bliver en forhand-
ling. ”Vi forventer, at de skal have de 
aftalte 30.000 kr. for outsourcing. Vi 
forudsætter også, at der sikres den 
nødvendige arbejdskraft, - så overar-
bejdet begrænses – indtil opgaverne 
er forsvarligt forankret (offshoring og 
flytning) og vi forventer fritstilling i 
opsigelsesperioden”, siger Eigil, og 
tilføjer:

”Det lykkedes desværre ikke at få 
Folketinget – dvs. forligskredsen – til 
at stoppe PostNords brug af offsho-
ring, og nu sker der så yderligere 
tab af danske arbejdspladser, præcis 
som HK Post & Kommunikation 

frygtede, og gjorde politikerne op-
mærksomme på”.

”Spørgsmålet ligger 
desværre udenfor, hvad 
forligskredsen rimeligvis 
kan lovgive om, (…)”

Spørgsmål til politikerne
Med afsæt i den nyligt vedtagne 
postlov, stillede klubformand Eigil 
Johannesen to spørgsmål til postord-
førerne for henholdsvis Socialdemo-
kratiet og Dansk Folkeparti. Et par 
uger efter Tidendes deadline var der 
stadig kun kommet svar fra Christi-
an Rabjerg Madsen, MF for Socialde-
mokratiet. Vi bringer spørgsmål og 
svar på siden her:

Sidst i juni måned blev regnskabsmedarbejderne 
i Fredericia orienteret om, at koncernen havde 

besluttet af offshore yderligere 6 stillinger til Indien.

”Mere Indien”
betyder igen færre jobs!

SPørgSmål 1:
Modsat reglerne for godskørsel kom der ingen krav til 
postvirksomheder for chaufførernes løn- og arbejdsvilkår. 
Hvordan kan HK få fokus på den unfair konkurrence?
 Jeg er ekstremt opmærksom på, at PostDanmark ofte er 
i konkurrence mod virksomheder, der ser stort på fair 
konkurrence, trafiksikkerhed og ordentlige arbejdsfor-
hold. Bl.a. derfor har jeg arbejdet benhårdt på at få vedta-
get B165, der vil sikre bedre forhold og bekæmpe social 
dumping for varebiler under 3500 kg., der kører gods for 
fremmed regning. Forslaget - som jeg har stillet på vegne 
af Socialdemokratiet sammen med Rasmus Prehn - blev 
vedtaget uden om regeringen, så jeg vil følge nøje, at 
regeringen i efteråret 2016 tager de skridt, der omsætter 
B165 til lov.

 
 

SPørgSmål 2:
Offshoring af danske arbejdspladser blev ikke stoppet 
politisk (forligsteksten). Hvordan kan HK få det med i 
forhandlingerne i 2019?
 Jeg har personligt taget problematikken op med Trans-
portminister Hans Christian Schmidt, da jeg indkaldte 
til samråd om PostDanmarks outsourcing af HK-job fra 
Erritsøe til Indien. Jeg vil også fremadrettet have fokus 
på netop denne problemstilling, som jeg meget gerne 
samarbejder med HK om. Jeg var selv modstander af 
PostDanmarks flytning af arbejdspladser fra Danmark 
til Indien, og jeg har sammen med blandt andre HK og 
borgmester Jacob Bjerregaard klart opfordret ministeren 
til at tale med PostDanmark om problemstillingen. Det 
har ministeren afvist, hvilket jeg er ærgerlig og vred over. 
Spørgsmålet ligger desværre udenfor, hvad forligskredsen 
rimeligvis kan lovgive om, så når ministeren ikke har vist 
vilje til at tage en kritiske dialog med PostDanmark om 
spørgsmålet, så er de politiske virkemidler ved at være 
udtømte.

 Med venlig hilsen
 Christian Rabjerg Madsen
MF

OK 17 
Nu nærmer vi os så småt

Uanset PostNord Danmarks udfordringer 
har OK17 haft især tillidsrepræsentanternes 
opmærksomhed siden maj måned, hvor 300 HK-
tillidsrepræsentanter fra private arbejdspladser 
mødtes i Kolding.

Ingen havde stor lyst til at bringe 
lokalaftalerne i spil med mulighed for 
modkrav, siger klubnæstformand Karin 
Lauritsen.

Klubformand Eigil Johannesen
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HR har været i dialog med enheder-
ne, for at få klarlagt, hvilke kompe-
tencer, der med fordel kan styrkes 
hos medarbejderne i de kommende 
år i forhold til den forretningsmæs-
sige udvikling i PostNord Danmark. 
Og klubben har nu aftalt med HR, 
hvordan puljen kan bruges. 

Tilbud til værende 
medarbejdere:
Alle ansatte under overenskomsterne 
med HK, herunder ansatte på HK 
kontrakt, kan søge om uddannelse i 
op til 4 uger og med et max. uddan-
nelsesgebyr på 30.000 kr. så længe 
der er midler i puljen (først-til-mølle). 
Medarbejderen betaler selv andre 
udgifter (transport m.v.).

Såfremt kursus- eller uddannel-
sesaktiviteten findes som godkendt 
uddannelse med mulighed for 
refusion, skal denne mulighed som 
hovedregel benyttes. Falder kursus- 
eller uddannelsesaktiviteten ind 
under aftalen om IKUF (se efterføl-
gende) skal IKUF desuden fortrinsvis 
benyttes. I enkeltstående tilfælde kan 
der dispenseres herfra, ligesom der 
kan dispenseres fra loftet på 30.000 
kr. Dette kræver dog godkendelse 
centralt af HK og HR.

Virksomhedsrelateret 
kursusaktivitet:
De virksomhedsrelaterede kursustil-
bud er inden for transport, logistik, 

administration, salg og spedition. 
Desuden udvikles e-læringskur-
sus i brugen af Salesforce/CRM 
samt kurser i grundlæggende 
spedition. Du kan læse mere på 
PostNord Danmarks intranet på 
Uddannelses hjemmeside. 

Tilbud til medarbejdere 
der opsiges pga. 
arbejdsmangel:
Her gælder den samme ramme 
som for øvrige, nemlig de maksi-
malt 30.000 kr.  

Medarbejdere, der opsiges grun-
det arbejdsmangel, tilbydes fremover 
et 3 dages kursus ved navn ”Opsagt 

– hva’ nu?”. Formålet med kurset er 
at afklare den enkeltes kompetencer, 
uddannelsesønsker og retning på 
fremtiden. Kurset afvikles på skoler 
rundt omkring i landet, og erstatter 
kurset ”Din personlige uddannelses- 
og jobplan”, som HK Post & Kommu-
nikation har tilbudt det sidste 1½ år. 

Den lokale ledelse skal orientere 
opsagte medarbejdere om deres 
uddannelsesmuligheder.  Medarbej-
deren kan dog også selv finde frem 
til kurser og uddannelser, - uden 
deltagelse på det 3-dages indledende 
kursus. 

IKUF:
HK’ere omfattet af overenskomsten 
kan søge uddannelse dækket af In-
dustriens KompetenceFond (IKUF) 
i op til 6 uger. Du søger selv via ikuf.
dk. Efter ansøgning får PostNord 
automatisk ansøgningen til godken-
delse, præcist som hidtil.  Kursustids-
punktet skal nemlig afstemmes med 
virksomhedens tarv.

Nuværende ordning: 
Kompetencepuljen erstatter mid-
lertidigt den tidligere aftalte kuty-
me, hvor opsagte medarbejdere fik 
mulighed for en IKV-afklaring samt 
- for funktionærer - op til 10 dages 
uddannelse. Ordningen genindføres 
når puljens midler er opbrugte. 

Forebyggelse af stress 
samt uddannelse af 
arbejdsmiljørepræsentanter. 
Udover aktiviteter for værende og 
opsagte medarbejdere er der også 
øremærket midler til stressforebyg-
gelse samt uddannelse af arbejdsmil-
jørepræsentanter. 

HK Post & Kommunikation 
anbefaler:
Tidende har talt med klubformand 
Eigil Johannesen om aftalen. 

Hvad mener du især, at HK Post & 
Kommunikations medlemmer med 

fordel kan bruge kompetencepuljen til?
”Som fagforening har vi nu fået 

aftalt klare signaler til HK’erne om, 
hvilke konkrete kurser PostNord 
Danmark anbefaler. Det er meget 
positivt, for det har vi ofte efterlyst. 
Hvis man som medarbejder skal gøre 
sig attraktiv for virksomheden, så er 
det jo vældig vigtigt at vide, hvilke 
kompetencer virksomheden ser et 
behov for. 

Og så har vi også sikret økonomi 
til deltagelse i kurserne.”

”Så kom af sted og bliv dygtigere! ” 
lyder opfordringen fra Eigil. ”AN-
SVAR FOR EGEN LÆRING gælder i 
lige så høj grad på arbejdsmarkedet, 
som i ungdomsuddannelserne. 
Forhåbentligt bliver flere inspireret 
til at tage akademifag som ”Logistik”, 
”Spedition” og ”Supply Chain Ma-
nagement”. Eller andre (akademi-)
fag som opkvalificerer inden for den 
enkeltes arbejdsfunktion”.

Hvad skal man gøre, hvis man 
gerne vil søge om uddannelse fra 
puljen?
”Først og fremmest vil jeg gerne un-
derstrege, at puljen ikke skal bruges 
til at erstatte den almindelige proces 
for uddannelse. Det aftales fortsat via 
Udviklingssamtaler.

Ellers skal man faktisk bare udfyl-
de en uddannelsesplan, (som findes på 
Uddannelses hjemmeside. Red).

Og tale med nærmeste leder/chef 
for at få godkendt frigivelse til delta-
gelse på kurser. ”

Lederen sender herefter uddan-
nelsesplanen/tjekliste med god-
kendte kursusønsker (eller ønske om 
afvigelse) til HR Uddannelse, som 
står for tilmelding til kurserne, og 
som søger refusion. 

Kompetenceudvikling for 2,5 mio kr
I forbindelse med 
”december-aftalen” med 
PostNord Danmark om 
bortfald af frokostpause 
m.v., blev det også aftalt, at 
der skulle afsættes 2,5 mio. 
kr. til kompetenceudvikling 
for ansatte dækket af 
aftalerne med HK Post & 
Kommunikation.

Akademifag gennemføres af 
Erhvervsakademierne rundt om i 
landet. Du kan se mere på ug.dk 
ved at søge på de enkelte fag. Begge 
fag indgår i akademiuddannelsen i 
International transport og logistik, 
og hvert fag kan gennemføres in-
denfor 3-6 måneder med 1 dag eller 
aften om ugen. Eller som hel eller 
delvis e-learning.
”Supply chain management” giver 
dig en faglig specialisering inden 
for design af forsyningskæden på 
taktisk og strategisk niveau. Du 
bliver i stand til at designe og imple-
mentere logistikkoncepter. 
Du lærer om forsyningskæden, 
logistisk effektivitet og logistisk 
analyse. 

Indhold i Supply Chain 
management-modulet:
•	 Design af forsyningskæden 
•	 Agilitet (QRM) 
•	 LEAN i logistik 
•	 Mass production 
•	 Forsyning 

•	 Produktion 
•	 Distribution 
•	 Målstyring 
•	 Kvalitetsstyring 
•	 Metode 
•	 Organisering og projektstyring

På Logistik-modulet opnår du en 
kompetence, som bygger på en 
helhedsforståelse af virksomhedens 
logistiksystem og forsyningskæder. 
Du vil kunne tage professionel del 
i formuleringen af logistiske mål 
og strategier samt i løsningen af 
virksomhedens logistiske problem-
stillinger.

Indholdet i logistik-
modulet: 
•	 Værdikæden 
•	 Forsyning Produktion 
•	 Distribution 
•	 Kvalitetsstyring 
•	 Metode 
•	 Organisering og 
•	 projektstyring

Akademifagene Logistik og 
Supply Chain Management
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Thomas Vinther og en kollega blev 
i den forbindelse ansat som proces-
konsulenter. Tidende mødtes med 
Thomas for at høre mere om jobbet:

”Lidt forenklet er vores opgave 
at få beskrevet, hvem der gør hvad 
- procesbeskrivelse. Formålet er, at 
opgaverne løses helhedsorienteret 
og ensartet. Vi bruger derfor meget 
LEAN i vort arbejde. siger Thomas.

Vi løser ændringerne i dialog 
med kollegerne, men nogle måder at 
arbejde på er ikke et spørgsmål om, 
men kun hvordan den enkelte frem-

adrettet arbejder ud fra de trufne 
beslutninger.  Det gælder f.eks. den 
”nye” metode, at sagerne oprettes 
som cases i Sales Force. Den metode 
giver transparens for alle involve-
rede – også Shared Service Finance 
og Kundelinjen. Alle relationer til 
kunden findes noteret på kunden, og 
er derfor at finde, når det er relevant”.  

Forberedelse af kontraktforny-
elsen sidst på året, når det virkelig 
”koger” i Salg, er også en vigtig del af 
jobbet.

Ud over 15 års erfaring i virk-

somheden, heraf de seneste 8 som 
business supporter, takkede Thomas 
ja til jobbet som proceskonsulent ud 
fra samme holdning, som førte til de 
tidligere jobskift: ”Når der viser sig 
en chance, tager jeg den! Jeg sagde ja 
til jobbet for at lære nyt, og dermed 
have flere kompetencer - også uden 
for PostNord”, slutter Thomas med 
et smil.

I de seneste år har vi hørt fremtids-
forskere og eksperter fortælle os, at 
robotterne kommer, og at HK’ernes 
job forsvinder. Dystre prognoser 
viser, at 80-90 % af de nuværende 
HK-jobfunktioner vil være nedlagt 
inden for de næste 10 år. Det er en 
udfordring, som vi bliver nødt til at 
tage alvorligt. Jeg mener dog ikke, at 
fremtiden er så mørk, som forskerne 
og eksperterne forsøger at gøre den. 

Igennem tiden er HK’erne blevet 
mødt med mange forskellige krav til 
omstilling. For 30 år siden spåede 
man, at op mod 90 % af HK’ernes 
job ville forsvinde ved overgangen 
til EDB og det ”papirløse samfund”. 
Som vi ved i dag, blev fremtiden langt 
fra så dyster, som man forsøgte at 
gøre den til. Det skyldes, at HK’erne 
er nogle af de mest omstillingspa-
rate og alsidige medarbejdere, en 
virksomhed kan få. Derfor er jeg også 
mere end fortrøstningsfuld i forhold 
til, at HK’erne også spiller en 
central rolle på fremtidens 
arbejdsmarked.

”Hvis man også om 10 
år vil have en sikker 
og central plads på 
arbejdsmarkedet, 
bliver man nødt til at 
gentænke, hvordan 
ens kompetencer 
kan komme i spil 
på det kommende 
arbejdsmarked”

Det er dog klart, at vi igen 
står over for en udfordring, 
som ikke løser sig selv. Den 
kræver, at vi igen tager fat, 
videreudvikler og dygtiggør 
os. Her har den enkelte HK’er 
et ansvar for at skabe sin egen 
fremtid. Hvis man også om 
10 år vil have en sikker og 
central plads på arbejdsmar-
kedet, bliver man nødt til at 

gentænke, hvordan ens kompetencer 
kan komme i spil på det moderne 
arbejdsmarked, og efteruddanne sig 
dertil. 

Mange af de driftsrettede funkti-
oner, som HK’eren i dag varetager, 
vil inden for en ganske kort årrække 
være overtaget af maskiner eller 
outsourcet til udlandet. Det kommer 
næppe som nogen overraskelse. Hos 
Posten har man allerede oplevet, 
hvordan regnskabsopgaver outsour-
ces til Indien, og hvordan de almin-
delige posthuse er lukket ned og 
erstattet af en automatiseret pakke-
ekspedition, hvor folk selv afleverer 
og henter deres pakker i en kasse 
eller en Pakkeboks.  Selv frimærket 
kan man købe over en app. Det hele 
foregår altså helt uden om en HK’er. 

”relationen til andre 
mennesker, kan ikke 
overtages af en robot”.

Heldigvis er der mange jobfunk-
tioner, som ikke kan overtages af 
robotter eller systemer. Behovet for 
dokumentation og administration 
bliver uudtømmeligt, fordi folk vil 
vide mere og mere om alting, og fordi 
stadigt flere ting skal registreres. 

HK’eren skal derfor i højere grad 
begynde at tænke sig selv, som en 
sagsbehandlende konsulent, som er 
drevet af relationer. Relationen mel-
lem mennesker, og evnen til at forme 
måden, hvorpå arbejdsgangene er 
bedst, er blot nogle af de behov, som 
opstår, med den udvikling vi ser. Og 
netop relationen til andre menne-
sker, kan ikke overtages af en robot.

I HK har vi allerede givet 
HK-medlemmer, som har været  
ansat hos Post Danmark, 100.000 
kr. ekstraordinært til kurser, så Post 
Danmarks ansatte kan gå velforbe-
redt ind på fremtidens arbejdsmar-
ked. 

Det er altafgørende, 
at vi som HK’ere igen 
viser over for selv de mest 
dystre fremtidsforskere, 
at HK’eren ikke falder fra, 
fordi den teknologiske ud-
vikling går hurtigt. Men 
det kræver, at vi er villige 
til at yde en indsats, og 
spørge os selv: Hvordan 
kan jeg bedst bruges på 
fremtidens arbejdsmar-
ked, og hvad skal der til 
for, at jeg når bedst i mål 
med mine ambitioner? 
Her er det min klare 
opfattelse, at efteruddan-
nelse er afgørende for, at 
HK’eren også kommer 
til at spille en vigtig rolle 
på virksomhederne, i de 
næste 30 år. 

HK’eren spiller også en 
central rolle på fremtidens 
arbejdsmarked
AF René Knudsen, FORMAnd FOR HK seRviCe HOvedstAden

20151028TB_HKS_ReneKnudsen63.jpg

At postmængden falder mærkes også i PostNord 
Scanning A/S (PNS - tidligere Datascanning). I 2015 
reducerede PNS bemandingen med 15 HK’ere, og i løbet 
af i år opsiges 14 af de resterende 17 HK’ere. En enkelt 
har valgt at flytte med de resterende opgaver til PNS i 
Fredericia, når produktionen nedlægges i København.

”Det er rigtig, rigtig trist”, siger tillidsrepræsentan-
ten Susse, der også selv mister sit job. ”Vi havde jo nok 
set det komme efter fyringsrunden sidste år, men man 

håber jo altid. Det er så trods alt positivt, at ledelsen 
var indstillet på at aftale med mig, at dem der arbejder 
i opsigelsesperioden får et fastholdelsestillæg. Og 
vi får også 1 måneds frihed, der enten kan bruges til 
uddannelse eller til at være fritstillet den sidste måned 
i opsigelsesperioden. Det skal gerne give nogle bedre 
muligheder for at komme videre på arbejdsmarkedet”.

HK Post & Kommunikation har tilbudt at afvikle et 
kursus for de opsagte, ligesom vi gjorde i 2015.

PostNord Scanning lukker ned i København

Efter den seneste omorganisering i Salg skal arbejdsfordelingen 
mellem sælgere og business supportere være mere entydig. 
Derfor blev sælgersupporterne organiseret i eget team, Sales 
Administration, med kolleger i både Århus og København. Der blev 
også flyttet nogle kolleger fra Kundelinjen til Sales Administration.

Fokus på proces 
af hensyn til 
kunden
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”Scannere” og ”Service” er 2 meget 
præcise kodeord for det arbejde, 
som de fire HK’ere i Scanner Ser-
vice laver. Eller som John Nielsen 
udtrykker det: ”Når telefonen 
ringer, så tager vi den!”

Mellem kl. 8 og kl. 18.30 synes 
de selv, at deres vigtigste opgave er, 
at scannerne – eller devices, som 
det hedder i fagsproget – virker. 
Kan det ikke løses online, skal der 
hurtigst sendes en erstatning, så 
alt fungerer næste dag. Det kaldes 
Just-In-Time på logistiksprog. I 
praksis fungerer Scanner Service 
som virksomhedens nærlager, 
som bogstaveligt talt fra dag til dag 
(mandag – fredag) kan levere en 
manglende device. Hvis fejlmel-
dingen er sket senest kl. 18, når 
devicen frem som pakke næste dag.

Erfaring gør det nemt at prio-
ritere indsatsen og ledige devices. 
For selv om op mod 10.000 devices 
hvert år håndteres af Thu, Jesper, 
Flemming og John, gælder det om 
at fokusere på det vigtigste først. 
Deres mange års erfaring under-
støttes af en database over alle 
devices. 

        Posthuse fejlmelder via 
Kundelinjen (hotline), og kan 
problemet ikke løses dér, over-
tager Scanner Service. Øvrige 
arbejdspladser fejlmelder direkte 
til Scannerservice, som sikrer at 
erstatningsudstyr udsendes.

De fire medarbejdere flyttede ul-
timo maj måned til Brøndby. Men 
det opdagede de interne kunder 
forhåbentligt ikke, da flytningen 
blev planlagt hen over weekenden, 
så Scanner Service fra mandag 
morgen kl. 8 igen var klar til at 
sikre mulighed for en god scanner-
kvalitet. Og der følges med tiden, så 
nu gøres de nye Android telefoner 
klar til udrulning.

”Når telefonen ringer, 
så tager vi den!” 
Scannerkvaliteten bliver vigtigere og vigtigere for kunderne og for forretningen. 
Det ved de i Scanner Service, som er en del af Engineering (ENG). 

John Nielsen 
ved siden af de 
mange pakker med 
devices, som hver 
dag kommer til - 
eller sendes fra 
Scanner Service

Niels Flemming 
Møller ”sidder der 
bag skærmen” for 
at løse problemet

Thu Ha Pham er 
et godt eksempel 
på, at teknik også 
sagtens kan være 

for kvinder
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Den årlige uddeling af jubilæums-
fondens legatportioner sker i decem-
ber. Alle ansatte i PostNord Danmark 
A/S samt ansatte, der er overgået til 
datterselskaber i Post Danmark A/S 
kan søge. Ansøgningen om legatpor-
tion skal sendes inden 1. december 
til: 

HK Post & Kommunikation, 
det danske Post- og telegraf- 
væsens Jubilæumsfond,
svend Aukens Plads 11, 
2300 København s.
Du skal bruge ansøgningsblanket 

D 10 (findes på PostNords Intranet 
under Værktøjer, HR).

I ansøgningen skal du skrive og 
begrunde, hvad du vil bruge pengene 
til. Formålet skal opfylde indholdet 
i fondens § 2. Din ansøgning skal 
underskrives af nærmeste chef, jfr. 
dog § 3.

§ 2
Renterne af fondens midler anven-
des til understøttelse til flittige og 
dygtige medarbejdere i PostNord 
Danmark A/S, der ved studier eller 
rejser i udlandet eller hjemme agter 
eller har søgt at dygtiggøre sig til 
deres stilling. Tidligere ansatte i 
Post Danmark A/S, der er overgået 

til ansættelse i datterselskaber til 
Post Danmark A/S kan på de samme 
betingelser komme i betragtning 
ved uddelingen af legatportioner. 
Understøttelsen uddeles hvert år i 
december i legatportioner, der ikke 
kan være mindre end 3.000 kr. 

Herudover anvendes fondens 
midler som en hjælp til rejse eller 
rekreationsophold for værende eller 
tidligere postmestre/distributions-
chefer indenfor det københavnske 
postområde, idet ingen portion til 
dette formål dog må være mindre 
end 1.000,- kr.
§ 3
Ansøgning om legatportion ind-
sendes til fondens bestyrelse inden 
udgangen af hvert års november 
måned og må indeholde udførlige 
oplysninger om de udgifter, ansøge-
ren har haft, eller om den påtænkte 
anvendelse af legatet. Ansøgninger-
ne tilstilles bestyrelsen og skal være 
anbefalet af ansøgerens foresatte. 
Ansøgninger fra pensionerede post-
mestre/distributionschefer skal ikke 
anbefales.

Ansøgerne får besked efter 
afholdelsen af bestyrelsesmødet i 
december, og legatportionerne er til 
rådighed primo februar.
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Drop øretæve til Post Danmark
Under den overskrift havde klubformand Eigil 
Johannesen i sommerens løb et indlæg i flere 
landsdækkende medier

”Hvis SKAT fjerner momsregler 
om nethandel vil det koste Post 
Danmark 300 millioner kroner”, 
sagde Eigil.
”Ifølge Berlingske 12. juli vil SKAT 
sløjfe en regel om nethandel i 
momslovgivningen, som vil koste 
Post Danmark 300 millioner kro-
ner. Det betyder, at netbutikkernes 
mulighed for momsfri levering 
af pakker gennem Post Danmark 
fjernes, hvilket gør pakkerne dyrere 
for netbutikken og selvfølgelig 
også forbrugerne. Det vil fjerne det 

økonomiske grundlag for befor-
dringspligten.

Desuden lægger det yderligere 
pres på et i forvejen presset Post 
Danmark og dermed også virksom-
hedens ansatte, hvis der fra statens 
side fjernes omsætning for 300 mil-
lioner kroner. Vel at værke et Post 
Danmark, som staten og dermed 
skatteyderne er storaktionærer i. 
Til syvende og sidst er det kun de to 
store udenlandsk-ejede koncerner, 
Bring og GLS, den såkaldte momsø-
retæve til Post Danmark vil komme 

til gode. Hvis det bliver til virkelig-
hed, skyder SKAT og staten sig selv 
godt og grundigt i foden. ”

SKAT har efterfølgende besluttet 
at ophæve de særlige regler for Post 
Danmark fra 1. januar 2017. HK 
Post & Kommunikation har bedt om 
orientering i Hovedsamarbejdsud-
valget (HSU) om konsekvenserne. 
HSU-mødet holdes først efter at dette 
blad er gået i trykken. Post- og 

Telegrafvæsenets 
Jubilæumsfond

Forkert løn i 
COOP eller Dansk 
Supermarked?

Hvis din løn ikke 
stemmer – du ikke får 
de rigtige feriepenge 
etc.

Så ring eller mail i første omgang 
til HR-afdelingerne i henholdsvis 
COOP eller Dansk Supermarked 
for at afklare problemet, anbefaler 
faglig konsulent Steen Toft Jensen.

Kontakt:
COOP: tlf. 43 86 36 40 /tast 4  
eller  
mail hrs@coop.dk

dansk supermarked: 
tlf. 87 78 52 00 
eller 
mail hrhotline@dsg.dk

”Simpelthen fordi det er bedst, at 
den der har problemet snakker 
med dem, der skal hjælpe med at 
løse det. Så undgås misforståel-
ser”, forklarer Steen, der tilføjer:
”Jeg vil gerne inddrages, hvis det 
ikke lykkes, men det vil det nok i de 
fleste tilfælde. Sagerne skal også, 
når jeg inddrages, løses de nævnte 
steder, hvis ikke de hører til den 
mere alvorlige del af sagerne, 
hvor HR ikke vil tage stilling. Så 
viderefører vi typisk sagen på et 
højere niveau. ”
”Jeg orienterer om dette, fordi nog-
le sager så kan løses hurtigere og 
bedre, – men vi skal som sagt nok 
bakke op, hvis det bliver nødven-
digt”, understreger Steen.



VI HAR GJORT DET
NEMT AT TEGNE EN
ENDNU BEDRE HUSFORSIKRING

Du får markedets bedste forsikring, der både dækker dit hus og din have. 
Og du afgør selv, om du vil betale ekstra for Mere tryghed, der dækker 
fx tyveri og hærværk på byggematerialer og haveanlæg og funktionsfejl 
på hårde hvidevarer, til de er 4 år gamle. Eller har brug for Udvidet 
vandskade. 

Læs mere om forsikringen på tjm-forsikring.dk/hus eller ring og hør 
mere på 7033 2828. Du kan også kontakte din forsikringstillidsmand. 

INGEN EKSTRA 

SELVRISIKO  

VED SKY- OG 

TØBRUDS- 

SKADER 
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Låneansøgningen sendes til HK 
Service Hovedstaden, att. HK Post 
& Kommunikation, Svend Aukens 
Plads 11, 2300 København S. I HK 
Post & Kommunikation skal vi over-
for Tjenestemændenes Låneforening 
bekræftez, at du er medlem af HK 
Post & Kommunikation.

Lån i Tjenestemændenes Lånefor-
ening forudsætter bl.a., at der er en 
aftale om såkaldt ”lønforskrivning” 
med arbejdsgiveren. En sådan aftale 
har HK Post & Kommunikation med 
Post Danmark og med PostNord 
Scanning. 

Er du virksomhedsoverdraget 
til en anden arbejdsgiver, så vil det 
udelukkende være muligt at få lån, 

hvis din arbejdsgiver er med på at 
lave løntræk, og hvis Låneforeningen 
accepterer det. 

Under alle omstændigheder kan 
du dog kun få lån, hvis du er medlem 
af HK Post & Kommunikation.

Også pensionerede medlemmer, 
der modtager tjenestemandspension 
kan optage lån. Lånet skal dog som 
udgangspunkt skal være afviklet ved 
det 70. år.

Du kan finde både låneansøgning 
og låneberegner på tjlaan.dk 

Renten er p.t. 5,75 % (variabel), og 
er blandt markedets laveste. Lån etab-
leres uden omkostninger og gebyrer.

Disse medlemsbidrag er nemlig 
medlemmernes ejendom, og er hidtil 
blevet tilbagebetalt ved dødsfald eller 
afsked, forudsat at beløbet mindst var 
på 100 kr. 

 Det var imidlertid administrativt 
”bøvlet” at fortsætte hidtidig praksis, 
så derfor har klubformanden besluttet 
at tilbagebetale pengene en gang for 
alle. Også for beløb under 100 kr. Ud-
betalingen sker i starten af oktober.

Mener du dig berettiget til et 
bidrag fra fonden, og har du ikke fået 
det senest den 15. oktober 2016, så 
kontakt Hanne Clausen på 01hsc@
hk.dk

 Uddrag af HK Post & Kommu-

nikations vedtægter vedrørende 
Aktivitetsfonden:

”De medlemsbidrag der er indbetalt 
før den 1.7. 1980 er medlemmernes 
ejendom, og tilbagebetales ved dødsfald 
eller afsked. Beløbet forrentes ikke, og 
tilbagebetaling af beløb under 100,- kr. 
finder kun sted efter anmodning. 

 Ved udtræden af HK Post & Kom-
munikation der ikke sker i forbindelse 
med afsked, finder ingen tilbagebetaling 
sted.

 Klubformanden kan tilbagebetale 
medlemmernes ejendom, såfremt dette 
skønnes hensigtsmæssigt.”

Lån i TJLaan
Hvor skal låneansøgningen sendes hen?  
Hvem kan låne? Det er nogle af de spørgsmål,  
som vi jævnligt får, og vil besvare her

Medlemsbidrag til  
Aktivitetsfonden  
udbetales nu
HK Post & Kommunikation har besluttet at 
tilbagebetale de bidrag, som blev indbetalt til 
Aktivitetsfonden (tidligere: ”Konfliktfonden”)  
før 1.7.1980
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Så greb vi lige Stafetten her i Finan-
ce, Fredericia. Vi har fået til opgave 
at fortælle om, hvordan vi formår 
at holde humøret oppe og beholde 
sammenholdet i forhold til at vores 
opgaver skal outsources til Indien. 
Det spørgsmål stillede Dorthe Bille 
fra Salg os i Tidende nummer 1 i år.

Vi vil gerne starte med den 24-08-
2015, hvor vi blev samlet for at få en 
orientering om, at nogle af vores 
arbejdsopgaver skulle outsources 
til Indien i løbet af  2015 – 2016 og  
resten af vores arbejdsopgaver  skulle 
overleveres til København. Efter pla-
nen skulle dette ske i første halvdel 
af  2018. Efterfølgende ville Finance 
Fredericia blive lukket ned i løbet af 
2018.

I juni 2016 kom en ny udmelding 
om, at endnu flere arbejdsopgaver 
skulle outsources til Indien og at de 
resterende arbejdsopgaver hurtigst 
muligt skulle til København.

Da de første afskedigelser kom i 
november 2015, bankede alvoren 
rigtigt på. Arbejdskollegaer som man 
havde arbejdet sammen med i flere 
år, måtte forlade os 30.6.2016, så det 
var og er stadig en utrolig hård tid og 
alle er berørte af situationen på hver 
sin måde.

I september 2015 kom de første 
indere i 14 dage for at få gennemgået 
alle vores arbejdsopgaver og derefter 
fandt man ud af, hvilke opgaver der 
skulle outsources.

I januar 2016 kom der 7 indere til 
Fredericia  for at blive  indøvet i 6 
uger. Selve indøvelsen og kontrol af 

brugermanualer foregik på engelsk, 
så vi havde noget af en udfordring, 
-  men vi klarede det.

Fra april 2016 overtog inderne ar-
bejdsopgaverne, og for at hjælpe dem 
i gang, måtte flere medarbejdere til 
Indien for at overlevere opgaverne.

Trods kulturforskelle og situationen 
taget i betragtning, har der været en 
god kemi/dialog mellem dem og os.

Hvordan formår vi så at holde humø-
ret og sammenholdet oppe??

I september 2015 blev der etableret 
et møde med fagforeningen HK, da 
vi gerne ville høre, hvordan vi stod, 
hvad vores rettigheder var og hvilke 
vilkår vi havde.

Vi har brugt hinanden rigtig meget, 
talt meget sammen og så er der et 
godt sammenhold her i huset. Der 
er blevet arrangeret morgenmad/

frokost så vi kunne samles og vende 
situationen. Ligeledes har vi haft 
besøg af en arbejdspsykolog, der 
bl.a. fortalte om de forskellige faser 
man kan være i, i den situation vi er 
i. Vi er nok også gode til at passe på 
hinanden….

En glæde for os som stadig er her er, 
at størstedelen af de opsagte allerede 
har fået nye job, så det giver os håb.

Vi er nu ”kun” 16 personer tilbage, i 
2005 var vi oppe på 130 personer.

Vi vil give Stafetten 
videre til Tr eller Amr i 
Debitorcenteret og vil gerne 
stille de samme spørgsmål, 
da de også er involveret. 

Af Lene Jerwiarz Kulmbach, TR suppleant
Janne G. Madsen, AMR og

Mette Hansen, TR

Stafetten har været en 
tur i Fredericia

Frimærker (15 personer), SME og 
Sales Administration (47 personer), 
BKC (København) (15 personer) og 

PostNord Scanning (Køben-
havn) (27 personer) flytter til Hede-
gaardsvej 88.

Kundelinien skal også finde en 
anden adresse med udgangen af 
2017, men det er endnu ikke be-
sluttet, hvor det skal være henne. 

Årsagen til at indflytning først 
sker i efteråret er, at andre først 

skulle flytte rundt for at få plads til 
”de nye” kolleger.

Klubformand Eigil Johannesen 
siger, at det først og fremmest er en 
ledelsesbeslutning, og dernæst ar-
bejdsmiljøorganisationens ansvar, 
at hverdagen kan fungere med flere 
medarbejdere. Kapacitetsudnyttel-
sen øges med 16%.

”Vi er blevet lovet, at der er fokus 
på 2 umiddelbare udfordringer. At 
der er et personligt skab (locker) tæt 
på ens arbejdsplads (homebase) og 
parkeringsmuligheder. Dét er i hvert 
fald 2 ting, som andre har peget på 
gør en forskel for at føle sig velkom-
men et nyt sted”. 

Flere HK’ere på H88
Der bliver endnu flere medarbejdere på landekontoret i løbet af  
september/oktober måned.

Det vil klubformand Eigil Johannesen gerne vide. Og 
det vil de berørte medlemmer i de 2 virksomheder også 
gerne vide.

 ”Selv om de arbejder i en anden branche, har de fort-
sat tilknytning til HK Post & Kommunikation på grund 
af netop deres ansættelse på særlige vilkår. Modsat 
virksomhedsoverdragede overenskomst- og kontraktan-
satte blev ansættelsesområdet for SÆV juridisk ”udvi-
det” med henholdsvis ATOS eller CGI”, siger Eigil.

 Hvis de kommer retur, vil tillidsrepræsentant Sofie 
Olsson, Koncern IT, også gerne vide det, så IT/Jobbør-
sen hurtigt kan gå i gang med at finde jobs i PostNord 
Danmark.

 ”Det er i øvrigt lidt spøjst” siger Eigil, ”at hvis disse 
kolleger kommer retur, så vil de stadig have f.eks. betalt 

spisepause, da dette i forbindelse med virksomhedsover-
dragelsen eller rettere den efterfølgende overenskomst-
dækning af både CGI og ATOS blev til individvilkår. Og 
det vil det stadig være, da det i mellemtiden er fjernet fra 
lokalaftalerne”.

 Især overenskomstdækningen af ATOS var HK Post 
& Kommunikation inddraget i sammen med den virk-
somhedsoverdragede tillidsrepræsentant Nette (Antoi-
nette) Nygaard. 

Tillidsrepræsentant Finn Larsen, der i sin tid blev 
virksomhedsoverdraget til Logica (nu: CGI) fik også en 
fremtrædende rolle i forhandlingerne med CGI.

”Det understreger, hvor vigtigt det er med tillidsre-
præsentanter på arbejdspladsen”, siger Eigil.

”Fra venstre: Janne, Lene og Mette

Retur til PostNord Danmark?
Betyder PostNords aftale med nye IT-leverandører, at de virksomhedsover-
dragede overenskomstansatte på særlige vilkår (SÆV) hos ATOS og CGI 
kommer retur til PostNord Danmark?
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”40 års jubilæum. Nej, hvor jeg 
glædede mig. Tænk: 40 år i Post DK. 
En stor dag! 

Og jeg og min mand ville spise 
ude og fejre dagen. Dagen nærmede 
sig, 2 dage til, så én dag til, nu måtte 
jeg da høre fra Post DK om, hvornår 

de kom og ønskede tillykke. Men nej; 
- jeg hørte intet, og ingen kom. Hvor 
blev jeg skuffet! 

Og gratialet! Nej, det har jeg heller 
ikke fået. Det kæmper min arbejds-
giver og Post DK om, hvem der skal 
betale. Og ud at spise, det kom vi 

heller ikke. Havde ikke lyst oven på 
skuffelsen.

En meget ”ked af det” 40 års-ju-
bilar.”

Kirsten D. Andresen

En skuffet jubilar
Tidende har modtaget dette indlæg fra Kirsten D. Andresen, 
der arbejder i en postbutik

”Vi er som tidligere arbejdsgiver 
naturligvis ked af, at du har ikke har 
fået opfyldt dine forventninger og har 
haft en dårlig oplevelse i forbindelse 
med dit jubilæum. Det skulle helst 
være en glædelig begivenhed. 

Jeg vil dog gerne benytte også 
denne lejlighed til at slå fast, at man 
efter en virksomhedsoverdragelse 
fra Post Danmark A/S ikke længere 
er ansat i virksomheden, men fuldt 
og helt er ansat hos en ny arbejds-
giver, som helt naturligt varetager 

arbejdsgiver- og ledelsesopgaver for 
alle sine ansatte også de virksom-
hedsoverdragne. Det er derfor heller 
ikke den tidligere arbejdsgiver, som 
ønsker tillykke eller fejrer en jubilar. 
Jeg kender dog til en praksis, hvor 
der til en sådan begivenhed har været 
inviteret chef/ledelsesrepræsentant 
fra den tidligere arbejdsgiver (Post 
Danmark). 

I forbindelse med overdragelse 
af medarbejdere, foreligger der altid 
en klar aftale mellem de implicere-

de virksomheder på spørgsmål om 
eksempelvis betaling af gratialer, og 
der er således ikke nogen polemik 
mellem Post Danmark og den nye 
arbejdsgiver om betalingen. Jeg har 
dog undersøgt den konkrete sag og 
erfarer, at beløbet er udbetalt, men 
beklageligvis ikke er udbetalt til 
tiden.”  

Med venlig hilsen
Hans Erik Lindkvist
Chef for HR
PostNord Danmark

Tidende har forelagt Kirstens indlæg for 
PostNord HR, der svarer:

Næstformand Karin Lauritsen deltog 
for første gang i Nordisk Post Union 
(NPU)’s årlige møde lige før som-
merferien. NPU er et årtier langt 
samarbejde mellem de nordiske 
post-fagforeninger. I år var det 3F’s 
og HK Post & Kommunikations tur 
til at byde svenske, norske, finske, 
islandske og færøske postfagfor-
eningskolleger velkomne i Danmark. 

Efter en orientering i PostNord’s 
landekontor på Hedegaardsvej 88 
om brevfald, postlov og alt det andet 
der sker i Danmark, foregik resten af 
mødet på Dansk Postforbunds tidli-
gere kursusejendom i Rørvig. Over 
halvandet døgn blev der orienteret 
om udviklingen i det enkelte land, og 
kollegerne fra de øvrige lande havde 
mulighed for at stille spørgsmål.

”Det var meget inspirerende at 
få det indblik i udfordringerne – og 
ikke mindst de faglige strategier på 
udfordringerne – i de enkelte lande”, 
siger Karin. 

En del af programmet var en 
rundvisning i lokalområdet, hvilket 
også gav mulighed for en mere ufor-

mel snak, som Karin bl.a. udnyttede 
til at drøfte salgsorganisationen (især 
i Sverige…)”.

Oplev geopark Odsherred 
og Ællingen
Den guidede tur med NPU gav et 
helt nyt indtryk af mulighederne 
i Odsherred, som er anerkendt 
som geopark. En geopark er 
et landområde med en særlig 
geologi, og kan bedst sammen-
lignes med en naturpark eller en 
nationalpark. Du kan se mulighe-
derne for oplevelser i Odsherred på 
geoparkodsherred.dk og på visitods-
herred.dk

HK Post & Kommunikation har 
også et feriehus i Odsherred: Ællin-
gen i Ellinge Lyng.

Ællingen er på 70 m2 og ligger på 
en dejlig lukket grund. Her er stue 
med brændeovn og åbent køkken, 3 
værelser samt badeværelse.

Nordisk Post Union i Odsherred

Se de ledige uger på feriehusenes hjemmeside.
https://hkpost-feriehusene.bookhus.dk
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1. vælg hk.dk/post og gå ind under ”Feriehuse”,  eller 
vælg den direkte vej: hkpost-feriehusene.bookhus.dk

2. Det er en god idé forinden at finde sin Betalings-over-
sigt frem. Her står nemlig det 8-cifrede medlemsnum-
mer, som man skal bruge for at logge ind.  
 
 
 
 
Postnummeret er kodeord, og så kommer du ind på 
dette velkomstbillede:

Ansøgning om 
ledige julelegater

Book Feriehus på nettet
For medlemmer af Post- og Telegraf-
personalets Hjælpeforening, er der 
et antal julelegater ledige som kan 
søges af foreningens medlemmer.
Ansøgningen skal indeholde navn, 
adresse, lønkontonummer, Cpr.nr. 
samt en begrundelse, da behovet for 
hjælp desværre bliver større år for år.
Vi skal have jeres Cpr.nr. da legaterne 
bliver indberettet til Told & Skat.

Ansøgningen skal være foreningen 
i hænde senest den 30. november 
2016. 

Post- og Telegrafpersonalets 
Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 
2000 Frederiksberg

,

Man skal være medlem for at kunne 
søge legat.
Har man ikke hørt fra os senest den 
9. december 2016, er ansøgningen 
ikke blevet imødekommet.

Med venlig hilsen
Tonny Olesen

78 kroner retur for en voksen – og 
162 kroner for en bil!

Færgebilletterne på Ærøtrafikken 
er frem til den 13. november skåret 
ned med over 60%.

Det vil vi gerne udnytte og give 
dig en mulighed for at opleve Ærø til 
en billig penge.

Så vi sætter derfor vores lejemål 
ned i samme periode.

Vores rabat gælder kun for ugele-
jemål!

vidste du: At på Ærø findes en 
golfbane med vand på 3 sider.

Se besparelsen og book her: 
 https://hkpost-afdeling5.bookhus.dk

Nyd efteråret på Ærø 
og spar penge J Der er dejligt på Ærø og det er 

endda blevet billigere at komme 
dertil!

Pensionist-medlemskab
HK Post & Kommunikation får jævn-
ligt spørgsmål om medlemskabet for 
pensionister. 
Ved integrationen i HK Service 
Hovedstaden blev alle pensionist-
medlemmer overført til HK Hoved-
staden,– uanset hvor i landet man har 
bopæl. Det forenklede administratio-
nen, og gjorde det samtidig muligt for 
HK fortsat at betale til kontingentet 
for medlemskab af Postpensionister-
nes Landsforening. Samlet ét sted var 
pensionistmedlemmer kort sagt ”til 

at tælle” (holde styr på), og kontakten 
med Postpensionisternes Landsfor-
ening var fortsat enstrenget.

Der er dog medlemmer, som ger-
ne vil deltage i arrangementer i andre 
HK-afdelinger, og det er da også 
muligt at blive overflyttet til andre af-
delinger, hvis man ønsker det. Så skal 
man bare selv betale kontingentet til 
Postpensionisterne. 

Som pensionistmedlem kan man 
naturligvis fortsat leje feriehuse, være 
med i Gruppelivsordningen og mod-

tage Tidende, uanset hvilken HK-af-
deling man er med i. Udover pensi-
onistkontingentet kræver det dog, at 
man bevarer tilknytning til HK Post 
& Kommunikation. Det sidste koster 
25 kr. pr. måned, og tilknytningen til 
HK Post & Kommunikation optræder 
på kontingentopkrævningen som 
”arbejdspladsklub”.  

Reglerne gælder både for tidligere 
ordinære post-medlemmer og for tid-
ligere ekstraordinære ”dobbelt”-med-
lemmer fra Danske Bank m.v.

Redaktøren har testet, om systemet 
kører, så du nu selv kan booke 
feriehus på nettet. (Og det kører)

HOV!!
 – der mangler ferielejlighederne i udlandet og nogle af husene…? 
POST A, B og C samt Giro (på Bornholm), Ærø 1 og Ærø 2 samt 
ferielejlighederne i udlandet og den i Nørre Voldgade i København 
ejes alle af Tjenestemændenes Forsikringsselskab, Interessefor-
eningen (Fond E), dvs. at de er købt for midler fra overskuddet på 
Tryg Tjenestemændenes Forsikring, og medlemmer med forsik-
ring her har derfor fortrinsret.
De skal derfor lejes via et andet site: hkpost-afdeling5.bookhus.dk

Ved at vælge ”Oversigt” i menuen, får du adgang til at se ledige 
uger i de enkelte ferieboliger.

Har du ikke adgang til internettet eller problemer med at bruge 
det, så er Lea Sandholm heldigvis stadig på kontoret og klar til at 
hjælpe på:

e-mail: 54ferie@hk.dk
tlf.: 33304221:   Mandag: 9.00-15.00
tirsdag og onsdag:  
9.00-12.00 og 13.00-14.00 
    torsdag: 9.00-12.00 
     Fredag holder kontoret lukket.
Reglerne for udlejning er uændrede. 
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Oktober
25 år 
Lisbet Husted Nordby (5)
Team Pakker

40 år 
Einar Andersen (18) 
Infrastruktur & Materiel 

November
25 år 
Tina Albertsen (12) 
AR, Team Fakturering 2

Connie Tanja From Andersen (18)
Team Distribution & Prod.udv.

Peder Kristian Rønberg Jensen (25)
H.C.Ørstedsvej Posthus

December

25 år
Torben Breusch Angel (16) 
Delivery Control & Order Mgmt

40 år
Bente Juel-Brockdorff Nielsen (1)
Føtex postbutik, Nordre Fasanvej

Flemming Freese Pedersen (13)
Team Driftssupport Indland

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

Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 4. kvartal 2016. 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.  
Tal i parentes er jubilæumsdatoen

Jubilæer 4  kvartal 2016

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 postbu-
tikker og Danske Bank).

Forsinket tillykke til
Bo Falkedal, Salg, med 40 års 
jubilæet den 1. august 2016, og
Eva Jørgensen, Salg, med 25 års 
jubilæet den 9. september 2016

Brug kortet som identifikation, når 
du vil købe billetter med HK-rabat. 
Kortet er personligt og skal bruges 
sammen med anden identifikation 
som fx pas, kørekort eller sygesik-
ringsbevis/ sundhedskort. 
Du kan benytte kortet ved de forly-
stelser, hvor aftale om HK Medlems-
kort er krævet. Kortet er gyldigt i 6 
måneder. Når perioden udløber, kan 
du downloade et nyt kort.

sådan downloader du medlemskortet 
til din mobil

AndROid: 
Hent app’en: ”PassWallet” i Play-bu-
tikken. 
Log ind på ”Mit HK” ved hjælp af din 
smartphone.

Klik på knappen ”Download til 
mobil”, så gemmes medlemskortet i 
PassWallet.

iPHOne: 
Log ind på ”Mit HK” ved hjælp af din 
smartphone.
Klik på knappen: ”Download til 
mobil”. Dit medlemskort gemmes i 
app’en Passbook/Wallet.

PAPiRudgAve
Foretrækker du at have medlemskor-
tet på papir, så er det også muligt. 
På din PC logger du ind på ”MitHK”, 
og under fanen ”MitHK” vælger du 
”Mit medlemskab”, - scroller ned, og 
så er det muligt at downloade med-
lemskortet som pdf-fil. Det giver dig 
mulighed for at udskrive det.

Få adgang til rabatter og fordele med HK medlemskort

SE MERE PÅ
HKMEDLEMSFORDELE.DK

HK.DK

Medlem:

Udløbsdato:

Kære medlem

Her er dit print-selv-medlemskort. Brug kortet som identifi kation, når du vil 
købe billetter med HK-rabat. Kortet er personligt og skal bruges sammen 

 /sivebsgnirkisegys relle trokerøk ,sap xf mos noitak fiitnedi  nedna dem
sundhedskort.

Du kan benytte kortet ved de forlystelser, hvor aftale om HK-medlemsbevis 
er krævet. Kortet er gyldigt i 6 måneder. Når perioden udløber, kan du printe 
et nyt kort.

Venlig hilsen
HK

22. JANUAR 2017

Hanne Schnedler

Clausen

Et af HK Post & Kommunikations 
krav ved forhandlingerne i december 
sidste år om bl.a. afskaffelse af fro-
kostpausen var, at der blev satset på 
kompetenceudvikling, men også blev 
fokuseret på arbejdsmiljøet; - især 
stress og de fysiske udfordringer med 
flere (tunge) pakker. Resultatet blev 
så, at både kompetenceudvikling og 
fokus på arbejdsmiljøet for HK’erne 
håndteres via kompetencepuljen på 
2,5 mio. kr.

Nu er der meldt ud om midler til 
kompetenceudvikling (se side 6-7), 
og i løbet af efteråret tages der også 
hul på at øge kendskabet til at spotte 
og håndtere stress. 

Det sker ved en række arrange-
menter rundt i landet, hvor flere 
eksperter på området vil optræde. 
Disse arrangementer afvikles i fæl-
lesskab mellem HK Post & Kommu-
nikation og PostNord Danmark HR, 
og planlægges holdt i både Århus, 
Fredericia og København. Hold øje 
med HK Post & Kommunikations 
hjemmeside og PostNord Danmark’s 
intra, hvor arrangementerne vil blive 
annonceret.

Der satses på et samarbejde med 
en af landets største autoriteter inden 
for området: Lars Aakerlund, samt 
med Videncenter for Arbejdsmiljø. 

”Det har været afgørende for os, at 
der kom fokus på det, der virker, og 
at det samtidigt blev konkret ” siger 
klubformand Eigil Johannesen.

”Stressramte danskere lander alt 
for ofte på langvarige sygemeldinger 
væk fra jobbet, og det gør dem endnu 
mere syge.

De burde i stedet hurtigst muligt 
vende tilbage til arbejdspladsen og 
yde det, de kan overkomme.”

Det siger psykiater Lars Aaker-
lund, der sammen med psykiater Jes-
per Karle har skrevet en bog, der gør 
op med den gængse behandling af 
folkesygdommen stress herhjemme.

Der er ikke tale om at pres-
se syge mennesker til at gå på 

arbejde, hvis de er for syge, men 
virksomheder bør holde en tæt 

kontakt til den stressramte.

”Vi har i årevis behandlet stress 
med fred og ro og med isolation der-
hjemme. Det kan virke intuitivt rig-
tigt, og det er også rart for personen 
på kort sigt. Men der går ikke ret lang 
tid, så sker der det meget uheldige, at 
man bliver mere syg af det, man bli-
ver isoleret, man kan miste sit job, og 
man fungerer dårligere og dårligere”, 
sagde Lars Aakerlund i P1 Morgen i 
forbindelse med bogens lancering.

De rette udfordringer
I bogen ’Tag på arbejde – fra sygemel-
ding til samarbejde’ skriver de to for-
fattere, at sygemeldinger med stress 
koster samfundet, hvad der svarer til 
tre Storebæltsbroer om året.

De udgifter kan bringes ned, hvis 
sygdomsforløbene ikke trækker ud 
og nogle gange fører til andre syg-
domme som angst og depression.

Lars Aakerlund understreger, 
at der ikke er tale om at presse syge 
mennesker til at gå på arbejde, hvis 
de er for syge, men virksomheder bør 
holde en tæt kontakt til den stress-
ramte, så der hurtigt kan laves planer 
for, hvad der skal til, for at han eller 
hun kan vende tilbage til arbejds-
pladsen.

”Der er jo ikke nogen, der har glæ-
de af at gøre mennesker med stress 
dårligere eller mere syge. Men vi kan 
se, at hvis man bliver udfordret og ak-
tiveret på den rigtige måde, så bliver 
man hurtigere rask”, siger han.

Stress er et kollektivt 
problem
Lars Aakerlund mener, at virksom-
heder skal behandle stress som et 
kollektivt problem, og ikke et som 
kun vedrører den enkelte sygemeldte.

Derfor er det vigtigt, at den stress-
ramte hurtigt begynder at komme på 
arbejdspladsen igen, så der kan laves 
de ændringer, der skal til, for at det 
ikke sker igen.

Både for den stressramtes skyld og 
for kollegerne.

”Det her er jo ikke et personligt og 
isoleret problem. Det er et problem, 
der skal løses kollektivt, og vi ser alt 
for meget, at det bliver gjort til noget 
personligt, hvor man skal gå der-
hjemme og så blive helt rask før man 
kommer tilbage, hvor det egentlig 
skal løses på arbejdspladsen”.

Selvopfyldende profeti
Og så mener han i øvrigt ikke, det er 
rigtigt, at stressede bliver ødelagt for 
altid fremover.

Der skal bare laves de rigtige 
ændringer på arbejdspladsen.

”Hvis man laver de rigtige æn-
dringer, så er der undersøgelser, der 
viser, at den person, der har været 
ramt af stress, sagtens kan agere 
fuldt på højde med det, han eller hun 
gjorde tidligere. Så forestillingen om, 
at man tager skade af stress og aldrig 
bliver sig selv igen, den er forkert, og 
den kan også gå hen og blive selvop-
fyldende.

Man skal bare gøre det på den 
rigtige måde. Og man skal holde op 
med at betragte mennesker, som har 
fået stress, som knækæg eller sarte. 
De kan sagtens.”

Succes med mArS
Videncenter for Arbejdsmiljø har 
bl.a. gjort opmærksom på de arbejds-
medicinske klinikkers succes med 
behandlingsforløbet MARS.

”MARS” er i denne sammenhæng 
ikke planeten i universet, eller den 
karamelfyldte chokoladebar, men 
derimod en evidensbaseret behand-
lingsform, som betyder ”Midler mod 
Arbejdsrelateret Stress”. Konkret 
omfatter MARS-forløbet oplæg om 
stress på slides, mindfulness-øvelser, 
gruppearbejde og hjemmearbejde.

Arrangementer 
i efteråret om stress

Direktør, 
speciallæge i 
psykiatri, ph.d. 
Lars Aakerlund, 
PPclinic. 



Årets julemærkemarch 
løber af stablen 

søndag den 6. december 2015

Tilmelding på www.julemaerkemarchen.dk 

Distancer: 5 - 10 kilometer

Pengene går til julemærkehjemmene.

Din støtte gør en forskel

Din støtte til Julemærkefonden hjælper børn på langt sigt. 

Det ved vi, fordi Julemærkefonden følger op på dem efter endt 

ophold. 

 

Siden 2011 har Julemærkefonden systematisk undersøgt de fysiske 

og psykiske resultater af børns ophold på Julemærkehjem. Og tallene 

taler deres eget, klare sprog! Læs mere på julemaerket.dk

søndag den 4  december 2016


