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Efterårets store opgave bliver at få Folketinget til at forholde sig til
befordringspligten og dens finansiering. Post Danmark har nu 2
gange forpligtet sig til at sikre post til alle danskere – ikke mindst de
400.000 som er undtaget for eboks.
Ministeren antyder at alt er i spil. Politisk er der dog kun to
spørgsmål at tage stilling til: skal der være en befordringspligt – alt
så en garanti, og hvordan skal den finansieres?

Telefonisk henvendelse:
Mandag-torsdag 8-17
Fredag 8-16
Telefon: 33302955

Efterårets store
opgave

Lad HK’erne stå for fortoldningen  .  .  .  .  .  . 15
Større indsats for kontorelever.
Post Danmark ansætter (igen) kontorelever.
Det hilser HK Post & Kommunikation
meget velkomment  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Uddannelsesløft.
Er du ledig, kan du tage en
erhvervsuddannelse på dagpenge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Klubformand for HK Post &
Kommunikation, Eigil Johannesen

At politikerne inddrager andre elementer som ejerskab, koncern
konstruktion og bestyrelsens forretningsmæssige strategi fjerner
desværre kun fokus fra disse 2 spørgsmål. Vi vil som medarbejdere
ikke fortsat skulle tjene ind på pakkerne, hvad Folketinget har un
derfinansieret befordringspligten med.
EU forudsætter fra 1. januar 2021 moms på al internethandel fra
lande uden for EU. For Post Danmark bliver det en stor praktisk op
gave at få fortoldet breve og pakker fra bl.a. Kina. Vi havde gerne set,
at Danmark lige som Sverige havde pålagt moms tidligere, men nu
skal det heller ikke forsinkes yderligere. Det er et effektivt værktøj
til mere fair samhandel mellem Danmark og Kina. Det vil i øvrigt
også være et politisk signal om, at Kina har brugt sin internationale
goodwill bl.a. senest i sine brudte løfter til borgerne i Hong Kong.
I skrivende stund er vi i gang med at drøfte vilkår for hjemmear
bejde med virksomheden.

Nyt fra Feriehusene

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Bagsiden:
Indefrosne feriepenge

Efter sommerferien skal vi også forhandle løn lokalt. Det er mu
ligheden for din chef til at påskønne din indsats. Også derfor er det
vigtigt, at Post Danmark får en rimelig betaling for det arbejde, som
du og kollegerne bidrager med. Og så er vi tilbage ved både finansie
ringen af befordringspligten, og moms på forsendelser fra Kina.
God eftersommer!
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Hjemmearbejde i
faste rammer
Kort før deadline på dette nummer blev et udspil til
en hjemmearbejdspolitik fra PostNord Danmark for
egentligt hjemmearbejde i administrative funktioner
behandlet i Samarbejdsudvalget for H88
”Det gik pludselig stærkt”, siger klub
formand Eigil Johannesen. Foråret
2020 har jo givet omfattende erfaring
med at arbejde hjemmefra. Der er
efter PostNord Danmarks vurdering
tale om overvejende positive erfarin
ger, og både medarbejdere og chefer/
ledere har derfor efterspurgt struk
turerede og udvidede rammer for
hjemmearbejde. Derfor fik vi i august
et udspil til hjemmearbejdspolitik til
behandling i LSU.”
Hjemmearbejdspolitikken fast
lægger de overordnede rammer for
hjemmearbejde i virksomheden, og
danner grundlag for beslutninger om
hjemmearbejde ved de enkelte enhe
der og grundlag for de individuelle
aftaler med den enkelte medarbejder.
Industriens Funktionæroverens
komst indeholder bestemmelser om
hjemmearbejde, og der er enighed
mellem virksomheden og klubben
om, at hjemmearbejdspolitikken
overholder overenskomstens bestem
melser.
”HK Post & Kommunikations
udgangspunkt har ikke været om der
skal etableres hjemmearbejdspladser,
men hvordan”, siger Eigil. ”For mange
HK’ere vil det at arbejde hjemmefra

have været normalen under corona.
Men når det skal etableres som en
mere permanent ordning, er der
større krav”.
”Vi har fra klubbens side især
fokus på ergonomien i de kommende
hjemmearbejdspladser. Vores for
ventning er, at virksomheden stiller
de samme redskaber - som f.eks.
stol og belysning - til rådighed for
medarbejderne, og at disse redskaber
har samme kvalitet - uanset om du
arbejder hjemmefra eller møder ind
på kontoret. Arbejdsmiljøloven gælder
også for arbejde, som udføres hjem
me.” (se evt. mere om dette i Tidende nr.
2/2020. red).

Undgå smerter og
nedslidning
”En tidligere arbejdspladsvurdering
viste, at mere end hver tredje admini
strative medarbejder allerede kendte
til smerter i arbejdssituationen” siger
klubnæstformand Tanja Olsen. Det
skal ikke blive værre, fordi arbejdet
foregår i hjemmet!”
”Ergonomien og risikoen for
langsom nedslidning skal i fokus.
Hvordan påvirker millioner af små
vrid nakken, når du år efter år sidder
og arbejder på to eller flere skærme?
Men lige så vigtigt er, hvordan den
enkelte chef sikrer den nødvendige
sparring, støtte og rådgivning, når
teamet sidder på hver sin adresse. Og
hvordan det giver mening at arbejde i
teams i den situation.”
Efter behandlingen i LSU er Ar
bejdsmiljøgruppen for Administrati
on nu i gang med en Risikoanalyse.

Hjemmearbejde er frivilligt
Tanja Olsen, klubnæstformand

4

Overenskomstens udgangspunkt

er, at aftaler om hjemmearbejde er
frivillige. For begge parter. Der skal
udarbejdes et tillæg til ansættelses
brevet om hjemmearbejdet.
Målgruppen for hjemmearbejds
politikken i PostNord Danmark er
ansatte, som udfører administrative
opgaver og er ansat i administrative
funktioner. Ikke alt arbejde er dog
lige egnet til hjemmearbejde.

af arbejdspladsen, samt gennemgå
de læringsmoduler der etableres om
kring digital mødeaf holdelse m.v.
Implementeringen vil også blive
understøttet af diverse gode råd og vejledninger om indretning af arbejdspladsen og de psykosociale forhold, der skal
være opmærksomhed på. Samt af gode
råd til ledere i relation til øget omfang af
distanceledelse.

Fordele og ulemper ”

Uddrag af
hjemmearbejdspolitikken:

”Mange kolleger har opdaget både
nogle af fordelene og ulemperne ved
hjemmearbejde her i foråret”, siger
Eigil. ”Og det er positivt, at virksom
heden også er opmærksom på det.
Bl.a. lægges der med hjemmear
bejdspolitikken vægt på at modvirke
og minimere de ulemper, som kan
opstå pga. den reducerede sociale
kontakt til kolleger og arbejdsplads,
ved at have faste aftaler om hjemme
arbejde og fremmøde samt mini
mumskriterier for fysisk fremmøde
på arbejdspladsen, og ved at have
fokus på – og rutiner for, videndeling
og fællesskab.
Virksomheden er også opmærk
som på udfordringen med at ”slippe
arbejdet” og sondre mellem arbejds
liv og fritidsliv. Og fra klubbens side
forventer vi, at dette også indgår i
Risikoanalysen.”
På positivsiden tæller selvfølgelig,
at den enkelte får større indflydelse
på tilrettelæggelse af arbejdet, ro til
at koncentrere sig, og sparer trans
porttid, både til gavn for sig selv og
for miljøet.”

Implementering
Hjemmearbejdspolitikken gælder fra
den 15. september 2020 og implementeringen af hjemmearbejde kan starte
derefter.

Forberedelse
Medarbejdere der ønsker hjemmear
bejde skal gennemgå de ergonomiske
retningslinjer der er for indretning

Selve modellen
Den enkelte enhed skal fastlægge
den eller de modeller for hjemmear
bejde, som kan anvendes. Der kan
være tale om modeller, der fast inde
holder 2 hjemmearbejdsdage pr. uge,
fremmøde hver anden uge, skiftevis
2/3 dage pr. uge eller kombinationer
af ovennævnte. Dog er der et generelt
minimumskrav til fremmøde på
gennemsnitlig en ugentlig arbejds
dag pr måned, og altså i praksis 4-5
arbejdsdage pr måned med fysisk
fremmøde.
Arbejdstiden
Arbejdstiden kan tilrettelægges frit
mellem 6-18 dog med hensyntagen
til møder, samtaler og behovet for
dialog med kolleger m.v. samt tids
mæssige bindinger for opgaveløsnin
gen. Arbejdstid registreres som hidtil
og efter gældende retningslinjer. Af
tale om flekstid m.v. gælder uændret,
dog uden bindinger på fixtiden, når
der arbejdes hjemmefra.
Udstyr
PostNord Danmark stiller det nød
vendige IT-udstyr til rådighed i form
af PC, skærm, mus, tastatur m.v., og
hvis det ønskes også kontorstol og
belysning.
Klubben anbefaler, at få kontorstol og
belysning fra virksomheden, da begge
dele så opfylder arbejdsmiljøkravene.
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PostNord Danmarks
bud på uddannelse
Virksomheden har netop for cheferne præsenteret HR’s bud på,
hvilke akademifag, der vurderes relevante i de enkelte dele af
virksomheden

PERSONLIGE

Vi er ikke ens, og vi har brug for forskellige
løsninger. Derfor skal bankrådgivere lytte,
før de kommer med forslag. På den anden
side skader det ikke at vide, hvem man taler
med.

BEGYNDER MED,
AT NOGEN LYTTER

Lån & Spar Bank er ejet af dig og din fag
forening. Derfor har vi med tiden opbygget
en særlig viden om dit fagområde og men
nesker med din uddannelse. Vi har også
udviklet fordele, som kommer medlemmer
af Fagforeningen HK Post & Kommunikation
til gode.

LØSNINGER

Har du spørgsmål om økonomi, bolig eller
pension, giver vi dig svar. Du behøver ikke
at være kunde. Det er nok, at du er medlem
af Fagforeningen HK Post & Kommunikation.
Hvorfor ikke benytte sig af det?
Ring 3378 1954
– eller gå på lsb.dk/poko og book et møde.

”Det er gode pejlemærker for HK
Post & Kommunikations medlemmer”, siger Eigil Johannesen om
udspillet, som vi kan præsentere her.
Forslagene til uddannelsespakker
omfatter tre henholdsvis fire fag.
Som medarbejder vil man kunne
tage en pakke, og så mangler man
kun et enkelt eller to fag plus et
afgangsprojekt i at have en fuld
akademiuddannelse. Man kan selvfølgelig også tage dele af en uddannelsespakke.
Eneste minus klubben kan få øje
på er, at ikke alle pakkerne kan dækkes af ”Aftalt uddannelse”, hvor man
– udover at få kurset betalt – også får
fuld løn under uddannelsen. Det er
dog en forhindring, som vi har rejst
overfor HK Privat til drøftelse med
IKUF/Dansk Industri, så det håber
vi bliver løst inden medlemmerne
er færdige med de første fire fag”,
tilføjer Eigil.
Bortset fra Digital service og
innovation er alle fag også forhåndsgodkendt af IKUF som ”Selvvalgt
uddannelse”, hvor lønnen dækkes
85 %. Digital service og innovation
kan også søges via IKUF, men er ikke
forhåndsgodkendt.
Akademiuddannelser er voksenuddannelser, du kan tage på deltid.
Du tilmelder dig et modul ad gangen
og kan gennemføre uddannelsen i dit
eget tempo.
Akademiuddannelsen tages på et
af landets 8 erhvervsakademier – eller online via Smartlearning. Kontakt
studievejledningen på et af erhvervsakademierne, hvis du vil videre mere.
Du kan også altid kontakte HK Post
& Kommunikation (Hanne Clausen
på 33 30 4205 eller 01hsc@hk.dk).
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Tidlig pension
Regeringen har, som de fleste nok har bemærket,
spillet ud med en ny ret til tidlig pension fra
2022. I følge regeringen vil tidlig pension give
38.000 mennesker med et langt og ofte hårdt
fysisk arbejdsliv ret til at trække sig tilbage fra
arbejdsmarkedet op til tre år tidligere. Retten til
tidlig pension handler først og fremmest om at
skabe et mere retfærdigt pensionssystem

Tidende har nærlæst dele af udspil
let. Da de politiske forhandlinger
ikke i skrivende stund er afsluttede,
kan vi ikke vide, hvor det lander. Men
vi har forsøgt at læse udspillet med
afsæt i, hvad det kan betyde for HK
Post & Kommunikations medlem
mer, hvis det vedtages.

3 år før pensionsalderen
Regeringen foreslår, at der med den
nye ret til tidlig pension gives mulig
hed for, at personer, som opfylder et
krav til anciennitet på arbejdsmar
kedet, kan gå på tidlig pension enten
1, 2 eller 3 år før folkepensions-alde
ren. Konkret foreslår regeringen, at
mindst
• 44 år på arbejdsmarkedet giver ret
til 3 år med tidlig pension
• 43 år på arbejdsmarkedet giver ret
til 2 år med tidlig pension
• 42 år på arbejdsmarkedet givet ret
til 1 år med tidlig pension
Ancienniteten opgøres fra 16-år
salderen og frem til den dag, man
fylder 61 år.
Kravet om 42 til 44 år på arbejds
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markedet og opgørelsestidspunktet
på 61 år gælder for personer, som
fylder 61 år på et tidspunkt i perioden
frem til og med 2025.
Efter 2025 forhøjes opgørelsesal
deren – og dermed også anciennitets
kravet – for at tage højde for forhøjel
ser af folkepensionsalderen.
Personer, som er overgået til
efterløn inden den 1. januar 2022
får mulighed for at melde sig ud af
efterlønsordningen efter en sær
ordning, hvor de kompenseres med
et fast beløb for hver måned de har
tilbage til folkepensionsalderen, hvis
de vælger at overgå til tidlig pension.
Kompensationen udbetales kontant
efter fradrag for afgift på 30 pct.

Ydelsen
Regeringen foreslår, at ydelsesni
veauet for tidlig pension er på 13.550
kr. pr. måned før skat, svarende til
162.600 kr. årligt (2020-nivau).
Ydelsen nedsættes for personer med
pensionsformuer, som har en for
mueværdi svarende til over 2 mio. kr.
Kilde: fm.dk

Hvad kan det betyde for
dig som funktionær?
Tidende har spurgt Sampension, hvor mange af HK Post & Kommunikations
medlemmer, der har et depot på over 2 mio. kr., og dermed kan få ydelsen
reduceret, hvis de vælger tidlig pension.
Sampension kan dog ikke adskille HK’s og 3F’s medlemsgruppe, da pensi
onsaftalen er én fælles aftale, der dækker Post Danmark.
Af medarbejdere over 50 år har ca. 2 % et depot på over 2 mio. kr. (for over
60-årige er tallet under 1 %). Der er dog mange forbehold knyttet til så blot at
konkludere, at ca. 98 % ikke vil blive ramt af en reduktion i tidlig pension-ydel
sen, bl.a.:
• At en del af aldersgruppen vil nå at optjene mere i pension inden ”tidlig
pensions”-alderen, og
• At den enkeltes samlede pensionsdepot ifølge Sampension i gennemsnit
ofte vil være større, end det Sampension kan se, da det ikke er ualmindeligt,
at man har pensionsdepoter i banker og andre pensionsselskaber.
Tjek dit eget pensionsdepot på Sampension.dk eller pensionsinfo.dk, hvis
du vil have et overblik over, hvordan det aktuelt ser ud for dig.

Hvad kan det betyde for dig
med tjenestemandspension?
Som for efterlønsordningen, så vil
tidlig pensionsydelsen også blive
reduceret pga tjenestemandspensi
onen.
Tidende vover det ene øje og kon
kluderer: det ser ud til, at fradraget i
”tidlig pension” for medlemmer med
tjenestemandspension svarer til fra
draget i efterløn, bortset fra, at der for
efterlønnen ikke er et bundfradrag
på 100.000 kr.
Eksempel:
For et medlem der vælger at aktivere
sin tjenestemandspension fra det
fyldte 64. år, og som da har en må
nedlig tjenestemandspension på ca.
18.000 kr. og 44 års anciennitet på
arbejdsmarkedet (og dermed ret til
tidlig pension i 3 år) vil beregningen
kunne se sådan ud:
Årlig pension: 216.000 kr.
80 % af 216.000 kr. = 172.800 kr.
Bundfradrag: 100.000 kr.
Nedsættelsesgrundlag:
72.800 kr.
Nedsættelse 80 % af 72.800 kr.
= 58.240 kr.
Tidlig pensionsydelse:
162.600 kr.-58.240 kr. = 104.360 kr.
Det pågældende medlem vil såle

des kunne forvente at få ca. 8.700 kr.
i månedlig ”tidlig pension” oveni de
ca. 18.000 kr. i tjenestemandspensi
on (begge dele før skat).
Hvis det samme medlem vælger
at gå på efterløn, vil hun/han kunne
forvente at få 7.563 kr. i månedlig
efterløn - før skat.
I dette eksempel ville det altså
være mere fordelagtigt for medlem
met at vælge ”tidlig pension” fremfor
efterløn. Og så at få sit efterlønsbi
drag tilbagebetalt.
Med en tjenestemandspension
der er højere end de 18.000 kr. pr.
måned, vil fradraget i begge tilfælde
blive større – og tidlig pension eller
efterløn dermed mindre.
Og modsat vil både tidlig pension
og efterløn blive højere, hvis tjene
stemandspensionen er lavere end
18.000 kr. pr. måned.
Lige som i efterlønsordningen
gælder det også, at pension, som er
udbetalt, fra man er 60 år, til man
når opgørelsestidspunktet for pen
sionsformue, indgår i beregnings
grundlaget for nedsættelse.
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10 TIPS OG TRICKS TIL TEAMS
Hvis der er en ting, vi har lært under coronakrisen, er det at holde møder og samarbejde over nettet.
Microsoft Teams er mange virksomheders foretrukne virtuelle værktøj til de ting – her er vores
10 tips til, hvordan det bliver sjovere, nemmere og mere effektivt at bruge »Teams«
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5. SEND ET INDLÆG VIA MA
IL

VIDEOMØDER
8. SKIFT BAGGRUND UNDER

Vil du skrive til dit team – uden
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Teams

Generel
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Indlæg Filer Wiki Websted

Team Gæst

Møde
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Pippi Langstrømpe har tilføjet Annika og Hr. Nilsson til teamet

Dine teams

Pippi Langstrømpe 15/08 08:45

TEAM Villa Villekulla

Velkommen til kanalen. Husk den gode tone. :-)
Organizer

Svar
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PowerPoint-præsentation
, så er du i gang.
»Upload fra min computer«

Generel
Mødet blev afsluttet: 32 m 18 s

Ungdomsorganisering

3. OPRET FANEBLADE
FOR HURTIG OG NEM ADGANG

Svar

OK20 afstemning

6

Annika 15/08 09:12

IMI Bladet

ladene »Indlæg«, »Filer« og
Øverst i samtaleruden finder du typisk faneb
hinanden. »Filer« er stedet,
»Wiki«. »Indlæg« er siden, hvor I skriver med
ere i dem. »Wiki« er en diredig
og
hvor I kan uploade filer, så alle kan se
beslutninger, samle links
er,
gital notesbog, hvor I kan notere vigtige point
på +-symbolet ved
trykke
at
og meget andet. Du kan tilføje flere faner ved
være et website, som er
siden af fanebladene. En fane kan eksempelvis
også være et dokument, som
centralt for jeres arbejde i teamet. Den kan
hvis det har sin egen fane.
I vil få nemmere adgang til at se og redigere,
uploades under fanen »FiVær opmærksom på, at dokumenter først skal
fane.
ler«, før du kan gøre dem til en selvstændig

Husk mødet i morgen!!

Generel
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Venlig hilsen

Vis oprindelig besked
Svar
Vis enhedsindstillinger
Hr. Nilsson 15/08 09:34

Vis mødenoter

Tommy 14/08 09:20
Dit webcam er stadig nede?

Oplysningsruden er deaktiveret af politikker

Svar

Åbn fuld skærm

Vis baggrundseffekter

Tommy 16/08 08:54
Jeg faldt lige over det her ;)

Tastatur
www.astridlindgrensvarld.se
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Svar
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Start en ny samtale. Brug @ for at omtale en person
Deltag i eller opret et team
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10
Design: Eks-Skolens · Grafisk Design & Tryk

PROGRAM
9. DEL SKÆRM ELLER
MED DE ANDRE

2

Start optagelse
Afslut mødet
Deaktiver indgående video

9
4

10

10. OPTAG ET
MØDE

Ved at klikke på
de tre prikker og
vælge »Start optag
kan du få en vid
else«
eooptagelse af di
t
møde. De andre
gere vil få en no
deltatifikation om, at
mødet optages.
ter mødets afslut
Lidt efning vil optagels
en dukke op i di
sa mtalerude. Nu
t
teams
kan du gennem
se mødet igen ell
det med kollega
er
dele
er, der ikke havd
e mulighed for at
deltage.

Tidende har lånt disse
tips og tricks fra kollegerne i
HK IT, Medie og Industri. 11

Du kan godt være
dit pensionsselskab
bekendt
”Vi har som fagforening valgt, at vores
overenskomstmæssige pensioner forvaltes af
Sampension” siger klubformand Eigil Johannesen.
”Det er vigtigt, at medlemmerne får den bedste
værdi af pensionsopsparingen, hvilket afhænger
af pensionsselskabets evne til at investere
medlemmernes pensionspenge. Men det er lige
så vigtigt, at vi kan være valget af pensionspartner
bekendt ud fra et bæredygtighedssynspunkt.
Og det mener jeg godt, at vi kan med valget af
Sampension.”
Her kan du læse, hvad Sampen
sion-fællesskabet gør for at støtte
FN’s verdensmål for en bæredygtig
udvikling:

Klimaaftryk skal ned
Sampension-fællesskabet støtter
aktivt målene i Paris-aftalen, - også
kaldet COP21. Derfor skal investerin
gernes klimaaftryk reduceres mar
kant, falde år for år og ligge lavere
end verdensaktiemarkedet.
Over et halvt år har Sampension
både solgt og købt mange forskellige
aktier og opnået to væsentlige mål:
• Et umiddelbart fald i aktieporte

føljens CO2-påvirkning på ca. 20
pct., og
• At alle investeringer i børsnotere
de aktier allerede nu er i over
ensstemmelse med et 2-graders
klimascenarie frem til 2032.
Det er et vigtigt aftryk mod en
bedre verden rent klimamæssigt.
Fra årets start har Sampension
ekskluderet en række fossile sel
skaber. Det betyder, at 82 af de 144
selskaber på Sampension-fællesska
bets eksklusionsliste er selskaber, der
har over 30 pct. af omsætningen fra
kul- eller tjæresandaktiviteter.
Som investor kan Sampensi
on-fællesskabet også skubbe på

pension satte fornyet fokus på emnet
i 2017 og har gjort det igen i år med
nye og vidtgående retningslinjer for
en ansvarlig skattepraksis.
Sampension-fællesskabet har i
de seneste år haft 74 dialoger med
internationale virksomheder om
skat, især om øget transparens og
adgang til oplysninger om deres
skatteforhold.

Syv temaer prioriteres
udviklingen mod at nå målene i
Paris-aftalen ved at gøre sin ind
flydelse gældende i dialog med de
virksomheder, de investerer i. Derfor
har Sampension fra starten af 2020
besluttet at inddrage klimaforandrin
ger mere aktivt i dialogerne og for at
opstille mål for indsatsen
I samarbejde med to internationa
le og uaf hængige screeningsbureau
er overvåger Sampension de mange
hundrede virksomheder i Sampensi
on-fællesskabets portefølje
Hvis en virksomhed i alvorlig
grad bryder Sampensions standarder
for ansvarlighed, indledes en kritisk
dialog. Fører dialogen ikke til noget,
kan virksomheden ekskluderes fra
Sampension-fællesskabets investe
ringsunivers. Hvis en virksomhed ikke
i tilstrækkelig grad understøtter FN’s
verdensmål for bæredygtig udvikling,
indledes en forbedringsdialog.

Dialog giver bonus
Sampensions erfaring er, at næsten
to tredjedele af disse dialoger rent
faktisk medfører konkrete forandrin
ger.
”Forbedringsdialoger og kritiske
dialoger er med til at sikre det grund
læggende formål om langsigtet vær
diskabelse til Sampension-fællesska
bets medlemmer og kunder. Hertil
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kommer, at Sampension-fællesskabet
i de fleste tilfælde kan gøre en langt
større forskel ved at optage dialog
med de virksomheder, vi investerer
i, fremfor ved blot at frasælge dem.
Dermed bidrager Sampension-fæl
lesskabet til, at virksomheder ændrer
kurs i en mere ansvarlig og bære
dygtig retning,” siger adm. direktør
Hasse Jørgensen., Sampension.

Eksempler på
forbedringsdialog
Sampension sendte i marts 2020
opfølgningsbreve til syv selskaber,
som de er i forbedringsdialog med.
Det drejer sig om PKN Orlen og
Southern Copper vedrørende klima,
SoftBank vedrørende korruption,
Taro Pharmaceuticals vedrørende
ressourceforbrug, Toyota Motor
vedrørende menneskerettigheder,
Turkcell vedrørende forsyningskæde
og Verisign vedrørende ESG-prin
cipper (miljø, sociale forhold og god
selskabsledelse).

Sidste år inviterede Sampension 23.213
kunder og medlemmer til at give deres
besyv med om ansvarlige investeringer
og om, hvilke emner de fandt allervig
tigst, samt at vurdere ansvarligheds
indsatsen i Sampension-fællesskabet.
Det kom der mange spændende ting
ud af – blandt andet fornyet fokus på
klima og skattetransparens.
”Vi kunne også se, at arbejdet med
ansvarlighed handler om andet end
klima”, siger Sampension. Faktisk
var de vigtigste emner korruption,
menneskerettigheder, aktiviteter i
konfliktramte områder og miljø. Det
er samtidig emner, hvor fællesska
bets investeringer allerede opleves
som mest ansvarlige.
Sampension-fællesskabet har
udvalgt en række temaer, hvor pen
sionsselskabet ønsker at være aktive
i forhold til selskaber i aktieporteføl

jen, som vurderes at ligge dårligere
end andre selskaber i den relevante
branche inden for det pågældende
tema. Det sker i håbet om at løfte
selskabernes opmærksomhed og
ambitionsniveau på det aktuelle
område til et acceptabelt niveau. De
temaer, bestyrelserne har valgt at
prioritere, er:
• Korruption og bestikkelse
• Menneskerettigheder, herunder
konfliktramte områder
• Arbejdstagerrettigheder
• Klimaforandringer
• ESG-risikostyring (miljø, sociale
forhold og god selskabsledelse).
• Vandhåndtering
• Skattetransparens
Sampension-fællesskabet vil også
senere i år udvide valgmuligheder
ne for kunder og medlemmer med
tilbuddet om investering i fonde med
bæredygtighed som tema.
HK har tre repræsentanter i
Sampension Livsforsikring A/S be
styrelse, bl.a. forbundsformand Kim
Simonsen.
Læs meget mere om Sampension-fællesskabets ansvarlige investeringer på de nye sider om ansvarlighed på
hjemmesiden sampension.dk

Oplys om skat - og betal
At sikre, at internationale virk
somheder betaler skat, er et meget
vigtigt, men også svært mål. Derfor
har Sampension i mange år haft en
skattepolitik i relation til de virksom
heder, selskabet investerer i. Sam
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Post- og Telegrafvæsenets Jubilæumsfond:

Uddeling i december
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.
Søg på ”D10 Ansøgningsblanket” i
det store søgefelt).
I ansøgningen skal du skrive og
begrunde, hvad du vil bruge pengene
til. Formålet skal opfylde indholdet
i fondens § 2. Din ansøgning skal
underskrives af nærmeste chef, jfr.
dog § 3.

§2
Renterne af fondens midler anven
des til understøttelse til flittige og
dygtige medarbejdere i PostNord
Danmark A/S, der ved studier eller
rejser i udlandet eller hjemme agter

eller har søgt at dygtiggøre sig til
deres stilling. Tidligere ansatte i
Post Danmark A/S, der er overgået
til ansættelse i datterselskaber til
Post Danmark A/S kan på de samme
betingelser komme i betragtning
ved uddelingen af legatportioner.
Understøttelsen uddeles hvert år i
december i legatportioner, der ikke
kan være mindre end 3.000 kr.
Herudover anvendes fondens midler
som en hjælp til rejse eller rekreationsophold for værende eller tidligere postmestre/distributionschefer indenfor det
københavnske postområde, idet ingen
portion til dette formål dog må være
mindre end 1.000,- kr.

§3
Ansøgning om legatportion ind
sendes til fondens bestyrelse inden
udgangen af hvert års november
måned og må indeholde udførlige
oplysninger om de udgifter, ansøge
ren har haft, eller om den påtænkte

anvendelse af legatet. Ansøgninger
ne tilstilles bestyrelsen og skal være
anbefalet af ansøgerens foresatte.
Ansøgninger fra pensionerede post
mestre/distributionschefer skal ikke
anbefales.
Ansøgerne får besked efter
af holdelsen af bestyrelsesmødet i
december, og legatportionerne er til
rådighed primo februar.

§§§ Post- og TelegrafvæsenetsJubilæumsfond §§§
Teksten ovenfor om Jubilæums
fonden ser så formel ud, fordi det
er et direkte optryk af paragraffer i
fondens fundats. Men egentlig skal
du bare skrive en ansøgning, hvor du
skriver, hvad du vil bruge pengene
til, og hvordan du mener, at det gør
dig bedre til dit job.
Det kan du f.eks. gøre ved blot at
skrive:
• ”Jeg vil gerne blive bedre til en
gelsk, da vi har mange kundehen
vendelser på engelsk” eller: ”…for
at styrke kommunikationen med
vores indiske samarbejdspartner”.
• ”Jeg vil gerne lære mere om brug
af digital marketing, for at få en
større forståelse for målgrupper
for e-handel”.
• ”Jeg vil gerne tage leankørekort
for bedre at kunne bidrage til op
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•

•

•

•

timering af arbejdsgange på min
arbejdsplads”.
”Jeg vil gerne tage et digitalt
kørekort for at få en øget indsigt i
datasikkerhed”.
”Jeg vil gerne lære mere om stress
håndtering, så jeg bliver bedre til
at tackle pressede situationer”.
”Jeg vil gerne uddanne mig i
programmeringssproget Python,
så jeg er bedre klædt på til frem
tiden”.
”Jeg vil gerne uddanne mig i
cloudcompating-tjenesten Azure
Cloud, så jeg er bedre klædt på til
fremtiden”.

Eksemplerne er alle eksempler.
De skal bare vise, at du ikke behøver
at ”forfatte en roman” for at søge.
Selvom opslaget ser meget formelt

ud. Men din ansøgning må selvføl
gelig gerne være længere end vores
eksempler.
Om Fonden vil støtte eksem
plerne ovenfor, kan vi ikke vide på
forhånd. Flere af de valgte eksempler
er kurser, som du ellers også kan
søge dækket via Industriens Kompe
tenceUdviklingsFond (IKUF).
Husk at din ansøgning skal
underskrives af nærmeste chef. Det
behøver heller ikke at være nogen
lang historie. Din chef kan godt nøjes
med at skrive ”anbefales”. Det er der
en del, der allerede gør.
Jubilæumsfonden drukner som
regel ikke i ansøgninger, så der er
gode muligheder for at få en ansøg
ning godkendt.

Lad HK’erne stå for fortoldningen
Når der skal moms på alle internetkøb vil det
betyde ændringer i mængderne. Ikke kun for dem
som i dag fortolder, men helt ud i distributionen.
Hvordan arbejdet skal tilrettelæg
ges og hvilke konsekvenser det har,
drøftes mellem HK Post & Kom
munikation og HR, Post Danmark
i løbet af efteråret. ”Og lige nu har
vi som fagforening flere spørgsmål
end svar, - f.eks. om fortoldningen
fortsat delvis skal varetages af 3F’ere
i Århus?” siger klubformand Eigil
Johannesen.
”Det oprindelige argument om,
at der var ledig kapacitet blandt dem
som kodede pakker, tror vi i hvert
fald ikke længere på. For der er flere
pakker end tidligere, og det ser ud til
at fortsætte”.
Udtalelsen falder i kølvandet på
omtalen i Tidende nr. 2/2020 af en
faglig uenighed mellem klubben HK
Post & Kommunikation og Post Dan
mark. En principiel uenighed om at
flytte arbejde til 3F’ere, hvilket Post
Danmark gjorde i foråret 2019, for så
et lille års tid senere at fyre HK’ere.

”De forestående ændringer i
arbejdstilrettelæggelsen kan faktisk
betyde at hele arbejdsområdet bliver
defineret som funktionærarbejde og
dermed på HK’s overenskomst. Men
vi har måttet tage til efterretning, at
en arbejdsgiver i et tilfælde som dette
frit kan flytte arbejdet, også selvom
det efterfølgende betød fyringer, der
hvor arbejdet kom fra”.
”Vi ser gerne, at virksomheden

tilrettelægger arbejdet, så det fulde
forretningsmæssige potentiale ud
nyttes. At fortoldning kan ske så tid
ligt, at momsen kan betales samme
dag og kunden derfor får sine varer
dagen efter. Gode kundeoplevelser er
den bedste måde at styrke sit image
på. Og dette kan de HK-ansatte i
Internationalt Postcenter være med
til at sikre”, slutter Eigil.

Større indsats for kontorelever
”Endelig flere kontorelever” siger klubnæstformand Tanja Olsen.
”Logistikforretningen skal have ros
for at have taget speditørelever gen
nem flere år, men vi er glade for at
Post Danmark nu også gør en større
indsats, hvad kontorelever angår.

Det har HK Post & Kommunikation
opfordret til meget længe”.
”Foreløbig har Sales Operations
søgt en elev med speciale i admi
nistration med opstart i september
2020, og flere elever er på vej”, siger
Tanja, og tilføjer: ”uanset fyringer
og forretningsmæssige udfor
dringer har både vi som kolleger
og virksomheden et ansvar for at
uddanne fremtidens arbejdskraft.
Uddannelse af elever og efterud
dannelse af allerede ansatte er for os
som fagforening desuden to sider
af samme sag, nemlig kvalificerede
kolleger.”

PostNords annonce:
Elev til Sales Operations
PostNord Danmark, København
Er du klar til en tempofyldt hverdag?
PostNord søger en topmotiveret elev med speciale i administration med opstart i september
2020 – eller snarest derefter.
Dine opgaver vil være mangeartede indenfor
det administrative område med opgaver som
kontrakt- og prisadministration, kundeoprettelser, masterdata, kreditvurderinger/indeksregulering, rapporter, vejledning af sælgere m.v.
PostNord forventer i den kommende periode at
ansætte flere elever, og der vil i den forbindelse
blive oprettet netværksgruppe(r) til gavn for
den enkelte elev og virksomheden. Du vil således møde andre elever i virksomheden – og på
den måde erfaringsudveksle med ligesindede i
virksomheden – udover dine daglige kolleger.

Tanja Olsen, klubnæstformand
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Uddannelsesløft:

Erhvervsuddannelse på dagpenge
Er du ledig, så kan du have mulighed for at
begynde på en erhvervsuddannelse, mens du er
på dagpenge. Ordningen kaldes uddannelsesløft,
og blev forbedret af ny lovgivning lige inden
sommerferien
I perioden fra august 2020 til udgan
gen af 2021 kan du få udbetalt 110
procent af dagpengesatsen, hvis du
starter på en uddannelse, hvor der er
særligt gode jobmuligheder. Tager du
en erhvervsuddannelse efter reglerne
om uddannelsesløft, skal du ikke
stå til rådighed for arbejdsmarkedet
imens.

Betingelser
For at kunne tage en erhvervsuddan
nelse på dagpenge, skal du være fyldt
30 år og enten ufaglært eller faglært
med en forældet uddannelse, som du
ikke har brugt de sidste 5 år, eller
Faglært med en erhvervsuddan
nelse, som du ønsker at udbygge med
et trin
Muligheden for uddannelsesløft

Den aktuelle positivliste dækker disse erhvervsuddannelser:
Erhvervsuddannelse

Speciale/trin

Kontoruddannelse med specialer

Revision

Kontoruddannelse med specialer

Økonomi

Kontoruddannelse med specialer

Offentlig administration

Handelsuddannelser med specialer

Digat B2B

Handelsuddannelser med specialer

Logistikassistent

Tagdækker

Tagdækker

Industrioperatør

Industrioperatør

Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Butiksguldsmed

Personvognsmekaniker

Personvognsmontør

Entreprenør- og landbrugsmaskinud-dannelsen

Landbrugsmaskinmekaniker

Entreprenør- og landbrugsmaskinud-dannelsen

Materielmekaniker

Entreprenør- og landbrugsmaskinud-dannelsen

Personliftmekaniker

Værktøjsuddannelsen

Værktøjstekniker

Lastvognsmekaniker

Lastvognsmontør

Anlægsgartner

Anlægsteknik

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Anlægsstruktør

Bygningsstruktør
Brolægger
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Landbrugsuddannelsen

Jordbrugsmaskinfører

Automatik- og procesuddannelsen

Automatiktekniker

VVS-energiuddannelsen

Ventilationstekniker

VVS-energiuddannelsen

VVS og blikkenslager

VVS-energiuddannelsen

VVS-installationstekniker

Maskinsnedker

Maskinsnedker

Smedeuddannelsen

Svejser

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælper

I sidste nummer af Tidende skrev
vi fejlagtigt, at perioden uge 27-32
indgår i hovedtildelingen i 2021. Det
er IKKE korrekt. Hovedtildelingen
følger skoleferien, og dækker derfor i
2021 ugerne 26-31. Der bliver åbnet
for lodtrækningen tirsdag den 10.
november 2020. Sidste frist for an
søgning er 28. februar 2021.
Udenfor hovedtildelingsperioden
kan der løbende lejes 12 måneder
frem i tid – uden brug af point. Det
vil sige, at i uge 39 i 2020 kan du leje
uge 39 i 2021. Du kan altid se ledige
uger på:

Varighed

Økonomi
Hvis du vælger en uddannelse inden
for områder, hvor der er behov for
arbejdskraft, jf. positivlisten, kan du
få 110 procent af din dagpengesats.
Hvis du vælger andre uddannel
ser, kan du højst modtage 80 procent
af den maksimale dagpengesats.
Hvis uddannelsens længde
overstiger dagpengeperioden, kan du
gennemføre sidste del af uddannel
sen under voksenlærlingeordningen,
hvor du får elevløn, eller er på anden
ydelse, du er berettiget til (fx SU eller
kontanthjælp).

Leje af feriehuse i 2021
Rettelse vedr. hovedtildeling
2021

gælder alle erhvervsuddannelser,
men for at få 110 procent af dagpen
gesatsen, skal du dog vælge en ud
dannelse fra STAR’s positivliste (se
boksen her på siden) over områder,
hvor der er behov for arbejdskraft, og
være begyndt på uddannelsen inden
udgangen af 2021.

Dine erfaringer fra tidligere arbejde
eller uddannelse har stor betydning
for, hvor langt uddannelsesforløbet
bliver. Har du nogle års praktisk
erfaring inden for et fagligt område,
kan du tage en erhvervsuddannelse
på kortere tid.
Erhvervsskolen vurderer dine
kompetencer og betegner på den
baggrund dit uddannelsesforløb som
en erhvervsuddannelse for voksne
(euv)1, euv2 eller euv3, som henviser
til den kombination af skoleunder
visning og praktik, der er relevant
for dig.
Euv1: For dig, der har nogle
års relevant erfaring. Du skal
ikke i praktik, men kun deltage i
undervisning på en erhvervsskole.
Euv2: For dig, der har nogen
relevant erhvervserfaring og/eller
uddannelse eller kurser, som du kan
få godskrevet. Du skal både deltage i
skoleundervisning og praktik.
Euv3: For dig, der hverken
har relevant erhvervserfaring eller
uddannelse. Du skal tage en hel
erhvervsuddannelse.

Nyt fra Feriehusene

https://hkpost-feriehusene.bookhus.dk/

Afbud pga corona?
Du behøver fortsat ikke at være ner

vøs, hvis du allerede har lejet ferie
bolig i 2020. Må du aflyse på grund
af corona, så har klubbenHK Post &
Kommunikation besluttet, at de sæd
vanlige af budsregler er suspenderet.
Så du kommer ikke til at betale
noget.

Force Majeure
Ved annullering af lejemål på grund
af pludseligt opståede omstændighe
der (force majeure) skal HK Post &
Kommunikation:
• underrette medlemmet så hurtigt
som muligt,
• refundere det fulde lejebeløb,
• ikke genhuse i en af HK Post &
Kommunikations øvrige ferieboli
ger eller i anden feriebolig, og
• ikke yde anden form for erstat
ning.

Voksenelev-/lærling
Jobcenteret kan tilbyde dig et grund
forløb på dagpenge og bevilge tilskud
til, at en virksomhed kan ansætte dig
som voksenlærling. For at benytte
den mulighed skal du som hovedre
gel have en uddannelsesaftale med
en virksomhed, inden du starter på
grundforløbet. Der gives løntilskud
til nye uddannelsesaftaler på op til
90 pct. til ordinære uddannelses
aftaler. Denne løntilskudsordning
gælder fra 1. maj til 31. december
2020, hvilket gør det meget fordel
agtigt for virksomheder at ansætte
voksenlærlinge.
Som voksenelev eller -lærling skal
man have overenskomstmæssig løn
svarende til en ufaglært på området.
Social- og sundhedseleverne ansæt
tes fra begyndelsen af grundforløbet
og får dermed løn i stedet for SU.
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Jubilæer 4. kvartal 2020

Forsikring

Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 4. kvartal 2020.
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.
Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

Oktober
25 år
Anja Birgitte Lundbæk (9)
Jane Overgard (16)

November
40 år

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

Alan Henrik Hybel (8)

December
40 år
Britta Anine Holk (22)

Forsinket tillykke til:
Preben Kornbek, Danske Bank, og
Leif Højer, Parcel Operations, Esbjerg
begge med 40 års-jubilæet den 1.
august 2020

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

Bilpleje
– din bil fortjener det
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 30. november 2020.
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 hjælpeforeningen senest den 10. december 2020, er ansøgningen ikke
blevet imødekommet.
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Hold din bil i topform med Bilpleje
Du får:
En månedlig bilvask
Hjulskift to gange om året
Hjulopbevaring hele året
Halvårligt sæsontjek

79 kr./md.

– et tilbud til dig med bilforsikring i TJM Forsikring
Køb på tjm-forsikring.dk/min side
Sammenhold
betaler sig
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Indefrosne feriepenge
Gælder det også for dig?
Du kan få op til 3 ugers feriemidler
udbetalt senest i oktober 2020. Udbe
talingen svarer til ca. 12,5% af din
ferieberettigede løn i perioden mel
lem den 1. september 2019 og den
31. marts 2020.Rådighedsløn tæller
ikke med her, da rådighedslønnede
ikke er ansat.
”Gælder det også for mig? Det
med at kunne få indefrosne feriepen
ge udbetalt til oktober. Jeg har jo ferie
med løn”
DET er vi blevet spurgt om en del
gange, siden regeringen først luftede
muligheden for udbetaling af 3 in
defrosne uger. Nu er loven vedtaget,
og ”Ja. Det gælder også for dig, hvis
du har været ansat i hele eller dele af
perioden 1.9.2019 til 31.8.2020. I så
fald er dine optjente feriepenge nem
lig indefrosset. Og så kan du få op til
3 uger udbetalt til oktober”.

Overgang til ny ferielov
Med den gamle ferielov, ville du få
12,5 % i feriepenge når du en gang
fratrådte dit job. Nemlig feriepen
gene for den ferie, som du havde
optjent, men ikke af holdt. Disse 12,5
% blev beregnet af den ferieberettige
de løn i optjeningsåret.
Det er i princippet det, der sker
nu: Overgangen til ny ferielov, og der
med samtidighedsferie, blev løst ved
at indefryse et års feriepenge, som
det først var meningen, at vi skulle
have, når vi trådte ud af arbejds
markedet Men nu har Folketinget
så besluttet noget andet, for at sætte
skub i forbruget.
De indefrosne feriepenge svarer
til 12,5 % af den ferieberettigede løn
i de op til 12 måneder fra 1.9.2019 til
31.8.2020.

Borger.dk
Mange har – inden de ringer til os været logget på borger.dk (Lønmodta
gernes Feriemidler), og er ikke blevet
klogere af det. Virksomhederne har
nemlig først pligt til at indberette

beløbet pr. 31.12.2020. Så opgørelsen
af de tre uger, der nu kan udbetales,
vil være baseret på de oplysninger,
som SKAT (eIndkomst) har. Der kan
derfor ske justeringer i den endelige
beregning og udbetaling ved folke
pensionsalderen.
Til gengæld kan du på din lønsed
del for august måned se, hvor meget
Post Danmark indbetaler til Lønmod
tagernes Feriemidler for hele perioden
fra 1.9.19-31.8.20. Har du været ansat
i hele perioden, så svarer beløbet til
5 uger (25 dage), og det du nu kan få
udbetalt, vil så ca. være tre femtedel.

Hvordan og hvornår kan man
få feriepengene udbetalt
Det forventes at udbetalingerne vil
kunne ske senest i oktober 2020.
De nærmere regler om, hvordan og
hvornår man kan ansøge om udbe
taling, har vi ikke set endnu. Ansøg
ningen skal vedrøre hele perioden,
dvs. alle tre uger. Hvis du ikke søger
om udbetaling bliver feriepengene
stående i fonden og udbetales efter de
regler der gælder – dvs. primært ved
folkepensionsalderen.
Udbetalingen medregnes ved opgø
relsen af den skattepligtige indkomst.
Så hvis du allerede betaler topskat, vil
hele beløbet blive topbeskattet.
Der modregnes ikke i offentlige
ydelser, men modtager du f.eks.
boligstøtte eller andre såkaldt
formueaf hængige ydelser fra det
offentlige, så skal du være opmærk
som på at anmode om, at der bliver
set bort fra de udbetalte feriemidler,
ved beregningen af boligstøtte m.v.,
hvis du vælger at få feriepengene
udbetalt. Det fremgår af loven.

