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Vognmænd anmelder: PostNord Logistics driver unfair
konkurrence for statsmidler
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I løbet af efteråret bliver én af de vigtigste opgaver at påvirke vilkårene
for den fremtidige befordringspligt.
Dansk Industri har givet udtryk for, at EU gerne snarest må godkende
kapitaltilførslen på de resterende 667 mio. svenske kroner. Det er vi
enige i. Vi er også enige i, at danske borgere og virksomheder skal have
den bedst mulige postale infrastruktur. Men så skal der flere penge til.
Alene post fra Kina giver et underskud på mindst 100.000 kr. – om
dagen!

Klubformand for HK Post &
Kommunikation, Eigil Johannesen

Dansk Industri antyder, at pakker skal være uden for befordringspligten. Et sådant politisk valg betyder dog, at der så IKKE er nogen regulering (læs: og ingen garanteret levering). Eller ville en tillægspris for
levering til eksempelvis ikke-bro faste øer være acceptabel?
Dansk Industri melder sig desværre nu også i koret, som udokumenteret påstår, at PostNord laver unfair konkurrence på tung logistik. Dansk
Industri kræver ”at få bygget et værn ind til at sikre vandtætte skotter
mellem PostNords brevomdeling og deres logistikforretning”.
Men hvorfor skal PostNords danske selskaber afkræves andre regnskaber end konkurrenterne? Dét ville være unfair konkurrence!
Indtil en neutral myndighed måtte konstatere, at PostNord fordrejer
”den frie konkurrence inden for godstransport og logistik”, som DI
hævder, skal alle virksomheder have samme handlefrihed. Dét er fair
konkurrence.
Ejerne (læs Regeringerne) skal vise tillid til den koncernbestyrelse, som
den selv har valgt. Det er vel ikke for meget at forvente af koncernens
ejere?
HK Post & Kommunikation holder skarpt øje med den demokratiske,
politiske proces. På dine vegne.
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Nu har Pernille endelig igen
styringen i sit eget liv
Efter et røveri i 2000 blev Pernilles liv aldrig helt det samme. Det måtte hun nødtvungent
erkende i marts 2006. Derefter tog det næsten 10 år for kommunen at bevilge hende
fleksjob
Tidende besøger Pernille Gregersen i
Bramming en af de få regnvejrsdage denne sommer. Tre aldeles bedårende hvalpe
og deres bomuldshundemor kommer
én tumlende i møde. Pernilles mand
Michael er også til stede ved interviewet,
for - som Pernille siger: ”Det kniber med
hukommelsen”.
Det kniber til gengæld ikke med
glæden over, at et meget langt forløb i det
kommunale system er overstået. Pernilles
arbejdsskadessag er også blevet endeligt
af klaret. Nu kan familien begynde at fungere som en normal familie. ”Det kunne
vi ikke før”, forklarer Pernille. Lovgivningen kunne have sendt dem ud i en endnu
større økonomisk deroute.
Familiens situation er særligt svær
fordi manden også er i fleksjob efter
et trafikuheld. Oveni de økonomiske
bekymringer er Pernille blevet fejlinformeret, negligeret, nedladende behandlet
og decideret glemt af kommunen i løbet
af de år, hendes sag har varet.

Før år 2000
Pernille er udlært hos en købmand i
1995. Da købmanden overtager postbutikken, synes Pernille, at postarbejdet er
rigtig spændende, så hun søger ind til
Postvæsenet. Her starter hun i 1998 i et
sommerferiejob på posthuset i Blåvand
med at sælge ”masser af briefmarken og
udbetale kontanthævninger fra den tyske
Postsparbank”. Senere bliver hun afløser
i den daværende Esbjerg Postkreds, som
udover Esbjerg og Bramming også omfatter Ribe og Varde. I den periode mødte
hun flere gange i jobs, hvor en kollega dagen før havde været udsat for røveri. ”Og
jeg husker da, at jeg tænkte over, når jeg
rullede gardinet fra om morgenen, at dagen før da en kollega rullede det samme
gardin fra, da stod der en røver og pegede
på hende med en pistol”, siger Pernille.
På en vagt i Sædding-centeret i november 1998, oplever hun et røveriforsøg på
nærmeste hold: En maskeret mand kommer ind og beder om pengene. Hendes
kollega er dog ikke til sinds at give ham
dem, men får trykket på overfaldsalar-
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men, og siger til røveren: ”Du får ikke en
skid”. Pernille når at tænke, at et varselsskud fra røverens side kan ramme hende
selv. Men røveren tager heldigvis flugten
med uforrettet sag. ”Der gik rigtig lang
tid før politiet nåede frem, så vi troede
først ikke, at de tog det seriøst”, siger Pernille. Postvæsenet tog det meget seriøst,
og sikrede bl.a. at hendes far kørte hende
hjem. Pernille var rigtig glad for sit arbejde, og fik ingen mén af denne oplevelse,
og har også siden arbejdet på bl.a. Esbjerg
B, som var udsat for flere røverier.

Røveriet i 2000
Pernille er den 7. december ved at
ekspedere en ældre dame på posthuset i
Bramming, da der kommer en røver ind,
kaster sig op på skranken, og forsøger
selv at tage penge. Men Pernilles kasse
er lukket, så han forsøger ved hendes kollega. Da Pernille ved, at der er væsentlig
flere penge i hendes kollegas kasse, låser
hun sin egen kasse op, og kalder røveren
tilbage. Han slipper af sted med 6-8.000
kr. Så synker hun sammen. Tililende
post-kolleger fra baglokalet fortæller, at
hun skriger, men det har Pernille ingen
erindring om.
Medarbejderne får krisepsykologhjælp
samme dag, og bliver sendt hjem. Krisepsykologen anbefaler, at de tager hjem
og hygger sig, slapper af og tager noget at
dulme sig på. Pernille, der da var 25 år,
tog det helt bogstaveligt og tog til fest med
vennerne. Da hun vågner op ad formiddagen, har hun 30-40 ubesvarede opkald på
telefonen fra hendes bekymrede mor, fra
politiet og fra posthuset.
Det er mærkeligt, hvad man kan huske
bagefter siger Pernille. F.eks. har ingen af
kollegerne set, at røveren bar store handsker, hvilket er meget tydeligt på videoen
fra overvågningen.
Røveren har flere røverier på samvittigheden, og politiet får ham hurtigt
fanget. ”Narkogæld” siger politiet. I lang
tid har Pernille ondt af ham. ”Tænk at
man kan komme så langt ud, at man vil
gøre sådan mod andre”. I dag er Pernille
virkelig irriteret over at hans misbrug har

ødelagt så meget. Han har fået uddannelse i fængslet, og lever nu – så vidt hun ved
– et godt familieliv. Mens Pernille vil have
mén af røveriet måske resten af livet.
Pernille arbejdede videre i Postvæsenet indtil 2005, hvor opgaverne blev
flyttet til en postbutik og Pernille har en
del sygedage. Hun er stresset, angst, kan
ikke overskue noget, får hjertebanken og
koldsved.
”Jeg blev bange for kunderne. Hvad vil
de? Er det noget, hvor jeg virkelig skal
tænke, for det kan jeg ikke”. Hendes
kollega er rigtig sød til at tage over, men
en dag, går det ikke længere og Pernilles
læge sygemelder hende i marts 2006,
og får hende sendt til en psykolog, der er
specialiseret i PTSD. Både psykologen og
en psykiater er – ligesom Pernilles egen
læge – ikke i tvivl: Pernille lider af PTSD
på grund af røveriet.

Arbejdsprøvning på
arbejdsprøvning
”Så begynder sagen hos kommunen”,
fortæller Pernille. I starten heldigvis
hos en erfaren socialrådgiver, der
fornemmer, at Pernille slet ikke er klar
til at komme i gang igen foreløbig. De
har en del møder, og i sommeren 2007
starter Pernille i arbejdsprøvning på et
lokalt revisionskontor, 10 t. om ugen.
Planen er, at Pernille skal revalideres
og læse nogle fag op på Handelsskolen,
så hun kan blive revisorassistent. Da
Pernille i mellemtiden er blevet gravid,
stopper hendes barsel dog arbejdsprøvningen. I mellemtiden går socialrådgiveren på pension, og Pernille hører
intet fra kommunen. Hun føder sin søn
i 2008, og i marts 2009 går hun på eget
initiativ, og som planlagt, i gang med 12
uger på handelsskolen. Hendes mand er
i mellemtiden kørt galt, og kommunen
vil førtidspensionere ham. Så privatsituationen med et lille barn er selvfølgelig noget belastet. ”Det er hårdt, men
også sjovt”, siger Pernille om tiden på
handelsskolen.
Så spørger hendes nye sagsbehandler
pludselig: ”hvem har bevilget skoleophol-

det?”. Pernille er tydeligvis blevet glemt
i kommunen. Hun bevilges dog revalideringsydelse – og skoleophold - med
tilbagevirkende kraft.
Planen er, at Pernille skal starte i
praktik på revisionskontoret, men de vil
nu hellere have en praktikant, der læser
til revisor. Hun kommer i stedet først på
Esbjerg sygehus for at ”prøve at arbejde
med økonomi”, og senere på et andet
kontor. Arbejdsprøvningen er på 30 t.
om ugen – presset igennem af Pernilles
nye sagsbehandler, og det magter hun
ikke. Det resulterer begge steder i mange
sygedage. ”Men jeg vil jo gerne gøre,
hvad kommunen beder mig om”, siger
Pernille. I det nye job arbejder en kollega,
der - som tidligere jobkonsulent, hurtigt
spotter, at Pernille bør i fleksjob. Det
afviser hendes sagsbehandler dog pure at
høre tale om.
I 2012 kommer hun i Jobkonsortiet
som konsulent. Jobkonsortiet sender
fleksjobbere ud. Så også her har kollegerne erfaring. En af rådgiverne går med til
samtale med kommunen, og forklarer:
”hvis Pernille er på arbejde til kl. 15, så
er hun så træt, at hun næsten ikke kan
finde hjem”. Og Pernille har helt mistet
arbejdsglæden. Sagsbehandleren afviser
igen, at Pernille kan indstilles til fleksjob.
”Så fik jeg Rolf Hansen fra HK ind
over”, siger Pernille. Det bliver rådgiveren sur over, for han tropper op til stort
set hvert møde. ”Men det var guld værd,
at have Rolf med”, siger Pernille.

Som at være i fængsel
Pernille kommer i praktik 20 t. om ugen
hos DLG, hvor hun også tilbydes fleksjob

på 20 t. Det vil kommunen overhovedet
ikke høre om: ”du har jo arbejdet 30 t.
tidligere”, siger de, selvom at det har hun
rent faktisk ikke, for hun havde stort set
sygedage hver uge.
Da DLG tilbyder hende et ordinært
job på 20 t., er hun lige ved at give op,
og tage dette deltidsjob. ”Men så siger
Rolf: hvad så, når du ikke kan arbejde
her mere? Du er nødt til at kæmpe
videre”. Uden Rolf havde jeg nok givet
op, siger Pernille.
Nu sender kommunen hende så i
Projekthuset, for at hendes arbejdsevne
kan af klares. ”Det var lidt som at være
i et fængsel”, siger Pernille. -Eller en
psykiatrisk afdeling. De andre var unge
stofmisbrugere eller havde psykiske diagnoser som border line. På et møde med
en af de ledende på stedet og kommunens rådgiver bryder Pernille hulkende
sammen. Hun får besked på at tørre sine
øjne, og tage sig sammen. ”Jeg følte mig
virkelig talt ned til”, men man bliver dog
enige om, at Projekthuset ikke er et sted
for hende.

Arbejdsprøvning og
arbejdsglæden igen
Via en veninde kommer Pernille i arbejdsprøvning på et plejehjem, og får en
mentor. Først 10 t., så 15 t. og så 20 t. om
ugen. Pernille må imidlertid indlægges
med en stresslidelse. Nogle mdr. efter
starter hun med 15 t. ”Jeg var rigtig
glad for at være på plejehjemmet, og var
der et par år”, siger Pernille. Her er der
endelig nogen, der tager hånd om hendes
situation, og også den dokumentation,
kommunen forlanger, og som kommunen åbenbart ikke har været tilfreds med
i de tidligere arbejdsprøvninger.

Fleksjob
Pernille får ny rådgiver på kommunen,
og vil igen søge fleksjob. ”På et nævnsmøde den 17.12.2015, hvor jeg havde både
Rolf og min far med, blev fleksjobbet så
endelig bevilget - da brød jeg sammen”,
siger Pernille. ”Og nævnet undskyldte
oven i købet det lange sagsforløb. Ja,
Rolf har undervejs kaldt min sag for ”the
never ending story”.
Pernille fandt hurtigt et fleksjob, så
hun kunne komme ud af ”fængslet”. I
dag arbejder Pernille som produktambassadør og tager rundt til Bilka og andre supermarkeder og præsenterer produkter.
Og så arbejder hun to dage om ugen med
at passe telefon og mail for 2 veninder,
der har virksomheden sjovbusiness.dk

(lige i denne sammenhæng har Tidende
tilladt lidt reklame  )

Arbejdsskadessagen
Pernille er tidligere tilkendt en erstatning for et erhvervsevnetab på 15 %. Heldigvis kunne arbejdsskadessagen stadig
genoptages, da Pernille fik fleksjob. Og
erhvervsevnetabet blev ændret til 65 %.
Det blev anket af modpartens forsikringsselskab, men afgørelsen blev fastholdt
her i foråret 2018. Også i arbejdsskadessagen har Pernille trukket på Faglig
konsulent Rolf Hansen.
Erstatningen har dog kun kunnet betale
den gæld, som vi har akkumuleret undervejs, siger Pernille. Man beregner erstatning i datidskroner – altså mistet indtægt
i 2000-niveau, og jeg har jo mistet meget
mere. Ikke alene økonomisk. Undervejs
har parret f.eks. ikke turdet at få flere børn:
”Jeg har levet efter kommunen, for jeg ville
ikke risikere at blive glemt igen. ”
Og man bliver kigget skævt til som
fleksjobber, fortæller Pernille og Michael.
”Folk forstår ikke, at man ikke bare kan
tage sig sammen. Eller hvordan man så
kan arbejde på sit hus eller hjælpe andre”.
Så det har også kostet venskaber.
Tidende iler for en sikkerheds skyld med
den læserinformation, at når en borger tilkendes fleksjob, så ser man på borgerens hele
liv. Det er faktisk sådan, at man også skal
have ressourcer til at have et liv ved siden af
fleksjobbet. Man skal ikke blot arbejde, og så
gå hjem og lægge sig…

Fremtiden
Nu må der være noget godt på vej, er Pernille og Michael enige om. Her i sommer
er de blevet gift, og de har for første gang
været på ferie i udlandet.
Adspurgt om, hvad Pernille synes, det
er vigtigt her at formidle til andre, svarer
hun: At man føler efter, og ikke bare gør,
som alle andre forventer.

Om PTSD

Posttraumatisk belastningsreaktion
(PTSD) er en forsinket stressreaktion på
svær psykisk belastning. Den voldsomme hændelse, man har været udsat for,
resulterer i et uforholdsmæssigt højt
stressniveau eller alarmberedskab. Tidligere mente man, at symptomerne altid
indtræder inden for et par måneder efter
den traumatiserende begivenhed, men det
er efterhånden blevet anerkendt, at PTSD
også kan udløses langt senere.
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Akademiuddannelse
i økonomi

Post- og Telegrafvæsenets
Jubilæumsfond

I sidste nummer bragte vi en omtale af Akademiuddannelsen (AU)
Økonomi- og ressourcestyring. I dette nummer vil vi dykke lidt mere ned
i de to obligatoriske moduler på denne uddannelse
Alle AU-uddannelser er bygget op
med et antal obligatoriske og et antal
valgfrie moduler. På AU i Økonomiog ressourcestyring er der to obligatoriske fagmoduler:
Økonomistyring i praksis, og
Erhvervsøkonomi

Praktiske oplysninger
Du kan tage et fagmodul i løbet af 7
undervisningsdage + eksamen, hvis

du tager det i dagtimerne. De 7 dage
er fordelt over en periode på 14 uger.
Tager du faget om aftenen tager det
også 14 uger, men med undervisning
hver uge, da undervisningstiden
typisk er halveret i f.t. daghold.
Dagundervisningen ligger ca. fra kl.
9 til 15.30 og aftenundervisningen
ca. fra kl. 17 til 20.20.
Aftal uddannelsen med din
leder som Aftalt Uddannelse, så kan
du tage faget i arbejdstiden, og få
uddannelsen betalt. Da HK Post &
Kommunikation har aftalt med PostNord HR, at virksomheden støtter
HK’ernes deltagelse i bl.a. akademiuddannelse, forventer vi ikke, at dette
giver problemer.
Der er intet til hinder for at tage
begge fag (eller andre fag) sideløbende, hvis bare du aftaler dette. Men
Erhvervsakademierne siger, at de
fleste tager ét fag ad gangen.

Eksamen
Begge fagmoduler har eksamen.
Eksamenen er en mundtlig prøve
kombineret med en erhvervscase og
med ekstern censur. Man er ikke forpligtet til at gå til eksamen, men hvis
du vil have papir på uddannelsen, er
det nødvendigt.

Studieforberedelse
Inden du går i gang med de obligatoriske fag, kan du vælge at tage
• Indledende studieforberedelse,
studieteknik og projektskrivning
• Indledende økonomisk matematik
og/eller
• Indledende erhvervsøkonomi med
regneark.
Disse fagmoduler omfatter 4-7
undervisningsgange fra kl. 17-20.
Du behøver ikke at deltage i alle
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undervisningsgange, men kan vælge
det, du har behov for. Fagmodulerne
kan også tages på smartlearning.dk
(e-learning), og det ser ud til at være
lettest at finde hold som smartlearning. Der er ingen eksamen.

Økonomistyring i praksis
Hvorfor skal du tage faget?
På faget økonomistyring i praksis får
du kompetencer til selvstændigt at
kunne arbejde i en økonomifunktion
med opgaver inden for økonomisk
planlægning og styring.
Du vil:
• Opnå indsigt i sammenhængene
mellem teoretiske modeller og det
praktiske arbejde med økonomistyring
• Få grundlæggende viden om din
virksomheds komplekse økonomi,
budgetter, økonomirapportering,
investering og finansiering
• Lære at analysere og vurdere din
virksomheds kapitalbehov og
forslag til finansiering
Du lærer også at udarbejde
delbudgetter og totalbudgetter og at
anvende en cost-benefit-analyse på
praktiske problemstillinger.

Indhold
Med faget økonomistyring i praksis
lærer du at omsætte teori til praksis,
så du kan anvende fagets teorier
direkte i dit daglige arbejde.
På økonomistyring i praksis skal
du blandt andet arbejde med:
• Budget og budgetkontrol
• Intern økonomirapportering
• Investering - herunder optimal
levetid og differensinvesteringer
• Finansiering.

Erhvervsøkonomi
Hvorfor skal du tage faget?
På faget erhvervsøkonomi får du
en helhedsopfattelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger
og beslutningsprocesser, der gør dig
i stand til at lave optimal økonomisk
planlægning.
Du vil:
• Få teoretisk og praktisk indsigt i
at anvende erhvervsøkonomiske
løsningsmodeller og -metoder, så
du kan give en effektiv økonomisk
rådgivning
• Opnå indsigt i de mange parametre, der spiller ind på god økonomisk planlægning
• Blive klogere på virksomhedens
økonomiske processer, og hvordan
de spiller sammen
• På faget får du en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi, og
du vil få kompetencer til selvstændig at kunne give effektiv økonomisk rådgivning.

Indhold
• Virksomhedens afsætnings- og
omkostningsforhold
• Optimering af virksomhedens
indtjening med fast og fleksibel
kapacitet
• Aktivitetsoptimering
• Totalbudgettering
• Investering og finansiering
• Markeds- og konkurrenceformer
• Prisdifferentiering
• Investeringskalkuler
• Formidling af praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder.

Den årlige uddeling af jubilæumsfondens legatportioner sker i
december. Alle ansatte i PostNord
Danmark A/S samt ansatte, der er
overgået til datterselskaber i Post
Danmark A/S kan søge. Ansøgningen om legatportion skal sendes
inden 1. december til:
HK Post & Kommunikation,
Det danske Post- og Telegrafvæsens 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
anvendes 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/distributionschefer indenfor det københavnske
postområde, idet ingen portion til
dette formål dog må være mindre
end 1.000,- kr.

§3
Ansøgning om legatportion indsendes til fondens bestyrelse inden
udgangen af hvert års november
måned og må indeholde udførlige oplysninger om de udgifter,
ansøgeren har haft, eller om den
påtænkte anvendelse af legatet. Ansøgningerne tilstilles bestyrelsen
og skal være anbefalet af ansøgerens foresatte. Ansøgninger fra
pensionerede postmestre/distributionschefer skal ikke anbefales.
Ansøgerne får besked efter
af holdelsen af bestyrelsesmødet i
december, og legatportionerne er
til rådighed primo februar.
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Opsigelser med

rådighedsløn
Mange medlemmer spørger, meget naturligt: ”Hvor
mange er der blevet sagt op med rådighedsløn?”
”86 HK’ere i år frem til her midt i
august”, siger klubformand Eigil
Johannesen, der ikke forventer flere
opsigelser før virksomheden har
et overblik over, hvor mange der vil
benytte sig af tilbuddet om frivillig
fratræden.
De 86 opsigelser fordeler sig med:
• 18 i Kundelinjen
• 25 (tilbageført) fra postbutikker
hos eksterne samarbejdspartnere
• 16 fra det sidste tilbageværende
posthus i egendrift: City Posthus i
Pilestræde i København
• 6 i Distributions Service A/S
• 5 i OPM
• 4 (tilbageført) fra CGI
• De resterende fordeler sig på
andre enheder.

Håbet eller frygtet
”Det er bestemt ikke alle, der har
hænderne oppe over hovedet”, siger
faglig konsulent Hanne Clausen,
der ofte har kontakt med de opsagte
kolleger, og med dem der enten håber
eller frygter at blive det. ”Nogle er
af klaret med at blive sagt op, men for
andre kommer det som et chok. Selv-

om alle godt ved, at der skal komme
opsigelser, og en del har resigneret,
så håber mange stadig, at det går
uden om dem”.

Tilbud til opsagte
medlemmer
Tidende fanger Hanne på vej til
Fredericia, og hun fortæller: ”Fra HK
Post & Kommunikations side gør vi,
hvad vi kan for at hjælpe de berørte
medlemmer godt videre. Både med
informationsmøder og med kurser i
jobsøgning. Henover sommeren har
vi helt ekstraordinært fået kollegerne
i HK Hovedstadens VirksomhedsKompetenceCenter (VKC) til at stille
op med 3 turbojobsøgningsforløb, da
hjælp til jobsøgning var efterspurgt.
” Det er netop et arrangement med
turbojobsøgning og efterfølgende
informationsmøde, Hanne er på vej
til i Fredericia. ”I ”turbo” ligger blot,
at VKC forsøger på 3 timer at formidle, det der er essensen af de 3-dages
jobsøgningskurser, som er en del af
HK’s normale kursustilbud. Kursus
aktiviteten ligger nemlig ellers lidt
stille i sommermånederne. ” Flere

medlemmer har også benyttet sig
af muligheden for at få en personlig
samtale med en af VKC’s vejledere.
Eigil tilføjer, at klubben også helt
ekstraordinært tilbyder individuel
coaching til de opsagte kolleger; som en forsøgsordning.
”Kan vi ikke hjælpe medlemmerne igennem den følelsesmæssige
proces, det er, at miste sit job, og
dermed kontakten med kollegerne,
så kan vi da i alt fald hjælpe med det
mere lavpraktiske”, siger Eigil. ”HK
har mange tilbud samlet under overskriften HK Kvikstart.

Flere opsigelser?
”Ca. halvdelen af administrationen
skulle skæres væk hed det i 2017. Det
må da være flere end de 86?” spørger
Tidende lidt undrende. ”Nu er der jo
også reduceret med 3F’ere i administrationen”, siger Eigil, ”uden at vi
dog kender antallet. Så præcist hvor
mange HK’ere, der bliver opsagt, ved
vi først i den sidste ende. Så længe de
1,5 mia. svenske kr., som virksomheden fik tilført til opsigelserne, ikke er
brugt, er det ikke overstået”, mener
Eigil. ”Landechefen har dog tidligere
sagt, at opsigelserne kommer drypvis, så vi forventer ikke nogle større
sparerunder. ”

Frivillig fratræden i 2019
PostNord Danmarks nyeste tilbud om frivillig fratræden har ansøgningsfrist
den 11. september. Tilbuddet er givet til overenskomstansatte på
særlige vilkår både i PostNord og i postbutikker, og denne gang også til
overenskomstansatte i koncernfunktionerne.
Har du søgt – eller overvejer du –
fratrædelse i 2019?
Har du undersøgt førtidspensionsfradraget? For det er næsten
fordoblet fra 1.1. 2019 for alle, der
ikke når at fylde 60 år inden.
Tilbuddet er som sidste år: løn i 24
måneder samt tillæg af op til 3 pensionsår. Det er en forudsætning for
tillæg af op til 3 pensionsår, at man er
fyldt 60 år, når tjenestefrihedsperioden afsluttes.
De 24 mdr’s løn kan enten
være i form af tjenestefri eller
fratrædelsesgodtgørelse eller en
kombination heraf.
”Du afgør selv, om det er et godt
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tilbud for dig! Vores råd er som hidtil,
at du kontakter din a-kasse, inden
du søger, ” siger klubnæstformand
Karin Lauritsen. ”Der skal helst ikke
komme økonomiske overraskelser
efter sidste arbejdsdag”.
Det er fortsat muligt i en tjenestefrihedsperiode at søge om kurser via
Industriens Kompetenceudviklingsfond (ikuf.dk).

Sådan gik det i 2018:
Blandt de ansøgere i 2018, der før
sommerferien i år endelig fik svar på
deres ansøgning om frivillig fratræden, var der 53 HK-ere. 44 af disse var
fra postbutikker.

Det er et frivilligt tilbud, som du kan vælge
at tage imod, siger klubnæstformand Karim
Lauritzen
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NPU i Helsinki
FINL AND

Finlands Post- och
logistikunion PAU
PAU har 13.700 erhvervsaktive
medlemmer.

Ny overenskomst

Nordisk Postmøde
Nedgang i breve q1 2018
Finland -10 %
Sverige -11 %
Norge
-13 %
Danmark -16 %
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Nordisk Post Union (NPU) mødtes i Helsinki i starten af juni. Danmark var repræsenteret
ved Karin Lauritsen fra HK Post & Kommunikation og Lars Chemnitz og Peter Madsen fra
3F. Før de årlige møder i NPU sender de faglige postorganisationer landerapporter med en
status. Tidende har plukket lidt i disse rapporter, -suppleret med Karin’s notater.
I alt deltog 17 fra Sverige, Norge, Finland , Færøerne, Island og Danmark. Det var 3.
gang Karin deltog, og det er en fordel, at man efterhånden kender hinanden, siger hun,
da der i år ikke var meget tid til smalltalk eller til at se Helsinki, for der var cuttet en dag
af programmet, så det var meget presset.
NPU-mødet havde bl.a. besøg af Dimitris Theodorakis, som er øverste leder for UNI
Europa, og fik en masse viden om, hvad der rører sig i UNI lige for tiden. UNI er den
internationale sammenslutning af faglige orgaisationer, hvor også HK Post & Kommunikation er medlem.
Desuden drøftede deltagerne i NPU-mødet både de fælles og de forskelligartede
udfordringer for både de enkelte postselskaber, og for de faglige organisationer.

Finske PAU og de øvrige fagforbund havde store udfordringer
med overenskomstforhandlingerne sidste efterår. Det lykkedes ikke
at komme af med den arbejdstidsforlængelse på 24 t./år, som kom til
i 2016, som led i en såkaldt konkurrenceaftale. PAU landede en 2-årig
overenskomst og lønforhøjelser på
1,31 % i 2018, hvilket svarer til ca. 31
Euro pr. måned. Lønnen for 2019
forhandles senere i år.
Posti har etableret et nyt selskab,
og overført 1700 medarbejdere og
al såkaldt ”tidlig uddeling” hertil.
Dette har medført, at Posti kan
dække sig ind under en anden –
billigere – overenskomst, der ligger
ca. 15-20 % under PAU’s. Under
overenskomstforhandlingerne
lykkedes det dog at forhandle en
kompensation svarende til 4 mdr.’s
løntab til de ramte medlemmer,
samt at undgå overflytning af flere
opgaver til det nye selskab.

kan de vælge at udbyde til andre.
Riksdagen har besluttet, at staten
kan sælge aktier i Posti Group
Oyj, dog således at staten beholder
mindst 50,1 procent. PAU arbejder
for medarbejderaktier.
Finland huserer også i Rusland,
men det er pt svært pga den lidt
spændte situation. De ekspanderer
i Estland og Letland, og Baltikum er et vigtigt nyt område for
Finland. De har et godt samarbejde
med DHL på pakkeområdet.
Finland har aldrig været bange
for at prøve nye produkter af, bla
græsslåning, men må efterhånden
indse at ikke alt kan betale sig. De
sætter bla også møbler og husholdningsapperater op.
I Finland skal større opgaver iflg
den nye postlov 15/9 2017 i udbud,
hvis der ikke er uddeling af aviser i
området. Ca 200 har afgivet bud på
omdeling af disse forsendelser.
Det er blevet lettere at opsige
medarbejdere for finske posten,
men der har heldigvis ikke været
større opsigelsesrunder de senere
år. I 2017 blev ca 100 opsagt, og

også i Finland har man en model
med frivillig fratræden.
I 2017 var Postis personalestyrke ca. 17.000 heraf ca. 13.600 i Finland. Posti benytter stadig vikarer,
og outsorcing til underentreprenører er steget på alle opgaver.
Postis afleverede efter 2017 40
M€. i udbytte til den finske stat.
Den nye postlov trådte i kraft
15.9.2017. Loven tillader 3-dagesomdeling i byområder. 82 % af
Finlands brevpost er konkurrenceudsat.    

Arbejdsmarkedspolitik
i Finland
Den finske regering har skåret
yderligere ned, bl.a. på arbejdsløshedsforsikringsområdet, og
dermed de ledige. Og forringet
vilkårene ved opsigelser og ved
beskæftigelse af ansatte, der har
været ledige over 3 mdr.
PAU oplever, at Posti har skærpet sin personalepolitik, da de har
flere tvister, som ikke kan løses ved
forhandlinger, men føres videre i
bl.a. arbejdsretten.

Posti’s situation
Finland oplever en 20 % øgning af
Nethandlen, og særligt for forsendelser fra Tyskland, Sverige og
Kina. Flere og flere pakkeautomater sættes op, da de er populære.
De har indført 3 dages omdeling, og bringer ikke ud om
tirsdagen.
I Finland er der stor konkurrence med mange udbydere, og
digitaliseringen vinder indpas.
Der er ingen statsstøtte. Finlands
regering ejer min. 51 %, og 49 %
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SVERIGE

FÆR ØERNE

SEKO og PostNord Sverige
Brevfaldet koster 2 milliarder (SEK)
i reduceret omsætning. Stigningen
i pakker medfører 400 millioner
(SEK) i øget omsætning.

PostNord Sverige til kraftigt at øge
investeringsbeløbet, så planlagt outsourcing i distribution stoppes.

Outsourcing

Et finansielt tilskud fra ejerne, ændret momsopkrævning fra forsendelser udenfor EU, og en ny postlov, har
styrket PostNord Sveriges vilkår. Der
er indført Moms på Kinapakker og en
håndteringsafgift på 75 kr. pr. pakke,
og til den opgave alene har de været
nødt til at ansætte 300 personer. Der
arbejdes på at ”outsource” opkrævningen af momsen.
Med den nye postlov går man
fra dag-til-dag til 2-dageslevering.
Samtidig er kvalitetskravet dog øget
fra 85 til 95 %.

PostNord Sverige har ikke investeret
i bilparken i tilstrækkeligt omfang
siden 2015, og har derfor outsourcet,
når biler blev skrottet. Den svenske
faglige organisation SEKO har fået

Nogle nøgletal 2017
Brev:
B2B:
B2C:
Resultat:

-7 %
+2 %
+17 %		
515 MSEK (under det halve at det
”normale”).
Antal ansatte: 19.550 (årsværk)

Bedre forudsætninger

Postens (Posta’s) situation

SEKO POSTEN’s vigtigste
spørgsmål
SEKO arbejder for at sikre, at kerneforretningen bevares i eget regi; at man
primært bruger fuldtidsansatte samt
en ansvarlig personaleomstilling.
Bring CITYMAIL er Posten’s
største konkurrent på brevområdet.
I Stockholm står citymail for 35 % af
brevposten. Norske Posten har solgt
Bring Citymail til holdingselskabet
Allegra (tysk investeringsselskab),
som opkøber selskaber med store udfordringer for at gøre disse lønsomme og sælge dem videre.

ISLAND
Postmannafelag Island
Postmannafelag (PFI) er i fare for at
måte nedlægge sig selv efter 2019,
da de er for få til at blive ved med at
være selvstændig fagforening. Selvom alle i Posten er i fagforeningen.
De har de seneste år haft et stabilt
medlemstal på omkring 1.000.
Overenskomsten udløber 1. januar, så PFI er i gang med at forberede
overenskomstforhandlinger.

Posten har i nogle år haft mange
timelønsansatte på faste tider og
over længere tidsrum, hvilket formentlig har været lovstridigt, men
tallene er dog faldet meget for denne
type ansatte.
Arbejdsmiljøet er i det store og
hele godt. De fleste er godt tilfredse
og trives, men der er dog nogle, som
har store problemer, hvilket er med
til at give Posten et dårligt ry.

Posten
Da der har været hyppige regeringsskift de sidste år, har det ikke
været muligt at få en ny postlov
færdigbehandlet i Altinget.
Posten omdeler breve hver anden
dag, og fra kundernes synspunkt
er servicen derfor gået meget ned
ad bakke. Posten forventer at antal
ansatte i omdelingen falder med
32% i og omkring Reykjavík, og 25%
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på landet, fortrinsvis ved naturlig
afgang.
Postterminalen udbygges pga en
årlig stigning i antal pakker med op
til 40%; - især af udlandspakker. Islandske Posten har indført 195 kr. pr
dag i bøder for ikke at hente pakker,
og for at få folk til at hente deres pakker hurtigt, da de er ved at drukne i
pakker på posthusene. Islændinge
bruger dog mere og mere pakkeboksanlæg frem for at gå på posthuset.
De har stort set ingen konkurrenter
på pakker. På paller og stykgods har
de 2 konkurrenter, som er gode, der
hvor Posten ikke er så gode.
De har uddeling af post hver 2.
dag. Hvis de skulle uddele hver dag
måtte staten betale for servicen, da
de har et kæmpe geografisk opland.
Næsten halvdelen af befolkningen
på Island bor i eller lige omkring
Reykjavik.

Politisk forberedes et salg af Posta.
Det er et krav, at køber skal udbringe
post i minimum 10 år, og det skal
være et færøsk selskab.
Det er også et krav, at køberne af
aktierne i Postverk Føroya forpligter
sig til at sikre at overenskomstforhol-

STARVSMANNAFELAGIÐ

dene fremdeles er organiseret efter
kollektiv overenskomst med den fagforening, som medarbejderne vælger
at være medlemmer i. Samt forpligter
sig til, at minimumsrettighederne
omkring løn- og arbejdsvilkår ikke
bliver forringet.
Problemstilling på Færøerne: at

dem, der går på efterløn om nogle år,
ikke kan leve af den efterløn de kan
få, som max. er 150.000 kr.
Da udviklingen i Posta har været positiv de
sidste år, har der ikke været opsigelser det
sidste års tid. Der har derimod været nye
ansættelser.

NORGE
POSTKOM Norge
Posten og det politiske liv
Som i øvrige lande, så betyder ny teknologi, automatisering og digitalisering også i Norge, at arbejdsopgaver
ændres og at grundlaget for traditionelle arbejdspladser forsvinder.
Postkom var stærkt kritisk, både
mod regeringen og Stortinget i fjor på
grund af det store gab mellem Postens
beregnede meromkostninger og den
bevilling Stortinget vedtog til betaling
for politisk pålagte, ulønsomme posttjenester. Det betyder, at Posten selv
må dække mere end en halv milliard
kroner af det driftsunderskud dette
skaber i 2018. Uden nye strukturelle
ændringer, vil dette underskud stige
kraftigt år for år. Dette er en af de
vigtigste grunde til, at Postkom ikke
længere kan være forsvarer for «gode
og ligeværdige posttjenester til alle
i hele landet», fordi det betyder, at
Posten selv må betale for de ulønsomme tjenester, i stedet for at bruge
pengene på nødvendige omstillinger
for medarbejderne. Postkom vil
hellere bruge sinee ressuorcer på at
finde gode og acceptable løsninger for
dem, der blir ramt af omlægninger, og
for at Banken og Posten fortsat er gode
arbejdspladser for dem, der er tilbage.
Posten har dog fået lov til at stoppe
med at udbetale udbytte til Staten for
at kunne have penge nok til fremtidens forandringer.
Norge har valgt at indføre 2 dages
omdeling i 3 step og den sidste del
indføres i september 2018.

I 2017 har Postkom særlig arbejdet
for:
• at bevare flest mulige (fuldtids)
arbejdspladser internt og lokalt, og
det er faktisk lykkedes at øge andelen af fuldtidsansatte fra 80 til
82 %. Postkom er desuden med i
et projekt i samarbejde med norsk
LO med det formål at fremme nye
arbejdspladser qua udvikling,
teknologi og behovsændringer i
markedet
• mere klimavenlige transportløsninger
• at nye medarbejdere får den
fornødne opfølgning på deres
uddannelse og indøvelse
• organisationens egen fremtid
• at styrke tillidsvalgteordningen i
de virksomheder, Postkom organiserer i, især i de nye Bring-selskaber.
• at også organisationen skal afspejle mangfoldigheden og bredden i
Postkom’s medlemsskare.
Den norske Postkoncern havde i 2017
et rekordlavt sygefravær på 5,8%,
mod et gennemsnit på 6,4% på det
øvrige norske arbejdsmarked.

stebeløb på 3.200 kroner. Indenfor
finans (posthuse) er det tradition at
forhandle ca 1/3 af lønnen centralt, og
2/3 lokalt.
Postkom har i alle forhandlingene
haft som mål at forbedre særligt kvinders og lavtlønnedes vilkår.
Omstillinger:
Posten Norge AS
Tre omstillinger har præget denne
del af Postkoms arbejde i 2017:
• Ny koncernstruktur
• Effektivisering i stab- og støttefunktioner
• Forberedelser til indføring af en
brevstrøm i 2018.
Bring Warehousing AS: Selskabet
har mistet dele af kundegrundlaget
og nedlagde derfor et af lagrene, og
minimerede virksomheden i et af de
andre. Alle medlemmer fik tilbud om
andet arbejde.
Bring Transportløsninger AS:
Overførsel af transportnettet i
Nord-Norge fra Posten Norge til
Bring Transportløsninger medførte
overgang til en dårligere overenskomst og dermed en del intern uro.
Finanssektoren: DNB (bank) gennemførte store reduktioner også i
2017.

Lønforhandlinger

Medlemsudviklingen

I Posten Norge AS blev parterne bl.a.
enige om et generelt løntillæg på
1,7%, og minimum 9.000 kroner.
Løntillæggene blev lidt lavere i de
andre selskber i Posten-koncernen.
I finanssektoren blev forhandlingsresultatet 0,65%, med et mind-

Postkom blev etableret ved en
sammenlægning i 2000. Da havde
forbundet totalt 30.000 medlemmer.
23.000 av disse var erhvervssaktive.
Ved udgangen af 2017 var antallet
erhvervsaktive reduceret til 9.200.

I 2019 afholdes NPU i Sverige
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Billigere billån fra
Arbejdernes
Landsbank

på din

lønkonto

Arbejdernes Landsbank har sænket
priserne på billån ekstra meget for
medlemmer af HK. Du kan derfor få
et af Danmarks billigste billån.
Oprettelse af et billån koster kun
2.500 kr. når du er medlem af HK
og 0 kr. hvis du samtidig er kunde i
Arbejdernes Landsbank, eller efterfølgende bliver det.
Arbejdernes Landsbank har desuden sænket kravet om udbetaling
fra 20 % til 10 % af bilens pris, mens
du samtidig får en af de laveste renter
på markedet.
Ring til Arbejdernes Landsbank
og hør mere
Ring på 38 48 48 64 alle hverdage

kl. 8-20. Du kan læse mere på www.
al-bank.dk/LO - her kan du også
beregne, hvad dit billån kommer til at
koste dig.

Fakta om arbejdernes
landsbanks billån
Til dig som er medlem af HK-fagforening
• Rabat på op til 5.000 kr. i oprettelse (stiftelsesprovision)
• En lav rente
• Kun 10 % i udbetaling
Læs mere om billigt billån på mitHK.
dk

TJLAAN – nu også for
medlemmer i Logistics
HK Post & Kommunikation har aftalt, at det nu også er muligt for medlemmer
i PostNord Logistics at optage lån i Tjenestemændenes Låneforening mod
såkaldt løntræk – eller ”lønforskrivning”, som det lidt gammeldags hedder.
Som det gælder for øvrige medlemmer, så behøver man ikke at være
tjenestemand eller tidligere tjenestemand for at optage lån i Tjenestemændenes Låneforening.

Låneforeningens generelle
lånebetingelser
• Du skal være fyldt 20 år, og have
været medlem af en tilsluttet organisation i mindst 1 år.
• Lånene ydes mod lønforskrivning.
Du kan maksimalt låne 50% af den
faste årsløn. Den månedlige ydelse
må ikke overstige 1/8 af den faste
bruttoløn. Har du været ansat mindre end 3 år, kan der alene bevilges
et mindre lån over maksimalt 3 år
(typisk 25.000 kr.).
Lånet skal i almindelighed være

afviklet inden låntagers 70. år.
Renten er variabel og beregnes bagud hver den 31.03 - 30.06
- 30.09 og 31.12.
• Fornyelse af løbende lån kan i
almindelighed tidligst ske, når
halvdelen er afviklet.
Løbetiden er 1-8 år (løbetid på 7 og
8 år er kun for lån på mindst kr.
150.000).
Renten er variabel – pt. 5,6 % p.a.
(fra 01.04.2018)
Årlige omkostninger i % (ÅOP) er
mellem 6 og 7,5%.
Der er ingen gebyrer eller låneomkostninger ved etablering af lån hos
Tjenestemændenes Låneforening, og
lånet kan altid indfries.
Restgælden forfalder til betaling,
hvis lønforskrivningen bliver uvirk-

som; – altså også ved tjenestefrihed
uden løn, men ved kortere orlovsperioder (barsel mv.) kan der indgås
aftale om betaling via PBS.
Tjenestemændenes Låneforening
er fortsat et meget attraktivt tilbud
til alle, der har behov for et billigt og
hurtigt forbrugslån, men også til de
mere varige forbrugsgoder er tilbuddet attraktivt og konkurrencedygtigt.
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Samspillet mellem
tjenestemandspension og
efterløn

Vi er fælles om trygheden
TJM Forsikring bygger på et fællesskab mellem faglige
organisationer, som vil tilbyde medlemmer og deres
voksne børn gode forsikringer.
Det er medlemskabet af din faglige organisation, der
åbner døren til TJM Forsikring. Vi skal ikke erobre nye
markeder og kan derfor koncentrere kræfterne om at
give dig den bedste rådgivning, service og skadebehandling. Din kontakt er din lokale forsikringstillidsmand, som selv er medlem af en af vores faglige

Se mere på
g.dk
tjm-forsikrin
Eller ring på

70 33 28 28

ægede fortolkninge
af efterlønsreglerne

Fradrag i efterlønnen for pension
udbetalt efter det 60. år

organisationer og derfor har en særlig forståelse for din
situation og dine behov.

Center for Klager om Arbejdsløshedsfors
ikring,
CKA, har på det seneste anlagt to højst
særprægede
fortolkninger af efterlønsreglerne.

Tidende har tidligere (nr. 4/2016) skrevet om det, vi kaldte
HK”enPRsær
af lovgivningen
fra Center for Klager
IVAfortolkning”
TS TEMAER
OG KRAV TIL
0K17
omtsArbejdsløshedsforsikring,
CKA’s side. I klagesag
HK Priva
sektorbestyrelse vedtog 9. september, at
HK/Privat har nedenstående temaer
i ikkeprioriteret rækkeføl
fastholdes
afgørelsen
desværre
ge til overenskoms
tforhandlingeme i 2017. Temaern

Det er en model, der virker. Måske er det derfor, vi har
Danmarks mest tilfredse forsikringskunder.

e er ikke
formuleret som færdige løsninger, da de
indgår i det videre samarbejde med de øvrig
e
fagforeninger i forhandlingskartellet CO-in
dustri. Kravene er baseret på de krav og
ønsker,
for alle
somAfgørelsen
er indsamletfår
blanbetydning
dt medlemm
er og klubber.
kommende efterlønnere, der får
udbetalt
pension inden overgang til
Udvidet
adgang til efter- og
• Dækningsområdet - altså hvilke medar
• Derudover skal man kunne bruge sin
videreudda
efterløn.
dig til
nnelse Vi vil derfor opfordre
bejdere som er omfattet af HK’s overen
sfritvalgskonto til at købe frihed for - og
• Opsagte medlemmer skal have adgang
tildu går
komst
at
undersøge,
inden
på
efter- skal
udvides på de overenskomikke som i dag kun få pengene udbetalt
mere uddannelse i opsigelsesperioden
i
ster, hvor HK Privats medlemmer ikke
forbindelse med afholdelse af ferie eller
også inden
løn,forom
kan
andredet
branch
er. betale sig.
kan blive omfattet.
indbetale dem til pensionen.
• Der skal være 100 procents løndækning
Afgørelsen har ingen betydning
• Alle elever skal desuden have pension
ved brug af selvvalgt uddannelse.
Den danske model skal styrkes
ligesom deres lønsats skal løftes.
for medlemmer afskediget
med
• Tillidsrepræsentanterne skal have
Indflydelse på tilrettelæggelse af
svagelighedspensioner. større beskyttelse. Det samme skal deres Styrkelse af børne
arbejdstide
n
familiers
stedfor trædere, også når de ikke Iænger
e
rettigheder
• Medlemmerne
Duskalkan
se etindflyd
optryk
det tidligere
have større
else afvikarie
rer for tillidsrepræsentanten.
• Der skal være omsorgsdage til børnef
på, hvordan arbejdstiden placeres.
amiindlæg fra Tidende her •Arbejdsgiverens pligt til at informere
lier, som kan anvend
• Der skal klarere

rammer for, hvad funktitillidsrepræsentanten om Iøn- og ansætonsløn indebærer.
telsesvilkår skal styrkes.
• Arbejde på ubekvemme tidspunkter
skal
• Det skal sikres, at lønstatistikker bliver
reduceres - og kompenseres med frihed.
brugt som et objektivt element i fastsæt
tel• Ligeledes
CKA’s
afgørelse
sig
om dagskal der være
fleksibilitet idrejer
de
sen af den personlige løn.
forskellige faser af ens arbejdsliv - fx nedpengelovens
§
74
k:
sat tid, når man har små børn, eller senere
Mere frihed - og indflydelse på ens
i seniorarbejdsl
”Pensionsopgørelsen,
(…)tillægges
ivet. Seniorordninger bør
frihed
fx gøres til en individuel rettighed og ikke
• Der bør være større medbestemmelse
pensionsbeløb,
som
i
overensstemmelse
på,
noget, man nødvendigvis skal blive enige
hvornår ferien skal afholdes.
om i en lokalaf
medtale.
den pågældende pensionsordnings
• Flere arbejdsfridage, fx den indeklemte
fredagmedlemaldersvilkår er udbetalt efter
efter Kristi himmelfartsdag, nytFlere skal
være dækket af en
årsaftensdag og 1. maj.
overe

CKA’s afgørelse

mets
nskom
st fyldte 60. år, men inden efterløns-

• 50 %-reglen skal afvikles. Reglen betyØget bidrag til pension og
alderen, (…).”
der, at overenskomsten kun gælder, hvis
fritvalgskonto
mindst halvdeCKA
har
i
klagesagen
truffet
len af de ansatte på HK-om• Procentsatsen på såvel pension som fritrådet er medlem af HK.
valgskonto skal hæves.
afgørelse om, at også tjenestemands-
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pensioner skal modregnes med det
beløb, der er udbetalt fra det 60. år
og frem til efterlønsalderen. CKA
begrunder det med, at: ”benævnelsen
”aldersvilkår” skal forstås som det tidspunkt (den alder), hvorfra pensionen
kan udbetales, og altså ikke skal tolkes
som kun gældende for alderspensioner.”
De forholder sig ikke konkret til
argumentet om, at § 74k ikke bør omfatte dem, der får pension udbetalt
pga. opsigelse.

HK vil støtte ny klage
For nogle medlemmer kan afgørelsen betyde, at de har udsigt til ikke at
kunne få efterløn pga. modregning
af pension, udbetalt før efterlønsalderen. Denne pension lægges nemlig
oveni det fradrag, der i forvejen er,
for den pension som udbetales, mens
man er på efterløn.
HK vil naturligvis støtte et medlem, der måtte ønske at klage over
modregningen af en tjenestemandspension udbetalt inden overgangen

es til fx forebyggelse
af børns sygdom og institutionsskift
• Udvidet frihed ved børns sygdom - fx
barnets 2. sygedag - og ved hospitalsindlæggelser.
• Derudover skal der være eget adgang
til
orlov for fædre, samt generelt udvidet
barsel med Iøn.

Styrkelse af vikarers rettigheder

• Vikarers rettigheder skal styrkes i forhold
til adgang til de overenskomster, der er
gæIdende for virksomhederne.
• Tillidsrepræsentanter skal i højere grad
have mulighed for at kontrollere, at overenskomsterne efterleves for vikarerne.

til efterløn. En klagesag kan dog kun
rejses, hvis man har et konkret tab,
hvilket betyder, at man skal være gået
på efterløn, og være ramt at det uri-

I begge tilfælde er der tale om fortolkninger, som berører medlemmer
med tjenestemandspension. Læs
mere her, hvis din efterlønsalder
først er 60 ½ år eller senere ELLER
hvis du er på svagelighedspension.

medlemmets fyldte 60. år, men inden
efterlønsalderen, (…).”

Sær for

Denne for
Kan du f.eks. gå på efterløn som
lemmer m
61-årig, men har fået tjenestemandshedspensi
pension fra du var 60 år (eller tidlige”I de m
re), så modregnes den pension, som
beskæftige
du har fået fra du var 60-61 år også i
pension, h
Sær fortolkning nr. 1
din efterløn – fordelt på det antal år,
altid været
Denne fortolkning vedrører medlemhvor du kan være på efterløn. Som
efterlønnen
mer, der får pension udbetalt inden
61-årig kan du max. være på efterløn
i HK Hann
de når efterlønsalderen. Det kan være
i 5 år, og så sker modregningen over
aldrig være
forskellige grupper:
de 5 år.
delige og kv
1. Er du født efter 1. januar 1954 kan
HK Post & Kommunikation
pensio0ner
du tidligst gå på efterløn, når du
kan forstå, at reglen kan gælde, når
For et lil
er 60½ år. Men du kan stadig
man selv har valgt at få sin pension
CKA-kontor
vælge at gå på førtidspension som
udbetalt – altså når man er gået på
kun kunne
60-årig.
førtidspension. Men vi finder det helt
svagelighed
2. Du kan være overgået fra rådigurimeligt, at denne bestemmelse i
sen er så lan
hedsløn til pension inden du når
dagpengeloven også rammer medbig vil skåne
efterlønsalderen.
lemmer, der er blevet opsagt. Er man
Også her
3. Du kan være opsagt med svagef.eks. blevet opsagt med rådighedsKommunika
lighedspension, men stadig til
løn som 51-årig, og har fået pension
fejlagtig udlæ
rådighed for arbejdsmarkedet.
siden man var 54 år, har man jo ikke
har derfor an
I så fald er der nogle forhold, du skal
selv valgt at gå på pension. Når man
sag til Ankes
være opmærksom på.
så har haft arbejde, så man opfylder
med, at FTFTjenestemandspensionen modbetingelserne for at gå på efterløn, så
for et medlem
regnes som hidtil i efterlønnen. Er
bliver man alligevel ramt af dagpennikation. Og
du født senest 31. december 1955, så
gelovens § 74 k.
på vej.
modregnes 50 % af tjenestemandsEfter HK Post & Kommunikations
Er du bleve
pensionen i efterlønnen (55 %, hvis
opfattelse, så er utilregnelighedspenfortolkning, u
du opfylder 2-årsreglen). Er du født
sioner da heller ikke ”pensionsordos, så kontakt
den 1. januar 1956 eller senere, så
ningens aldersvilkår”.
hjælpe dig me
modregnes 64 % af tjenestemandsHK’s A-kasse deler klubbens
pensionen i efterlønnen.
opfattelse af, at fortolkningen er
Center for
urimelig. Det er imidlertid ikke
Ny problematik
Arbejdsløs
A-kassen, der har anlagt fortolkninDen nye problematik er, at har du fået
CKA, er orga
gen, men CKA.
udbetalt pension inden overgangen
HK Post & Kommunikation har
Styrelsen for A
til efterløn, så modregnes den penikke p.t. en prøvesag, som vi kan
Rekruttering (S
sion, som du har fået, siden du fyldte
anke, men er vidende om, at der i
sesministeriet
60 år også i efterlønnen.
A-kasseregi vil komme en ankesag.
CKA er efter en
CKA henholder sig til dagpenBliver du ramt af fortolkningen, så
arbejdspladser
gelovens § 74 k, hvor der står:
kontakt os.
i Brønderslev, h
”Pensionsopgørelsen, (…)tillægges
Fortol kning en gælder også for
klager over a-k
pensionsbeløb, som i overensstemopsatt e pensioner, hvis de kommelse med den pågældende pensionsog besvarer for
mer til udbeta ling før efterlø nsordnings aldersv ilkår er udbetalt efter
aldere n.

melige fradrag, for at få en klagesag
behandlet i CKA.
Er du i tvivl om, om afgørelsen
kan ramme dig, så kontakt A-kassen.

Beregn prisen på din nye forsikring i TJM Forsikring
Som medlem kan du blive kunde i TJM Forsikring, og nu kan du selv hurtigt finde prisen på de forsikringer, som du er interesseret i.
Du kan beregne prisen på en enkelt forsikring eller flere i et samlet tilbud. Når du gemmer tilbuddet, får
du en mail med et link, så du altid kan gå tilbage og rette i dit tilbud.
Tilbuddet er helt uforpligtende. Vil du gerne kontaktes, har du mulighed for at angive det, så kontakter
TJM Forsikring dig.
Indtil videre kan du selv beregne priser på bil-, indbo-, børne-,
fritidshus-, campingvogn- samt hunde- og katteforsikring. I løbet af
efteråret bliver det også muligt at beregne priser på de øvrige forsikringer. Ønsker du at få en pris på en forsikring, som du endnu ikke
kan beregne selv, er du altid velkommen til at bestille et tilbud på
https://www.tjm-forsikring.dk/tilbud eller kontakte TJM Forsikring
på telefon 70 33 28 28.
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Jubilæer 4. kvartal 2018
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 4.
kvartal 2018. Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl
eller nøjagtigheder. Tal i parentes er jubilæumsdatoen.
Oktober

November

40 år

40 år

Lene Bentkjær (1)
Support, Performance Automation &
Projects

Laila Neermann Pedersen (14)
Sales Support & Proces

Karsten Jensen (25)
Field Service - Team Øst

25 år

NN

25 år

Liselotte Hovgaard Christensen (1)
Sales Support

EL

Kenneth Obeling (11)
Team Import Privat

SE

UD

Bestil jubilæumsgaven online

N
DA

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

N

Mangler du på listen

E

LS

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

Ansøgning om ledige julelegater
For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets 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 SKAT.
Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest den 30. november
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2018.
Man skal være medlem af hjælpeforeningen for at kunne søge legat.

Ansøgning sendes til:
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf.
2000 Frederiksberg
Har man ikke hørt fra os senest
den 7. december 2018, er ansøgningen ikke blevet imødekommet.

UDDANNELSE ER NOGET VI
TAGER SAMMEN

AG

Uddannelse beriger vores
arbejdsliv og når uddannelse bliver
noget vi tager sammen og tager
fælles ansvar for, så står vi stærkere
i fremtiden.

ENT

I vores overenskomster og i HK
er der mange muligheder for, at
vi kan videreuddanne os og give
vores kompetencer et løft.
Hvis disse muligheder skal bruges
mere på arbejdspladsen, kræver
det handling. Her er det afgørende,
at vi har ledelsen og vores kollegaer
med.

SA

GENT

BLIV KOLLEGERNES
VEJVISER TIL UDDANNELSE

INTERESSERET? ELLER VIL DU
BARE GERNE VIDE MERE?

Som uddannelsesagent får du overblikket over de mange muligheder
for efter- og videreuddannelse. Du
behøver ikke være ekspert, men
blot være den, som viser dine kolleger i den rigtige retning.

Send en mail til din
geografiske HK-afdeling,
eller kontakt Hanne Clausen
på 3330 4205 eller 01hsc@hk.dk

Vi prioriterer uddannelse højt og er
altid klar til at hjælpe.
Med i bagagen får du bl.a. inspirationsmateriale, der kan tilpasses din
arbejdsplads.
Vil du være med til at sætte
uddannelse på dagsordenen?

Synes du uddannelse er vigtig og
har du lyst til at gøre en forskel for
dig og dine kolleger?

BLIV UDDANNELSESAGENT
19

Vognmænd anmelder:

PostNord Logistics A/S
driver unfair konkurrence for
statsmidler
Brancheorganisationen Dansk Transport og Logistik (DTL), meldte i juni
PostNord Logistics A/S til Konkurrencestyrelsen med påstand om, at PostNord
Logistics A/S med statsmidler i ryggen dumper priserne og udkonkurrerer
private vognmænd på stykgodsmarkedet.
Anmeldelsen til Konkurrencestyrelsen kom efter offentliggørelsen
at PostNord Logistics regnskab, som
viser et tab på 91 millioner kroner og
en negativ egenkapital på to millioner kroner.
DTL finder det ”stærkt betænkeligt”, at PostNord Logistics nu
har haft underskud i fire ud af de
seneste fem år,og fortsat opererer på
markedet, - og ser en nærliggende
risiko for, at de penge, som staten
tilfører PostNord, indirekte eller
direkte havner i kassen hos PostNord
Logistics i konkurrence med private
vognmænd.
Transportorganisationen vil have
konkurrencestyrelsen til at vurdere, om datterselskabet bliver holdt
kunstigt i live med penge fra den
milliardstore redningsplan for PostNord, som politikerne i Danmark og
Sverige vedtog i 2017, og som blev
blåstemplet af Europa-Kommissionen i maj måned i år.

PostNord Logistics afviser
kritikken
Ifølge dr.dk afviser direktør for
området terminaler, kurer og tung
logistik Jakob Manori fuldstændig
beskyldningerne om, at datterselskabet bruger statsmidler til at sikre sig
en konkurrencefordel.

- Der er streng myndighedskontrol med processerne i forhold til udbetalingen af pengene til PostNord,
som er et andet selskab. Vi ligger helt
uden for den brevvirksomhed, som
modtager midler i øjeblikket. Så de to
ting har intet med hinanden at gøre,
siger han.
Jakob Manori kalder desuden
kritikken for ”underlig”, fordi PostNord Logistics kun har omkring 10

procent af markedet for stykgodstransport.
- Vi er en for lille en spiller til at
kunne påvirke priserne på den måde,
siger han.
Jakob Manori fortæller, at selskabet forventer balance i regnskabet
allerede i år.
Du kan se, hvad HK Post & Kommunikation mener om kritikken i lederen
på side 3.

