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Leder

HK med ved bordet
HK’erne sidder stadig med ved bordet, når bestyrelsen i Post Danmark A/S 
mødes. Vi har derfor stadig en platform direkte til koncernledelsen. Rent ma-
tematisk var det nærmest et umuligt mål, som tillidsrepræsentanterne satte 
ved at genopstille, da 3F-erne jo udgør en langt større medarbejdergruppe. 
Tak fordi du og mange andre kolleger stemte. Og stemte på en HK’er.

I bestyrelsen skal der mere fokus på kundernes oplevelse af PostNords ser-
vice. For alle processer, hvor kunden møder PostNord, påvirker, om kunden 
også vælger PostNord næste gang. 

En anden god nyhed på seneste bestyrelsesmøde var, at PostNord Dan-
mark kom ud af første halvdel af 2019 med et underskud på kun 64 millioner 
svenske kroner. Det er væsentligt bedre end første halvdel af 2018, hvor un-
derskuddet var på 295 millioner. Men som medarbejdere vil vi ikke længere 
betale for den samfundsbetingede postomdeling eller for en for lav internatio-
nal porto. Dét må staten finansiere – præcis som med anden infrastruktur og 
andre internationale aftaler.

Og så til noget helt andet: Er vi parate til konflikt i 2020?

Dét spørgsmål er faktisk det vigtigste for mig som klubformand, når HK 
nu er i gang med at forberede overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020. Min 
vurdering var, at det var vi ikke i 2017. Vi havde udfordringer nok på arbejds-
pladsen, hvor en omfattende konflikt kun havde gjort ondt værre. Derfor var 
jeg en stærk fortaler for et ”JA” i den interne godkendelse af overenskomstre-
sultatet og senere urafstemningen.

Når jeg sidder i de forskellige bestyrelser i HK, varetager jeg forskellige 
medlemmers interesser. Men det er de mange snakke på arbejdspladserne i 
PostNord, som er mit ”kompas”. Det er nu en gang den virkelighed, som jeg 
kender bedst. Du er altid velkommen til at slå vejen forbi til en snak – både 
om OK 20 og andre ting.

Fortsat god sommer

Klubformand for HK Post & 
Kommunikation, Eigil Johannesen
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”Der er dog stadig et krav på ca. 85 
færre overenskomstansatte på særli-
ge vilkår - forventeligt i administra-
tionen”, oplyser næstformand Karin 
Lauritsen. 

En del af denne reduktion forven-
tes gennemført i koncernfunktioner. 
Den netop gennemførte (koncern-) 
organisationsændring betød samlet, 
at der ikke længere var plads til 9 – 10 
danske medarbejdere, da 200 stillin-
ger blev nedlagt.

Klubben afviste opslag
”For de danske medarbejdere afviste 
vi – igen – at reduktionerne blev 
gennemført efter den svenske model 
med opslag af stillinger”, oplyser 
klubnæstformand Karin Lauritsen.

”Vi fastholdt, at det som hidtil var 
en ledelsesopgave at vurdere, hvilke 
arbejdsopgaver som ikke længere 
skulle udføres, og derefter udlevere 
fyresedler, og at det af hensyn til 
berørte medarbejdere skulle ske hur-

tigst muligt. Og vi kom heldigvis kun 
til at vente få dage på den svenske 
proces”.

Ny opgavefordeling
PostNord har besluttet, at de opgaver 
som vedrører den daglige virksom-
hed skal varetages i landene og i 
Strålfors. En central del af ændrin-
gerne er, at ejerskabet for produkter 
og tjenester flyttes til landene. Hen-
sigten er at forenkle organisationen 
og gøre styringen tydeligere, ved at 
resultatansvaret ligger i én orga-
nisation, og ikke er opdelt på flere 
organisatoriske enheder

Det arbejde som er strategisk samt 
giver stordriftsfordele eller koordine-
ringsgevinster skal varetages centralt 
af fælles effektive funktioner, og 
de digitale tjenester og de nordiske 
tilbud inden for e-handel vil fortsat 
blive koordineret på koncernniveau.

IT og Shared Service Finance har 
stadig egne spareplaner.

IT forventer 
personaleredukti-
onerne får effekt 
pr. 1. oktober 
2019.

 
Det går 
fremad
HK Post & 
Kommunikation 
afventer aktuelt 
forhandlinger om 
personalereduktionerne. ”Vi arbejder 
på at finde løsninger for de medlem-
mer, som foretrækker afskedigelse, 
når arbejdet flyttes eller forandres”, 
siger klubformand Eigil Johannesen. 
”Det giver måske også nye mulig-
heder for interesserede kolleger fra 
andre dele af organisationen”.

”Efterhånden er det muligt at se 
lyset for enden af tunnelen. PostNord 
Danmarks seneste halvårsregnskab 
peger i den rigtige retning”, slutter 
Eigil.
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Statens største indskud – milliarden til afskedigelser 
med rådighedsløn – er nu stort set brugt. 

Lys for enden af 
tunnelen

Ønskeseddel
HK Post & Kommunikation har brugt tiden her i sommervarmen til at overveje 
en række ønsker til den nye regering:

Af Transportminister Benny Engelbrecht 
ønsker vi:
Dækning af PostNords merudgifter til den samfunds-
betingede postomdeling (befordringspligten).
Dækning af PostNords tab på kunstigt lav – ikke 
omkostningsdækkende - international porto (især fra 
Kina).
Overvej gerne krav om CO2 reduktion til den befor-
dringspligtige postvirksomhed.

Af Kulturminister Joy Mogensen ønsker vi:
Overvej krav om CO2 reduktion som forudsætning for 
distributionstilskud fra Bladpuljen.

Af Skatteminister Morten Bødskov ønsker 
vi: 
Fremryk moms på internethandel fra ikke-EU-lande 
(primært fra Kina).
Afskaf modregning af tjenestemandspension i efterløn-
nen for pension udbetalt inden overgang til efterløn. 

Af Erhvervsminister Simon Kollerup 
ønsker vi:
Statstilskud så danske internetbutikker kan opnå sam-
me lave porto som kinesiske internetbutikker.

Af Klima-, energi- og forsyningsminister 
Dan Jørgensen ønsker vi:
Overvej gerne krav om CO2 reduktion til den befor-
dringspligtige postvirksomhed.
Overvej krav om CO2 reduktion som forudsætning for 
omdelingstilskud.

Af Beskæftigelsesminister Peter 
Hummelgaard ønsker vi:
At syge medlemmer behandles værdigt i det offentlige 
system.
At nedslidte medlemmer får mulighed for – med vær-
dighed - at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før 
folkepensionsalderen. 

Af uddannelses- og forskningsminister 
Ane Halsboe-Jørgensen ønsker vi:
At rådighedslønnere også får mulighed for at deltage i 
voksen- og efteruddannelse på AMU-niveau uden – som 
de eneste uden beskæftigelse - selv at skulle betale, eller 
uden at skulle betale høj takst.

Vi nøjes naturligvis ikke med at ønske os disse ting af 
regeringen. HK Post & Kommunikation benytter en-
hver relevant lejlighed til at gøre opmærksom på det. 
Har vi overset noget, så send gerne flere forslag til os . 
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Berlingske bragte den 9. maj 2019 denne omtale:

DHL på vej med nye »posthuse«

Hvis man savner alle de posthuse, 
som PostNord har lukket, så er der 
godt nyt: Posthuse er på vej tilbage i 
gadebilledet – denne gang dog i regi 
af konkurrenten DHL Express.

Det følger et succesfuldt pilotpro-
jekt, koncernen gennem et par år 
har kørt i Frankfurt i Tyskland og i 
Utrecht i Holland.

DHL Express omtaler dog ikke 
nyskabelsen som posthuse, men 
som »City Hubs«, der skal placeres i 
udvalgte, større byer i Danmark.

Konceptet er at etablere en 
»butik«, som både vil være et sted 
for ind- og udlevering af DHL-
forsendelser, men også et sted hvor 
man kan få forsendelsesrådgivning, 
emballage til sine forsendelser 
og anden information omkring 
DHL’s servicetilbud. »Butikken/
stationen« vil også være en base 
for de cykelkurerer, som vil dække 
hele indre by, og som hurtigt og 
enkelt kan komme rundt til vores 
kunder med ind- og udgående 
pakkeforsendelser, oplyser Christian 
Høy-Petersen, Customer Experience 
& Administration Director, i en mail 
til Berlingske Business Ejendomme.

Høj vækst
Det er naturligvis nethandlen, der 
har givet DHL behov for at udvide 

sit distributionsnet, ud over de 150 
aftaler, man har med butikker og 
kiosker, og de 500 ubemandede 
»SwipBoxe«. 
Den høje vækst i nethandlen er 
kun meget langsomt aftagende, og 
ifølge brancheforeningen FDIH 
steg dens omsætning i 2018 med 
cirka 13 procent, til 129,3 mia. kr.

Det er omsætning, der går fra de 
fysiske butikker og trækker kraften 
ud af det, som tidligere var travle 
butiksstrøg.

Men snart kan nogle få af de 
tiloversblivende butikslokaler altså få 
nye lejere – DHL Express’ City Hubs. 
Mere vigtigt for de pågældende han-
delsstrøg er måske, at der kommer 
nyt liv i dem.

DHL Express’ City Hubs skal 
nemlig også være udgangspunkt 
for den sidste distribution hen til 
kundernes dør, og dette yderste led af 
transporten skal foregå med specia-
lindrettede cykler, som danskerne 
snart får at se i gadebilledet.

Erfaring med cykler
Det er faktisk mere cyklerne end bu-
tikkerne, der er i DHL’s fokus. Hele 
konceptet indgår i en målsætning om 
CO2-neutral distribution. I den tætte 
trafik i en bymidte er cyklen også 
mere praktisk på den måde, at den 

kan klare dobbelt så mange levererin-
ger pr. time som en bil.

»DHL Express har internationalt 
betydelig erfaring med CO2-neu-
tral distribution, både med cykler 
og andre køretøjer, og har allerede 
høstet en del erfaringer med cykel-
distribution i Danmark, idet vi både 
har et pilotprojekt med CO2-neutral 
cykeldistribution i København og 
en kurerpartner i Århus, som gør 
det samme,« forklarer Christian 
Høy-Petersen.

»Som arbejdsplads er det varieret 
og spændende, som kunde er det 
forbundet med en god miljøhistorie, 
og for DHL er det en mulighed for 
at levere den velkendte høje service, 
men på en mere bæredygtig måde,« 
uddyber han.

Også PostNord har opbygget et net 
af samarbejdspartnere i detailhand-
len og selvbetjente udleveringsste-
der, og selskabet har ingen planer om 
at lade egne posthuse, betjent af sel-
skabets egne ansætte, genopstå. Det 
oplyser PostNords pressetjeneste.

Hidtil har den kollektive lønfor-
sikring kun været for de offentligt 
ansatte HK-ere, mens privatansatte 
har haft mulighed for at tegne en in-
dividuel lønsikring. Med en kollektiv 
ordning får vi (næsten) alle medlem-
mer af HK Privat med. 

Lønsikring er som andre forsik-
ringer: en forsikring mod et tab.  Jo 
større (eller jo hyppigere) løntab – jo 
større ydelse. 

For en ydelse før skat på 79 kr. pr. 
måned vil et medlem med en må-
nedsløn på 33.000 kr. ved ledighed 
få 7.534 kr. i ydelse pr. md. før skat i 6 
mdr. Ved siden af dagpengene. Uden 
karensperiode. Du kan selv beregne, 
hvad lønforsikringen vil betyde for 
dig på hk.dk/loenforsikring_privat

Eksempel beregnet i den nye HK-løn-
sikring (gældende fra 1. september):
Den hidtidige mulighed for individu-
elt at tegne lønsikring via HK (Alka) 
ville – for et medlem med en løn på 
33.000 kr. - koste næsten fire gange 
så meget, nemlig 292 kr. pr. måned 
før skat, for en ydelse før skat på 
6.000 kr. i 12 mdr. 

Gælder fra dag 1
Den gamle ordning har en karenspe-
riode på 12 mdr., og ordningen kan 
ikke fortsætte efter man fylder 60 år. 

Den nye kollektive lønsikring kan 
fortsætte indtil folkepensionsalde-
ren, og for medlemmer af HK Privat, 
der er indmeldt i A-kassen inden 1. 
september 2019, gælder lønforsik-
ringen fra dag 1, første gang man 
bliver ledig. 

Lønforsikringen gælder derfor 
også for allerede opsagte, når blot 
første ledighedsdag først er 1. sep-
tember 2019 eller senere. 

Særligt for overenskomstansatte på 
særlige vilkår:
De fleste medlemmer på særlige 
vilkår får ved ledighed ca. halve 
dagpenge (hvis de er i a-kasse). 
Og kan derfor også forvente 
at få ca. det halve fra løn-
sikringen i forhold til det, 
man kan beregne på hk.dk/
loenforsikring_privat. 
Konkret for et medlem med 
en månedsløn på 33.000 kr. 
altså ca. 3.750 kr. pr. måned 
før skat (som gennemsnit).
Er man opsagt med svage-
lighedspension, er der 
dog intet fradrag pga 
tjenestemandspensi-
onen i dagpengene ved 
ledighed. Og heller ikke i 
lønforsikringen.
Har du spørgsmål til lønforsik-

ringen kan du kontakte HK Privats 
hotline på 3330 4999 eller  
LONFORSIKRING_hkprivat@
HK.DK

 Efter to år med forsøg i 
udlandet er DHL Express 
i Danmark snart klar 
til at etablere centralt 
beliggende butikker, 
hvor kunderne kan få 
betjening af selskabets 
egene medarbejdere, 
og hvorfra de utallige 
pakker fra nethandlen 
bliver cyklet det 
sidste stykke vej ud til 
modtagerne.

Lønforsikring med HK 
fra 1. september

Af Sten Thorup Kristensen

Snart vil man kunne se cykler som denne i 
gadebilledet. Boksen til pakkerne ser måske 
klodset ud, men den er i størrelse tilpasset 
en almindelig europapalle, således at den kan 
bruges i hele distributionskæden – altså også 
læsses på lastbiler og i containere. PR-foto: 
DHL Express.

Nu får også medlemmer af HK Post & Kommunikation en kollektiv lønsikring. 
Det gør det meget billigere.

DEL DENNE ARTIKEL
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Charlotte og Malene: I meldte jer til 
kurset for toldassistenter. Hvad fik 
jer til det?

Charlotte: Fordi jeg er en person, 
der ikke kan sidde stille, og synes det 
er fascinerende at prøve noget nyt. 
Og da du (Hanne/Tidendes udsendte) 
så foreslog det, blev jeg helt tændt på 
at lære noget nyt, og få flere kompe-
tencer, der kan føre til et nyt arbejde. 
Jeg vil gerne prøve noget andet end 
”post”. Se andre mennesker og lære 
nye trick. Jeg trænger til noget nyt.

Charlotte var tidligere på posthus i 
Kvickly på Frederiksberg og ekspe-
derede kunder – ”altid med et glimt 
i øjet, og ved at gøre lidt ekstra for 
kunderne”, som hun siger.

Malene: Jeg sagde ja, fordi jeg har 
arbejdet i Team Customservice med 
told i Kundelinjen i et lille års tid, og 
syntes at det var rigtig spændende, 
så derfor var jeg slet ikke i tvivl, da 
tolduddannelsen kom. Også fordi at 
nu sker der jo en masse med Brexit, 
hvor England skal ud af EU, så det er 
jo meget højaktuelt, da det vil skabe 
et stort behov for toldmedarbejdere. 
Så jeg så det som en god karrieremu-
lighed for mig. 

Hvordan var kurset - kan I fortælle 
lidt om indholdet? Og levede det op 
til jeres forventninger? 
Charlotte: Det gjorde det. Det var 
spændende. Fantastisk og meget læ-
rerigt. Selvom jeg er ordblind kunne 
jeg godt følge med, og jeg fik en ekstra 
time til eksamen. Underviserne 
havde knaldgod humor, og hvis de så 
ellers kunne få teksterne forstørret, 
så vi også kunne læse det, … tilføjer 
Charlotte med smil på læben.

-Ellers var det til ug med pil op ad. 
Det var dog også svært. 

-Indholdet var alt lige fra, hvordan 
man behandler gods, og fragt og be-
regner ud fra enkeltvarer og samlede 
varer. Toldassistenter skal kunne 
noget om forsendelse og analyse. Om 
der er betalt told eller ej.  Om det er 
udenfor eller indenfor EU, og om der 
er specielle tilladelser. Og også om 
det f.eks. er truede dyrearter. Og så 
skal man vide, hvor varen egentlig 
har oprindelse – hvor den er frem-
stillet. 

Malene: Uddannelsen er meget 
målrettet.  Hvis du tager en kontor-
uddannelse er det mere allround. 
Men her er det mere konkret, – du 

lærer noget om told. Fuldstændig 
ligesom du lærer at klippe, hvis du 
skal være damefrisør. 

- Det har været en fantastisk godt 
kursus. De første 2 uger var det sejt. 
I starten var der mange individuelle 
dele. Det var svært at få alt det sat sam-
men og få et overblik. Så vores hoveder 
var meget store de første 14 dage. Men 
det fik vi samlet op til sidst. 

Vil I anbefale kurset?
Malene: helt klart.
Charlotte - Ja, det vil jeg! 

Og med lige så stort eftertryk sva-
rer Charlotte JA! til spørgsmålet: Tror 
du, at du kan bruge det du har lært i et 
job som toldassistent? Malene tilføjer: 
helt klart. Fordi det er så målrettet og 
konkret.

Charlotte nyder sommeren her 
i juli måned, hvor interviewet blev 
til, og er klar til at kontakte nogle 
virksomheder for at høre, om hun 
kan komme ud og kigge og snuse 
en uges tid i praktik, og håber at det 
fører til ansættelse. Enten deltid eller 
fuldtids.

Malene er i gang med at skrive 
ansøgninger.

To af deltagerne på toldkurset, Charlotte Skytte-Tribler og Malene 
Sif Andersen deler deres erfaringer med Tidendes læsere:

Fascinerende at 
prøve noget nyt

Charlotte 
Skytte-Tribler

Malene Sif 
Andersen

HK Post & Kommunikation har i løbet af forsommeren i samarbejde med 
Danske Speditører gennemført et kursus for (kommende) toldassistenter i 
København. Nu rykker vi vestpå. Vil du med?

Dygtige 
toldmedarbejdere 
søges fortsat
– nu Vest for Storebælt

Logistikbranchen mangler told-
medarbejdere, og det resulterede i 
en henvendelse til HK fra Danske 
Speditører, DASP. DASP er bran-
cheorganisation for en lang række 
transport- og logistikvirksomheder 
(også PostNord). 

Som toldmedarbejder er du den 
person der sikrer at alle formelle 
betingelser er opfyldt, for at varen 
kan komme frem til sin slutdestina-
tion. Uanset om varen skal med fly, 
bil eller skib, så skal der udstedes 
eksportdokumenter.  Toldmedarbej-
deren er eksperten når det gælder 
toldunioner, toldlovgivningen og 
frihandelsområder, og den person 
produktionsvirksomhederne hen-

vender sig til, når deres varer skal ud 
i verden og ind i EU. 

”Vi forventer, at medlemmerne 
vil have gode muligheder for at blive 
ansat i en toldafdeling i en spediti-
onsvirksomhed. Allerede et par uger 
efter eksamen havde den første af 
kursisterne fået job som toldassi-
stent”, siger faglig konsulent Hanne 
Clausen.

”Sammen med DASP arrangerer 
vi efter sommerferien en ”job-da-
ting”, hvor de nyuddannede toldas-
sistenter i København kan møde 
nogle af de virksomheder, der søger 
toldmedarbejdere. Vi undersøger 
desuden mulighederne for at komme 
i praktik. 

Noget tilsvarende vil vi også få ar-
rangeret Vest for Storebælt. Foreløbig 
har vi inviteret til et informations-
møde den 4. september i Vejle. Og så 
håber vi, at der er basis for at holde et 
kursus Vest for Storebælt”. 

Invitationen til mødet er sendt 
til alle rådighedslønnere Vest for 
Storebælt, der har en privat emailad-
resse noteret i MitHK. Har du ikke 
modtaget invitationen, så kontakt 
hanne.schnedler.clausen@hk.dk  

Ledige medlemmer er også meget 
velkomne til at deltage.

Du kan læse mere om erfaringerne 
fra to af de medlemmer, der deltog på 
det første hold i interviewet på disse 
sider.
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I alt deltog 12 fra Sverige, Norge, Fin-
land, Færøerne, og Danmark. Island 
var ikke desværre ikke med denne 
gang. 

Deltagerne i NPU-mødet drøfte-
de de fælles og de forskelligartede 
udfordringer for både de enkelte 
postselskaber, og for de faglige or-
ganisationer. Deltagerne fik bl.a. en 

status på, hvordan det ser ud med de 
enkelte landes forretningsgrundlag, 
med den aktuelle overenskomstsi-
tuation og andre faglige spørgsmål. 
I dette nummer tager vi hul på det 
første emne, og vender tilbage til 
”det faglige” i næste nummer. Da 
forholdene i PostNord Danmark nok 
er bekendt for de fleste af Tidendes 

læsere, fokuserer dette indlæg især 
på de øvrige nordiske lande.

Markedsandel og udvikling 
på breve
Finland: 16 virksomheder deler breve 
om i Finland, men finske Posti har 
størstedelen af markedet. Mængden 
er faldet med ca. 10 % pr. år. En gen-
nemsnitlig finsk husstand får ca. 5,5 
breve om ugen. Finske Posti forudsi-
ger at et almindeligt brev forsvinder 
indenfor de næste 10 år 

Færøerne: Brevmængden er i 
2019 faldet med 17%, men omsæt-
ningen kun med 2%. Fortjensten 
er vokset med 10%, hvilket beror 
på portoforhøjelser og en vækst i de 
såkaldte “kina-pakker”. 

Der forventes at brevmængden 
fortsat vil falde og blive en endu min-
dre del af den samlede portfolio. 

Norge: Adresserede breve redu-
ceres med 10-12 % pr år. 98 % af alle 
breve i Norge er adresserede. 

I 2015 var der 5 breve pr. husstand 
pr. uge. I 2019 er der 3 breve pr. hus-
stand pr. uge. 

Sverige: PostNord har en mar-
kedsandel på 79 %, - citymail er 
største konkurrent med 18 %. En 
gennemsnitlig svensk husstand 
modtager ca. 5 breve pr uge. Samme 
forhold gør sig gældende som i DK: 
faldende brevmængde pga. digitali-

sering, - accelereret fra 6 % i 2016 til 
11% i 2018.

Til sammenligning har PostNord 
Danmark oplevet et fald i størrelses-
ordenen 15-20 % om året og vurderes 
at have lidt over 90% af brevmarke-
det. I 2006 fik 2,7 mio husstande 
1200 mio breve på 301 omdelings-
dage. I 2018 fik de 308 mio breve på 
249 omdelingsdage. Frit oversat be-
tyder det ca. 1-2 stk pr uge/husstand 
til privat og ca. 3-4 stk til erhverv.

Uadresserede reklamer 
(adresseløse)
Alle lande bortset fra Danmark om-
deler fortsat adresseløse. 

Finland har desuden et eget 
produkt, ”Postinen”, hvortil de 
sælger annoncer til kunderne. Og på 
Færøerne, hvor kun Posta uddeler 
adresseløse forsendelser,  kan samt-
lige tilbudsblade også læses digitalt 
i Posta-appen samt på hjemmesiden 
www.bera.fo, som ejes af Posta. 

Posten Norge har øget sin mar-
kedsandel på adresseløse fra 63 % i 
2015 til 80 % i 2018. 

Pakker 
Finland: Markedsandelen er over 50 
%. Antallet af pakker er de seneste 
år øget med ca. 10 % om året, heraf 
tegner B2C (business to consumer) 
pakker sig for en stigning på 12-16 
%.

Færøerne: Fragten forventes at 
stige.

Sverige: Er ramt af butiksdød 
også i de større byer fx Gøteborg. Det 
afspejler sig i en øget E-Handel. I 
perioden 2017-2019 stiger B2C således 
med mellem 17 og 23 %. Den stigende 
pakkemængde skaber behov for øgede 
investeringer i pakketerminaler.

Danmark: Lidt produktafhængigt 
har vi 35-45% på pakkemarkedet. 
Størst andel på B2C, som dog falder 
5-10 %.

Statsstøtte?
NPU drøftede også, om de enkelte 
landes postselskaber modtager stats-
støtte, hvad denne støtte gives til, og 
om der forventes ændringer i postlov-
givningen indenfor de nærmeste år. 

Finland: Staten støtter ikke Posti. 
Posti betalar derimod årligt udbytte 
til staten. I 2018 var det 28 M€. Rege-
ringen skal udarbejde en langsigtet 
plan for Postens fremtid, indholdet 
kendes ikke.  

I 2018 lagde Finlands regering 
projektet om Postis børsintroduktion 
på is. 49,9 procent av Posti Group 
Abp’s aktier er overført til statens 
udviklingsforetagende Vake Oy. 
Finlands stat ejer direkte 50,1 procent 
av Posti Group Abp’s aktier.  

Færøerne: Posta modtager ikke 
nogen form for offentlig støtte, og 
aktierne i Posta A/S blev i maj 2019 

sat til salg.  En mulig køber har pligt 
til at bringe post ud i hele landet de 
kommende ti år. Forud for salget blev 
den faglige organisation, Starvsman-
nafelagið med Hildigerð Djurhuus 
indkaldt til høring af Lagtingets 
Erhvervsudvalg angående det mulige 
salg. De forsøgte at sikre personalets 
rettigheder efter et salg, men desvær-
re er der ikke taget hensyn til dette, 
nu Posta er sat til salg.

Norge: Posten og Bring = Posten 
Norge er 100 % ejet af staten, og skal 
aflevere 9 % af afkastet af egenkapi-
talen til Staten, som dog kan forlange 
op til 50 % af afkastet. Posten Norge, 
der henter ca. 1/3 af sin omsætning 
udenfor Norge, får modsætningsvis 
statstilskud fra den norske stat hver 
år på 500 mio. kr. for planlagte uløn-
somme tjenester. PostNord er Posten 
Norges største konkurrent.

Hvor der nu er et lovkrav om post-
omdeling 5 dage om ugen ændres 
dette med ny postlov fra medio 2020 
til omdeling hver anden dag. Pakker 
dog hver dag. 

Banktjenester afvikles i løbet af 
2020.  Avisomdeling er i udbud, og 
Posten Norge vil gerne beholde det. 

Sverige fik ny postlov i 2018 med 
bl.a. krav om omdeling 5 dage om 
ugen, samt at portoen skal følge pri-
sindexet. PostNord Sverige modtager 
ikke statsstøtte, men fik for 10 år 
siden støtte til afvikling af posthuse.

Udviklingen i brevmængden i Europa:

Nordisk Postmøde
Nordisk Post Union (NPU) mødtes i Stockholm i 
midten af juni.  Danmark var repræsenteret ved 
Karin Lauritsen fra HK Post & Kommunikation og 
Lars Chemnitz og Peter Madsen fra 3F. 
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Uddannelse 

Arbejdstid 

Tryghed og Trivsel

Samarbejde og rettigheder for 
beskyttede medarbejdere

Overenskomster til alle 

 

Løn/Pension/Fritvalg

Din tillidsrepræsentant var sammen med over 300 andre tillidsrepræsentanter med til at drøfte de indkomne krav til OK 20 
på et TR-TRÆF i HK Privat i juni måned. 
Til Industriens Funktionæroverenskomst blev der drøftet en lang række krav og ønsker. I oversigten her er kun medtaget de 
krav/ønsker, som – hvis de gennemføres - kan få betydning for HK Post & Kommunikations medlemmer. Klubben – HK Post 
& Kommunikation - har ikke endnu taget stilling til forslagene:

Alle medlemmernes ønsker fra overenskomstkampagnen og fra TR-træffet bliver behandlet på HK Privats sektorbestyrel-
sesmøde den 21. august 2019. Her udtages de endelige temaer, som bliver sendt til CO-industri. HK Post & Kommunikati-
ons klubformand sidder med i HK Privats sektorbestyrelse.

STATUS PÅ OK 20

• Indføre uddannelsesrådgivere 
• Ledelsen må på banen nu! Hvilke typer uddannelse bliver der brug for i virksomheden i fremtiden? Ret 

og pligt til uddannelse og minimum 5 dages tvungen efteruddannelse med 100% løndækning 
• Fuld løn under uddannelse (også selvvalgt). 
• Mulighed for 2 akademifag om året 
• HK (FH) skal godkendes som kursusudbyder til IKUF 
• Forenkling af ”de forskellige muligheder” og ansøgningsprocedure 
• Spare mere op fx 12 uger på 6 år 
• Opsparede uddannelsesdage stå på lønsedlen 
• Positivlisten skal udvides (akademifag i Ledelse og HR) 

• Længere varsel for arbejdstidsændringer 
• Minimum +20% ved jobløn 
• Vagtplan min. 3 mdr. frem 
• Bidding – indflydelse på egen arbejdstid 
• 13 timers hviletid (udvidelse af 11 timers-reglen) 
• Løn for al rejsetid
• Løn for al arbejdstid (fjern beordret overarbejde)
• Fastholde 37 timers arbejdsuge 

• Fuld løn under barsel 
• Fri på indeklemte dage fx fredag efter Kr. Himmelfart
• Forhøjelse af ferietillægsprocent 
• Indlæggelse m. børn skal også dække ambulant indlæggelse
• Outplacementforløb til (alle) opsagte ved opsigelse pga. virksomhedens forhold 
• Al ferie skal erstattes ved sygdom (afskaffelse af 5 karensdage)
• Seniorordning/rettigheder 10 år før pensionsalderen 
• Senior: nedsat tid, men med samme pension (seniorfond)
• Fuld løn under barsel 
• Barsel 8 uger før forventet fødsel 
• Mere arbejdsgiverbetalt pension 
• Fuld løn under forældreorlov 
• Barns 2. sygedag 
• Ret til forskudsferie1 (5 dage)  

• Ordentlige rammer for TR/AMR – herunder tid og beskyttelse 
• Efterbeskyttelse for TR skal udvides 
• TR-stedfortræder skal have fuld beskyttelse 

• Dækningsområdet skal udvides (er du ansat som funktionær er du under overenskomsten) 
• Dækningsområdet skal følge jobfunktionen og ikke uddannelse 
• 50% reglen afskaffes 

• Tillæg for at arbejde på skæve tider, fredag kl. 17 – 07 mandag. Alle hverdage 18-07, søn -og helligdage
• Fritvalgskontoen skal stige markant. Fritvalgskontoen er det tætteste vi kommer på en model af det 

”flexible arbejdsliv”. 
• Højere pensionsbidrag fra arbejdsgiver 
• Køb af omsorgsdage for alle ved betaling med fritvalg (arbejdslivskonto) ingen krav til hvad omsorgsda-

ge skal bruges til
• Fritvalg optjenes af bruttoløn.

*) Forskudsferie kan blive aktuelt, når den nye Ferielov træder i kraft
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En smuk svane 
ved navn ISA

Bøgebo er beliggende i rolige og 
grønne omgivelser med kun 200m 
til en børnevenlig og ren strand med 
badebro. Huset er velegnet til en 
familie, med 3 soverum og en hems. 
Der er TV, opvaskemaskine, i år er 
vaskemaskine, køleskab og komfur 
udskiftet samt to bokssenge. Der er 
nu også en Weber Q 3200 gasgrill.

På Fyn er der meget at opleve, 
begivenheder og muligheder kan ses 
på www.visitnordfyn.dk. I nærheden 
af Liljeparken ligger Hasmark strand 
camping, hvor der er et badeland, 
som kan benyttes på en regnvejrs-
dag, beregn lang tid, da det ikke er 
helt billigt for ikke-camperende. 
Her kan man også spise i Restaurant 
Freja med buffet eller cafeen med 
børnevenlig mad, både hyggeligt og 
lækkert. Udenfor campingpladsen 
er isboden med vafler, man kan gå 
hertil langs stranden, gå til højre, det 
er en lang tur. 

Enebærodde der adskiller Odense 
Fjord fra Kattegat, er et besøg værd. 
Der er en 12km lang sti, hvor man 
kan gå eller cykle, der arrangeres 
også ture med hestevogn, husk 
badetøj, fiskestang og madpakke. I 
nærheden er Hofmansgave park på 
7000 kvm. med sjældne træer og 
planter og udsigt til fjorden, den kan 
anbefales, der er meget idyllisk. 

I Otterup kan man handle, der 
er flere spændende butikker, bl.a. 
Skindladen med bælter, tasker, 
handsker og skind til beklædning 
og møbler samt Ostebutikken. Om 
sommeren er der marked på torvet 
hver lørdag med boder, musik, mad 
og drikke. 

I efteråret 2019 åbner nyt bow-
lingcenter efter en brand i efter-
året 2018, Otterup bowlingcenter 
samarbejder med Bielers restaurant 
og Sportscafe, hvor man allerede 
nu kan bestille mad og baner. Der 
vil også være andre aktiviteter, som 
laserskydning, air hockey, bobspil og 
dart. I Odense Bowlinghal hvor der 
er 20 bowlingbaner, er det muligt at 
spille Simulator golf på 5 baner, hvor 
verdens mest spændende golfbaner 
kan vælges på computeren. På Fyn er 
der 14 golfbaner med 18 huller eller 
mere. 

I de øvrige byer på Fyn er der 
meget at opleve året rundt. Jeg kan 
nævne HCA festival og HCA- jule-
marked i Odense, Rosenfestival i 
Bogense. En sejltur på Odense Å er 
hyggelig, man kan sejle til Zoo eller 
restaurant Carlslund i Fruens Bøge 
og gå langs åen tilbage. På www.visit.
fyn.dk kan man hente inspiration. 
Fyn er ikke større end man kan nå 
en oplevelse på en dag fra Bøgebo.

Nyd Fyn fra Bøgebo
HK Post & Kommunikations tidligere næstformand, Ulla Funder, har valgt at 
dele sin begejstring for Bøgebo – og Fyn – med Tidendes læsere. ”Selvom det 
så bliver sværere at have huset i fred”

Ællingen er blevet renoveret. Gulvene 
er blevet slebet ned, køkkenbordet 
er blevet udvidet. Brændeovnen er 
blevet f lyttet, så stuen er nu indrettet 
på en ny og hyggeligere måde.
Køjerummet er blevet udvidet 
med det tidligere skur, så køjerne 
er fjernet, og nu er der plads til en 
dobbeltseng.

Derudover er der bygget et nyt skur. 
Nu mangler vi kun at shine taget op.
Når det er gjort, mener vi, at Ællin-
gen er blevet til en smuk svane, og 
derfor vil huset blive omdøbt til ISA. 
Grunden til at vi har valgt dette navn 
er, at Isa i sin tid som formand for HK 
Post & Kommunikation altid har ar-
bejdet for, at feriehusene skulle være 

et godt tilbud til vores medlemmer.
Hvis du har lyst til at se det ”nye” hus, 
er der stadig ledige uger. Se mulighe-
derne i oversigten i Bookhus.

Ulla Funder 
deler gerne sin 
begejstring for 

Bøgebo.

Isa Rogild



Sensommer på Bornholm og Ærø 
Smukt, lunt og billigt 

Sensommer på 
Bornholm 
Ja, vi kan selvfølgelig ikke udstede nogen garantier for 
vejret, men traditionelt er eftersommeren og efteråret 
lidt lunere på Bornholm end i resten af landet. Det skyl-
des, at Østersøen ”holder på varmen”.

Smukt er der i alt fald. Det kan vi godt garantere!
Og det er blevet billigere at sejle til og fra Bornholm. 

Er du ude i god tid, kan du få billetter til henholdsvis 99 
kroner og 199 kroner til en personbil med fire personer. 

Sensommer på 
Ærø 
Også Ærø har fået væsentligt billigere færgebil-
letter. Prisen for en returbillet til personbil (uden 
fører) er fra 12.8.-31.12.2019 173 kr. Og for en 
voksen retur: 84 kr.

HK Post & Kommunikations ferielejligheder 
på Ærø ligger i den smukke gamle by Ærøskøbing 
og er indrettet i det gamle posthus. Ærø er ideel til 
f.eks. en cykelferie. Du kan cykle hele Ærø rundt 
på fine skiltede cykelveje.

17

Ledige feriehuse til de hurtige
Ved redaktionsslut var der fortsat ledige uger i feriehusene Giro, Post A, -B og -C på Bornholm og i lejlighederne på Ærø i sep-
tember og oktober 2019. Du kan booke på BOOKHUS: https://hkpost-afdeling5.bookhus.dk/

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Sunde tænder  
hele livet
Glem alt om dyre tandlægeregninger
Vælg tandforsikring som en del af din 
personforsikring, og få fx hjælp til almindelig 
tandbehandling og ved tandskade som følge  
af ulykke, fx fald.

Kontakt din forsikringstillidsmand og hør mere.  
Eller ring til os på 70 33 28 28. 

Se også tjm-forsikring.dk/tandforsikring.

Dækker  
også ved akut  behandling uden for  din egen tandlæges  åbningstid
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September    
   

40 år    
Niels Olsen (3)    
    
Oktober   

40 år   
Berit Berg Grue (2)   
    
November
40 år     
Palle Fynbo Schultz (1)   
    

December 

40 år    
Judith Olsen (1)    
Mona Irene Kaspersen (1)   
  
Forsinket tillykke til:   
Dinah Berg,   
Servicedistribution med 25-års 
jubilæet den 1. august 2019.

Jubilæer 4. kvartal 2019
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 4. kvartal 
2019, samt en enkelt, der har jubilæum i 3. kvartal, og som desværre 
ikke nåede med i sidste nummer. Tidende påtager sig intet ansvar for 
eventuelle fejl eller nøjagtigheder. Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

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, 
kontonummer, 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 
29. november 2019.

Henvendelsen skal ske skriftligt til:
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 
2000 Frederiksberg
Mail: kontor@hjaelpeforeningen.dk 
Man skal være medlem af Post- og Telegrafpersonalets 
Hjælpeforening for at kunne søge legat.

Har man ikke hørt fra os senest den 9. december 2019, 
er ansøgningen ikke blevet imødekommet.

Hvorfor lave nervemobiliserende øvelser? 
• Øvelserne forebygger musegener.

• Øvelserne kan mindske og afhjælpe smerter i håndled, albue, skulder og 
nakke.

Sådan gør du
• Lav øvelserne 2-3 gange hver dag – gerne sammen med dine kolleger.

• Du skal lave øvelserne dynamisk og ikke holde strækket.

• Hver øvelse laves 5-10 gange.

• Du må ikke få smerter efterfølgende.

MINDSK MUSEGENERNE

Skriv dit navn og sæt en streg, hver gang du har lavet øvelserne.  
I kan evt. lave en konkurrence om, hvem der laver flest øvelser.

Før logbog dag for dag     

Maria

1. Har jeg fået drikkepenge? Drej armen, så håndfladen vendes opad og 
fingrene peger udad. Kig nu bag om din skulder ind i håndfladen.

2. Asiatisk hilsen. Håndfladerne mod hinanden, fingrene peger mod hagen. 
Bevæg de samlede hænder fra side til side.

3. Rygepause. Tag et usynligt cigaretrør og før det til munden; lillefingeren 
drejes ind mod kinden. Stræk armen sidelæns og bøj håndleddet nedad.

4. Kig i hånden. Stå med armene lidt ud til siden. Albuerne er strakte, den 
ene håndflade peger opad, den anden nedad. Kig til den side, hvor håndfladen 
er opad. Drej nu armene, så håndfladerne vendes modsat – ned og op – mens 
du hele tiden kigger til den side, hvor håndfladen vendes op.

1. Drikkepenge 2. Asiatisk hilsen 3. Rygepause 4. Kig i hånden

Maj

Tilskud til Postpensionisterne bortfalder
Med årets udgang ophører det økonomiske samarbejde mellem HK Post & 
Kommunikation og Postpensionisterne.

Postpensionisterne og HK Post & Kommunikation har 
altid været to selvstændige foreninger, men har gennem 
mange år haft et økonomisk samarbejde, som betød, at 
pensionerede medlemmer fik et reduceret kontingent hos 
Postpensionisterne, hvis de også var medlem af klubben 
HK Post & Kommunikation, da klubben betalte differen-
cen.

Postpensionisterne blev allerede orienteret sidste år, så de 
fik god tid til at forberede sig på ændringen. 
”Tiden er inde til også på dét område at integrere os fuldt 
ud i HK’s organisation”, siger klubformand Eigil Johanne-
sen.

Du kan finde flere udfordringer 

med øvelser og aktiviteter, som 

sikrer større variation og bedre 

mulighed for restitution i en travl 

arbejdsdag, i Arbejdsmiljøkalen-

deren på kropogkontor.dk  

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

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



Diplomuddannelsen: 
Ændring i optag-reglerne
Godt uddannelsesnyt for medlemmer, der har afsluttet deres 
akademiuddannelse og straks vil i gang med en diplomuddannelse.

Pr. 1. august 2019 er det muligt at 
læse direkte videre fra en akademi-
uddannelse til en diplomuddannelse, 
uden først at skulle “optjene” to års 
erhvervserfaring. 

Som vi kender reglerne i dag, 
skal man have arbejdet i 2 år efter 
afsluttet akademiuddannelse, før 
man kan blive optaget på en diplom-
uddannelse. Og det er en barriere, 
som bl.a. HK i årevis har arbejdet for 
at nedbryde. Nu lader det til at det er 
lykkedes – i hvert fald som forsøgs-
ordning i perioden 1. august 2019 til 
og med 31. juli 2022.  

Ændring i optag-reglerne er rele-
vant for vores medlemmer, der netop 
har afsluttet deres akademiuddan-
nelse og vil gå direkte i gang med en 
diplomuddannelse. 

Forsøgsordningen under Uddan-

nelses- og Forskningsministeriet er 
begrænset til en gruppe ansøgere, 
der kan leve op til følgende kriterier:
• Har en akademiuddannelse som 

højeste forudgående uddannelse
• Har relevant erhvervserfaring på 

mindst fire år bag sig (fx mens 
man har været i gang med akade-
miuddannelsen)

• Er i relevant beskæftigelse ved 
optag på diplomuddannelsen.

Der er tale om en forsøgsordning 
ift. en bestemt og afgrænset gruppe, 
som er personer med en akademi-
uddannelse under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet – dvs. ikke 
folk med en erhvervsakademiuddan-
nelse eller kommunomuddannelser-
ne på Center for Offentlig Kompeten-
ceudvikling - COK. 

De mest populære diplom-kurser 
uddannelser blandt HK/Privats med-
lemmer er: 
• Projektledelse – Den Merkantile 

Diplomuddannelse
• Personligt lederskab 1 og 2 – 

Diplomuddannelse i Ledelse
• Ledelse og medarbejdere 1 –  

Diplomuddannelse i Ledelse

Tilmelding og aktuelle hold kan 
findes på de enkelte akademiers 
hjemmesider og koordineret her: 
https://audiplom.dk


