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Betal så regningen, 
kære Folketing
At ”Omdeling af post er en vigtig samfundsopgave, som 
den til enhver tid siddende regering har ansvaret for bliver 
løst” er vi meget enige med transportministeren om.

Som medarbejdere er det rart, at der nu er skabt ro om 
brevene. Tak til Regeringen og dens støttepartier De Radi-
kale, SF og Enhedslisten for at forlænge aftalen med Post 
Danmark til og med 2022.

Men hvornår betaler Finansministeriet de forfaldne 
regninger?

For det er kun penge i kassen, som driver en forretning.

Bladkompagniet og DAO får ved deres fusion nu det 
nærmeste, der kan kaldes   landsdækkende kapacitet som 
Post Danmarks. Dermed er der nu en reel mulighed for 
at gennemføre et udbud af befordringspligten, som især 
borgerlige politikere foretrækker. Hvis man så beslutter, 
at give befordringspligten til en anden virksomhed, så 
forventer vi, at der sikres virksomhedsoverdragelse og et 
lønværn, så vi kan forebygge de forhold, som politikerne 
måtte gribe ind over for i forbindelse med social dumping 
for godskørsel i Europa, f.eks. lav løn, lange arbejdsdage 
og dårligt arbejdsmiljø. Men vi foretrækker selvfølgelig, at 
opgaverne bliver i PostNord.

Fagligt er overvejelserne om OK23 begyndt på de indre 
linjer. Og vi sikrer som lokal fagforening, at ALLE får en 
årlig lønstigning. Sådan vil vi også have det efter over-
enskomstfornyelsen pr. 1.3. 2023. Hvad OK23 ellers skal 
handle om, er du med til at bestemme.

Klubformand for HK Post & 
Kommunikation, Eigil Johannesen

Tidende
Redaktør (ansv): Eigil Johannesen
Redaktør: Hanne Clausen
Layout: Raschgrafik.dk · 21 62 58 54

Tryk:
Rosendahls A/S
Oddesundvej 1
6715 Esbjerg N
www.rosendahls.dk

Tidende er afleveret til omdeling fra 7. 
september 2021.
 
Deadline til næste nummer er 1. oktober 2021.

Oplag 3.000.

Ekspedition:
HK Service Hovedstaden
HK Post & Kommunikation
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
service@hk.dk

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

Personlig henvendelse
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Mandag 9-15
Tirsdag 9-17
Onsdag 9-15
Torsdag 9-15
Fredag 9-13

Adresseændringer og kontingent:
MS.hovedstaden.service@hk.dk
33302931

Feriehusene:
Tlf. 3330 4221
Mandag kl. 9.00 – 12.00 og 13.00 - 15.00
Tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 12.00  
og 13.00 - 14.00
Torsdag kl. 9.00 - 12.00
Fredag er kontoret lukket
e-mail: 54ferie@hk.dk
www.hk.dk/post

HK Post & Kommunikation
Klubformand Eigil Johannesen
e-mail: eigil.johannesen@postnord.com
telefon: 40352024
www.hk.dk/post



4 54

Tiden flyver. Og pludselig er det tid 
for overenskomstforhandlinger igen. 
Overenskomstfornyelsen i 2023 står 
ganske vist ikke lige for døren, men 
din klubbestyrelse har taget hul på 
snakken, så klubben kan være godt 
forberedt, når der skal prioriteres 
krav i HK Privat og CO Industri om 
under ét år.

Hvad er vigtigt for dig? Er der 
vilkår som du synes er outdatede? Er 
tiden f.eks. løbet fra at skelne mellem 

arbejdstid og overarbejde, og burde 
det håndteres på en helt anden måde? 
Er der vilkår, som du savner? Eller 
foretrækker du, at hele resultatet ud-
møntes i flere kroner på lønsedlen.

Der skal nok blive lejlighed til at 
du kan komme med dine forslag. 
Men giv allerede nu et hint til din 
tillidsrepræsentant. Skriv et indlæg 
til Tidende. Eller på HK/Post & Kom-
munikation på Facebook. 

Lokale lønforhandlinger
Lønudviklingen for HK-ansatte i Post Danmark var i kalenderåret 2020 på 
3,43% og for perioden 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021 på 3,06%. Der var 
lokale lønforhandlinger i efteråret 2020 og foråret 2021. 

Af den samlede lønudvikling udgør den generelle lønudvikling og 
forhøjelsen af fritvalgsprocenten henholdsvis 2,19 % i 2020 og 2,38 % i 
2021. De lokale lønforhandlingerne som tillidsrepræsentanterne fører, 
har således bidraget med over 1 % i lønudvikling i 2020. Godt gået! 

Den lokale lønudvikling i 2021 har været lavere, men her lå lønforhand-
lingerne også tæt på forhandlingerne i efteråret 2020. Normalt sker lokale 
lønforhandlinger om foråret, - næste gang i 2022.

Har dit job og/eller dine kompetencer udviklet sig, så du mener, at du 
skal have mere i løn, så kontakt din tillidsrepræsentant.

Din overenskomst rummer flere 
muligheder for efter- og videreud-
dannelse, - udover den uddannelse 
som PostNord betaler, og som er 
nødvendig for, at du kan løse dine 
opgaver. Og det er både i din og virk-
somhedens interesse, at du bruger 
overenskomstens muligheder.

Aftalt uddannelse 
”Aftalt uddannelse” er den ene af de 

to muligheder, som overenskomsten 
rummer. Aftalt uddannelse kan 
fortrinsvis bruges til at tage fag på 
akademiuddannelserne, – med fuld 
løn og kurset betalt. Akademiuddan-
nelser er voksenuddannelser, du kan 
tage på deltid. Du tilmelder dig et 
modul ad gangen og kan gennemføre 
uddannelsen i dit eget tempo. Typisk 
kan du tage et fag i løbet af 10 under-
visningsdage fordelt over en periode 
på 3 måneder.

OK ’23 
Hvad er vigtigt for dig?

Uddannelse – en god investering 
i dig selv og din karriere

Som ansat i PostNord har du gode muligheder for 
at efter- og videreuddanne dig i arbejdstiden

PostNord HR præsenterede sidste 
år cheferne for, hvilke akademi-fag-
pakker, der vurderes relevante i de 
enkelte dele af virksomheden. 

”Det er gode pejlemærker for HK 
Post & Kommunikations medlem-
mer”, siger Eigil Johannesen.

”Forslagene til fagpakker dækker 
fire fag. Som medarbejder kan du 
tage en pakke plus et enkelt fag og et 
afgangsprojekt, så har du en fuld aka-
demiuddannelse. Du kan selvfølgelig 
også tage enkelte fag.

Desværre kan ikke alle pakkerne 
dækkes af ”Aftalt uddannelse”.  Det 
er dog en forhindring, som vi sam-
men med PostNord har rejst overfor 
Industriens KompetenceUdviklings-
Fond (IKUF), og selvom IKUF i første 
omgang har afvist at godkende vores 
fælles ønske, så håber vi, at det bliver 
løst, tilføjer Eigil. ”Indtil da kan fage-
ne tages som ”Selvvalgt uddannelse”. 
Her er alle fag i fagpakkerne nemlig 
forhåndsgodkendt af IKUF, - bortset 
fra faget ”Digital service og innovati-
on”. Digital service og innovation kan 
dog godt søges via Selvvalgt uddan-
nelse, selvom det ikke er forhånds-

godkendt. Så er ansøgningsproces-
sen bare lidt anderledes.

”Aftalt uddannelse” aftales med 
din nærmeste leder. Virksomheden 
søger dernæst IKUF.

Selvvalgt uddannelse 
”Selvvalgt uddannelse” er den anden 
af overenskomstens to uddannel-
sesmuligheder. Lønnen dækkes her 
med 85 %. Kurset betales fuldt ud. 
Du har ret til 10 dage om året, som 
kan samles sammen til 30 dage. 
Udover akademifag kan selvvalgt 
uddannelse også bruges på en lang 
række kurser på erhvervsskolerne. 
”Selvvalgt uddannelse” søger du selv 
via ikuf.dk, når du har aftalt tids-
punktet for uddannelsen med din 
nærmeste leder.

Akademiuddannelsen tages på et 
af landets 8 erhvervsakademier – el-
ler online via Smartlearning. Kontakt 
studievejledningen på et af erhvervs-
akademierne, hvis du vil videre mere. 
Du kan også altid kontakte HK Post 
& Kommunikation (Hanne Clausen 
på 33 30 4205 eller 01hsc@hk.dk).

Vigtige ting 
og sager
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Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Bliv  
elitebilist allerede  som 25-årig

Forsikring, der passer  
til dig og din bil 

   Når du ejer din bil

  Når du leaser din bil

  Når du har en veteranbil 

– så har vi forsikringen.

Ring på 70 33 28 28 og få et tilbud. 
Eller beregn din pris på tjm-forsikring.dk.

JP/Politikens Hus, Jysk Fynske Medi-
er og Berlingske Media, har indgået 
aftale om at sammenlægge de to 
distributionsselskaber Dansk Avis 
Omdeling (dao) og Bladkompagniet 
med henblik på at skabe en stærk, 
danskejet distributør, som kan sikre 
danskerne effektiv levering af aviser, 
pakker og post helt hjem til døren - 
365 dage om året. 

Avisbudene har de seneste år i 
stigende omfang haft pakker, breve 
og magasiner med ud til danskerne. 
Hos dao står pakkelevering i dag for 
over halvdelen af omsætningen, hvil-
ket gør dao til den tredjestørste aktør 
på markedet, efter PostNord og GLS.

”Ambitionen er helt klart at 
udvikle et endnu stærkere og et 
endnu mere konkurrencedygtigt 
alternativ til de andre aktører på 
distributionsmarkedet. Samtidig er 
det en central målsætning at sikre 
konkurrencedygtig udbringning 
af aviser også i fremtiden af højeste 
kvalitet. Vi er overbeviste om, at 
sammenlægningen vil give os mu-
lighed for at gribe potentialet på det 
hastigt voksende distributionsmar-
ked og gøre os endnu bedre i stand 
til at tage konkurrencen op med de 
store, internationale aktører”, siger 
Dorthe Bjerregaard-Knudsen, der 
er bestyrelsesformand i både dao og 
Bladkompagniet og COO i JP/Politi-
kens Hus.

Under forudsætning af konkur-

rencemyndighedernes godkendelse 
vil det nye, sammenlagte selskab få 
en årlig omsætning på ca. 1,5 mia. kr.

Dao besluttede allerede i 2020 
at investere i et nyt, stort pakkesor-
teringsanlæg og opførsel af en ny 
terminalbygning dertil i Fredericia. 
Snart planlægger selskabet også at 
kunne tage retur pakker med tilbage 
fra private adresser.

Men det handler ikke blot om 
aviser og pakker. Også når det gælder 
breve og magasiner, vil det nye sel-
skab tage kampen op.

”Bladkompagniet har et af landets 
mest effektive brevsorteringsanlæg, 
hvilket gør os til et oplagt alternativ 
for virksomheder, der har behov for 
at udsende store brevmængder. Med 
det fintmaskede dagbladsnet og ikke 
mindst i kraft af vores eget udviklede 
elektroniske budleveringssystem, 
kan vi tilbyde en distribution i en 
klasse for sig. Dagbladenes distribu-
tionsnet er i dag den eneste aktør, der 
kan dokumentere, hvornår og hvor 
hvert enkelt brev er leveret”, siger 
Michael Bjerregaard, der er besty-

relsesmedlem i Bladkompagniet og 
CFO i Berlingske Media. 

Sammenlægningen afventer 
konkurrencemyndighedernes god-
kendelse.

Klubformand Eigil Johannesens 
kommentar:

”Vi forventer, at fusionen mellem 
DAO og Bladkompagniet godkendes 
af myndighederne”. De repræsen-
terer hvert sit markedsområde, 
og fusionen – modsat fusionen til 
PostNord -  udgør derfor hverken en 
ny dominerende aktør på pakke- eller 
på brevmarkedet”.

HK har overenskomst med begge 
selskaber, så der er fair vilkår for 
medarbejderne.

”Om det fusionerede selskab vil 
være parat til at byde på befordrings-
pligten i 2023, må vi vente med at se, 
da det ikke er nævnt i kommunika-
tionen.

Det fusionerede selskab skal 
formodentlig i gang med samme om-
lægning som PostNord Danmark: At 
lave samdistribution (blandede ruter) 
hvor det er mest rentabelt”.

Set på dao dk:

Mediehuse vil skabe 
stærk, danskejet aktør på 
distributionsmarked i hastig vækst



Søhuset er ikke blevet 
større, men det føles 
alligevel sådan Der 
er bygget en ny stor 
terrasse med trappe 
mod søen, og med god 
plads til udeliv. 

Træer er beskåret, og små grantræ-
er er fjernet ved søen, så meget det 
er tilladt. Udsigten er fantastisk 
fra terrassen, og den kan nu nydes 
uden begrænsninger Som en lejer 
skrev ”den nye terrasse er det bed-
ste der er sket i mange år”.

Holder man af naturen og træn-
ger til at slappe af, er det stedet. 
Søhuset ligger i Långaryd, ca. 150 
km nordøst for Helsingborg, og 
her kan man gå lange ture, fiske, 
sejle i båden eller kanoen eller bare 
slappe af.

Der er mange fugle i træerne 
som lejerne flittigt fodrer, egernet 
kommer dagligt på terrassen for 

at få mandler (skovskaden har 
desværre også fundet vejen til 
mandlerne). Ikke langt fra huset er 
det muligt at gå ud i søen og bade, 
hvis man går ad vejen mod venstre. 

I Torup kan man besøge 
Bosgårdsfallet med vandfald og 
mulighed for gå ture, og man 
kan læse historien fra den gang 
danskerne besad området. Et besøg 
på Tiraholm Fisk kan anbefales, de 

serverer lækker fisk i restauranten 
og man kan købe fisk i butikken.

Du lejer Søhuset ved at logge 
ind på: hkpost-feriehusene.book-
hus.dk
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Ved annullering af ophold i feriehus 
/ -lejlighed på grund af force maje u-
re, skal HK Post & Kommunikation:
• underrette medlemmet skriftligt 

og så hurtigt som muligt,
• refundere det fulde lejebeløb,
• ikke genhuse i HK Post & Kom-

munikations øvrige ferieboliger,
• ikke yde anden form for erstat-

ning.
Derudover blev det besluttet at 

håndhæve (genindføre) vilkår for 
medlemmets annullering af lejemål 
fra 1.1. 2022. Disse vilkår har været 
suspenderet på grund af corona.

Særligt vedrørende 
ferielejligheden i Berlin:
Da bydelsmyndighederne i Berlin 
har annulleret retten til udlejning af 
privatboliger, må HK Post & Kom-
munikation (og andre feriefonde) for 
nuværende principielt ikke udleje 
vores lejlighed i Berlin. 

Vores advokat i Berlin arbejder på 
at få ændret denne beslutning. Vi 
har valgt at fastholde udlejningen af 
lejligheden indtil videre. 

Skulle vi tabe den verserende sag, 
er vi dog nødsaget til at sælge lejlig-
heden i Berlin.

Du kan således fortsat booke 
lejligheden i Berlin med forbehold 
for ovenstående og på nedennævnte 
betingelser: 

 Ved annullering af lejemål i Ber-
lin på grund af salg af lejligheden, 
skal HK Post & Kommunikation: 
• underrette medlemmet skriftligt 

og så hurtigt som muligt,
• refundere det fulde lejebeløb, 
• ikke genhuse i anden feriebolig 

i Berlin eller en af HK Post & 
Kommunikations øvrige feriebo-
liger, og
ikke yde anden form for erstat-

ning. 

”Desværre har der været en del pro-
blemer med systemet. Det betyder, 
at vi lige nu er bagud med at fortol-
de forsendelser” udtaler Michael 
Frølich, chef for Mail Operation & 
Last Mile. 

Forsinkelserne skyldes blandt an-
det mangelfulde og forkerte data fra 
internationale netbutikker. Det gør, 
at toldopkrævningen til kunderne i 
Danmark ikke kan sendes digitalt, 
men sker via brev. Derfor går der 
længere tid, oplyser PostNord.

Med udgangen af juli måned var 
meldingen ellers mere positiv:

”Vi er på nogle punkter kommet 
rigtig godt fra start, mens vi på andre 
stadig skal bruge tid på at tilpasse. 
Vi er nu der, hvor kunderne igen får 
samme service som før 1. juli, og 
det er første milepæl” sagdeThomas 
Lauritsen, chef for Execution og 
Development i Mail Operation & Last 
Mile, på daværende tidspunkt.

Mange kunder henvender sig 
til PostNords kundeservice, og det 
skaber ualmindelig lang telefonkø og 
ventetid. 

”Desværre kan vores kundeservice 
ikke hjælpe med at få forsendelserne 
hurtigere gennem toldprocesserne”, 
siger chef for Kundelinien, Henrik 
Larsen. 

Annullering af lejemål
vedrørende feriehusene
Repræsentantskabet for HK Post & Kommunikation og bestyrelsen for Fond 5 
har besluttet disse vilkår for alle feriehuse/-lejligheder 

Søhuset i Sverige

Via opkøb af to virksomheder går 
Mærsk nu ind på markedet for 
pakketransport. De to opkøbte 
virksomheder, Visible SCM og B2C 
Europe, beskrives som eksperter i 
logistikløsninger inden for e-handel i 
henholdsvis USA og Europa. 

Opkøbene sker som et led i 
Mærsks bestræbelser på at udbygge 

sine aktiviteter i den landbaserede 
logistikforretning.

”B2C Europe har hovedkontor 
i Holland og har ikke aftaler med 
PostNord. Men DPD er officiel 
samarbejdspartner, og derfor kan det 
alligevel godt være PostNord, som 
omdeler pakkerne i Danmark” siger 
klubformand Eigil Johannesen.

International IT fungerer ikke
Bøvl med internationale IT-systemer skaber længere 
ventetid for kunderne. Omkring 3.500 forsendelser er 
forsinket.

Mærsk går ind i pakketransport
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Den årlige uddeling af jubilæ-
umsfondens 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. Ansøgnin-
gen om legatportion skal sendes 
inden 1. december til: 

HK Post & Kommunikation, 
Det danske Post- og Telegraf- 
væsens Jubilæumsfond,
Svend Aukens Plads 11, 
2300 København S.

Du skal bruge ansøgningsblanket 
D 10 (findes på PostNords Intranet.  
Søg på ”D10 Ansøgningsblanket” i 
det store søgefelt).
I ansøgningen skal du skrive og be-
grunde, 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 sam-
me betingelser komme i betragt-
ning ved uddelingen af legatportio-
ner. Understøttelsen uddeles hvert 
år i december i legatportioner, der 
ikke kan være mindre end 3.000 
kr. 
Herudover anvendes fondens 
midler som en hjælp til rejse eller 
rekreationsophold for værende eller 
tidligere postmestre/distributions-
chefer indenfor det københavnske 
postområde, idet ingen portion til 
dette formål dog må være mindre 
end 1.000,- kr.

§ 3
Ansøgning om legatportion ind-
sendes til fondens bestyrelse inden 
udgangen af hvert års november 
måned og må indeholde udfør-
lige oplysninger om de udgifter, 
ansøgeren har haft, eller om den 
påtænkte anvendelse af legatet. 
Ansøgningerne tilstilles besty-
relsen og skal være anbefalet af 
ansøgerens foresatte. Ansøgninger 
fra pensionerede postmestre/distri-
butionschefer skal ikke anbefales.
Ansøgerne får besked efter 
afholdelsen af bestyrelsesmødet i 
december, og legatportionerne er 
til rådighed primo februar.

Post- og 
Telegrafvæsenets 
Jubilæumsfond

”AHA; - man søger altså ikke om at 
GÅ på tidlig pension, men om RET 
til at gøre det” (håber Tidendes ud-
sendte, og trykker forholdsvis ubekymret 
på knappen… Der var da heller ikke 
grund til bekymring. Ansøgningsproces-
sen ER i to trin.) 

Selve ansøgningen er enkel. 
Ved at trykke ”Start” accepterer jeg 
samtidig, at Udbetaling Danmark 
må indhente oplysninger om min 
tilknytning til arbejdsmarkedet fra 
ATP, Danmarks Statistik, Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering 
og fra Folkeregisteret. Fra disse 
registre henter Udbetaling Danmark 
oplysning om perioder som lønmod-
tager samt perioder på barsel, på an-
dre overførsler eller som selvstændig 
samt oplysninger fra CPR-registeret 
og Skattestyrelsen. Oplysningerne 
skal Udbetaling Danmark bruge til at 
beregne, hvor mange år jeg har været 
tilknyttet arbejdsmarkedet, og om jeg 
overhovedet har ret til tidlig pension.

Der ER en mulighed for at sige 
”nej” til at afgive disse oplysninger. 
Jeg forventer, at man så selv skal 
dokumentere sin tilknytning til 
arbejdsmarkedet på anden vis, og for 
Tidendes udsendte virkede dette ikke 
realistisk, da jeg ikke ligefrem har 
gemt dokumentation for 44 år. Men 
det er da fint, at de holder mulighe-
den åben…

Så altså: det blev et ”OK” herfra til 
at indhente oplysninger.

Det tager kun 3 min.
Dernæst skal man så bare svare 

på:
• Om man har dansk statsborger-

skab
• Om man har boet og arbejdet i 

Danmark efter man fyldte 15 år
• Om man har drevet selvstændig 

virksomhed før 2011, og
• Give Udbetaling Danmark sit 

telefonnummer.

Det var det. Det tog kun 3 
minutter.
”Systemet” kvitterede med at takke 
for min ansøgning, og fortælle at 
jeg ville få svar indenfor 4 uger. Der 
gik så ikke 4 uger. Jeg fik nemlig 
svar allerede 2 dage senere. Hurtig 
ekspedition . Men jeg nærmer mig 
så også, kan jeg afsløre, den alder, 
hvor jeg kan gå på tidlig pension, hvis 
jeg vil. (En to år yngre kollega fik at 
vide, at  hun ville få svar indenfor 12 
måneder…).

Forskellige regler før/efter 
30. juni
Udbetaling Danmark gør i kvitterin-
gen for ansøgningen opmærksom på, 
at ”selvom du får ret til tidlig pension, 
så er der yderligere krav for at overgå til 
tidlig pension”. Med den tilføjelse, at 
hvis man opnår ret til tidlig pension, 
og herefter ønsker at få udbetalt tidlig 

pension efter den 30. juni 2022, så 
skal man opfylde kravene om aktuel 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Aktuel tilknytning til arbejds-
markedet” opfyldes gennem be-
skæftigelse - eller som medlem af en 
arbejdsløshedskasse i en vis periode 
inden overgang til tidlig pension. 
Perioden er forskellig afhængig af, 
fra hvornår man kan gå på tidlig 
pension, så se mere på 
borger.dk/tidlig-pension

FAKTA OM 
Tidlig 
pension
Tidlig pension er en ny tilba-
getrækningsordning, der giver 
dem, der er startet tidligt på 
arbejdsmarkedet og har haft et 
langt arbejdsliv, ret til at trække 
sig tilbage før folkepensionen. 
Retten til tidlig pension afhænger 
udelukkende af ens anciennitet på 
arbejdsmarkedet, som gøres op, 
når man er 61 år.

Der er 1. august 2021 åbnet for 
ansøgninger for alle, der er født i 
2. halvår 1955 og frem til og med 
1960. Folkepensionsalderen er 
for disse årgange 67 år, og de har 
mulighed for at gå på tidlig pensi-
on i løbet af de kommende år, når 
de er enten 64, 65 eller 66 år. De 
første kan gå på tidlig pension fra 
1. januar 2022.

Det er muligt at få ret til tidlig 
pension i enten et, to eller tre år 
før sin folkepensionsalder. Har 
man som 61-årig været 44 år på 
arbejdsmarkedet, kan man få ret 
til tidlig pension i tre år. Har man 
i stedet været 43 eller 42 år på 
arbejdsmarkedet, kan man få ret 
til tidlig pension i to eller et år før 
folkepensionen.

Udbetaling Danmark behand-
ler ansøgningerne om ret til tidlig 
pension, og ansøgerens ancienni-
tet på arbejdsmarkedet beregnes 
ved at trække på oplysninger fra 
offentlige systemer og registre. 
Ansøgere kan selv supplere med 
egen dokumentation for blandt 
andet perioder på arbejdsmarke-
det, som kan tælle med i bereg-
ningen af anciennitet. Det kan 
være relevant i tilfælde, hvor der 
ikke findes registeroplysninger, 
eller hvis man ønsker at korrigere 
de oplysninger, som indgår i opgø-
relsen fra Udbetaling Danmark.

Er du på 
tjenestemandspension?
Vigtigt! Ved overgang til tidlig 
pension inden 1. juli 2022 er der 
intet krav om aktuel arbejdsmar-
kedstilknytning. Det kan have 
betydning for dig, der aktuelt er 
på tjenestemandspension efter 
rådighedsløn.

”Arne-pensionen” i praksis
Du kan tidligst gå på Tidlig pension (”Arne-pension”) fra 1. januar 2022, men er 
du født i 2. halvår 1955 og frem til og med 1960, kan du nu få svar på, om du 
overhovedet har RET til det. På vegne af læserne har Tidendes udsendte tjekket, 
hvad der sker, når man på borger.dk aktiverer knappen: ”Søg om ret til tidlig 
pension”.

På borger.dk finder du denne vejledende beregner af, hvad du eventuelt vil 
kunne få i Tidlig pension: https://bit.ly/3m9nlB6
Har du fået tjenestemandspension før du eventuelt kan overgå til tidlig 
pension, så skal tjenestemandspension for denne periode lægges til. Dog 
tidligst fra det fyldte 60. år. Beløbet fordeles på det antal år, du vil kunne få 
tidlig pension. 
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PERSONLIGE 

LØSNINGER 
BEGYNDER MED,   

AT NOGEN LYTTER

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.

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.

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.

Lån & Spar Bank  kender din  økonomi bedre  end de fleste

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

HK-POKO_210730_Pro-løsninger_210x297.indd   1 05.07.2021   09.49

Lederes psykiske arbejdsmiljø er 
vigtigt i sin egen ret, og fordi det har 
stor betydning for produktiviteten 
og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. 
Alligevel er der begrænset fokus på 
det. En ny undersøgelse giver nuan-
ceret viden om, hvad der indvirker 
på lederes psykiske arbejdsmiljø, og 
hvad der kan styrke det.

Undersøgelsen har fire hoved-
pointer: 

Krydspres: Ledere skal skabe 
resultater i en kontekst præget af til 
tider kraftige krydspres mellem fx 
mange krav, begrænset tid og høje 
forventninger fra lederen selv og fra 
omgivelserne. Dette krydspres har 
stor indvirkning på lederes psykiske 
arbejdsmiljø – på godt og ondt. De er 
ofte drevet af at gøre en forskel i disse 
stærke krydspres.

Der er fire dominerende temaer i 
deltagernes perspektiver på, hvad der 
styrker lederes psykiske arbejdsmiljø 
i krydspresset. Temaerne er indfly-
delse og autonomi, psykologisk tryg-
hed og tillid, behov for restitution og 
refleksion samt støtte til lederen.

Ledernes relationer er afgørende 
for deres psykiske arbejdsmiljø, hvor 
relationen til nærmeste leder og egen 
ledelsesgruppe har stor betydning, 
og relationen til medarbejderne og 
på tværs af organisationen også har 

betydning, men i lidt mindre grad.
Der er en sammenhæng mellem 

ledernes og resten af arbejdspladsens 
psykiske arbejdsmiljø. 
Undersøgelsen viser, at ledere ofte 
oplever at stå alene i presset til poten-
tiel skade for dem selv og resten af 
organisationen. Krydspres mellem 
mange aktører og modstridende krav 
kan udfordre det psykiske arbejds-
miljø, men kan også virke motive-
rende. Fx lægger forandringer ofte 
et stort psykisk pres på lederne, men 
kan samtidig øge deres indflydelse 
på opgaven og styrke deres psykiske 
arbejdsmiljø.

Dette kan medvirke til at skabe et 
konstruktivt og produktivt krydspres 
frem for, at det bliver en spændetrøje 
for lederen:

• Den organisatoriske, faglige og 
kollegiale støtte til lederen er 
afgørende 

• Et højt niveau af psykologisk 
tryghed og tillid

• Indflydelse og autonomi 

Mulighed for restitution og 
refleksionsrum. Det kan fx være en 
organisatorisk prioritet at etablere 
psykologisk trygge ledelses- og sam-
arbejdsrum, hvor lederne kan støtte 
hinanden, dele erfaringer og ideelt 
set også dele resurser.

Særligt relationen til nærmeste 
leder og relationen til egen ledelses-
gruppe har betydning som støtte-
punkter for lederne.

Lederens egne coping-strategier i 
pres og evne til at forstå og navigere i 
spændingsfelterne er også væsentlig 
for både eget og kollegaernes psyki-
ske arbejdsmiljø.

Undersøgelsen er udarbejdet af 
LEAD for BFA Velfærd og Offentlig 
administration og BFA Finans i 
2020-2021. Du kan se hele undersø-
gelsen her: https://bit.ly/2TYzVaM

Få præsenteret tre nye værktøjer 
til at løfte lederens trivsel og 
resultater på et webinar den 4. oktober: 
https://bit.ly/2WIpIjx

UNDERSØGELSE:

Lederens psykiske arbejdsmiljø
Hvad påvirker lederes psykiske 
arbejdsmiljø, og hvad skal der til for at 
styrke det? Det har en ny undersøgelse 
set nærmere på. Her får du en kort 
sammenfatning af undersøgelsen samt et 
link til en artikel om undersøgelsen.
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Jubilæer 4  kvartal 2021

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).

Oktober 
25 år 
Jannie Iversen (22)

Der er ikke oplysninger om nogle 
jubilarer i november og december.

Forsinket tillykke til
Gitta Sørensen med 25-års jubilæet den 
29. juli, og til Peter Arberg Sørensen og 
Søren Rethmeier med 40-års jubilæerne 
den 1. august 2021
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Bestil jubilæumsgaven online
Jubilæumsgaver bestilles på hjemmesiden: 
hk.dk/post – under: ”medlemstilbud”.  
Her kan du også se, hvilken gave du kan vælge.

Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 4. kvartal 2021. 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder. 
Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

SÆT GANG I BEVÆGELSEN sætter 
fokus på at få mere bevægelse ind i 
arbejdstiden med 12 enkle øvelser, 
som du og dine kollegaer på en nem 
og sjov måde kan gennemføre på 
kontoret. Øvelserne er til jeres inspi-
ration. Når I er kommet godt i gang 
eller oplever behov for forandring, 
kan I supplere med jeres egne ideer.

Papirkurvs fitness
De 12 øvelser dækker alt fra Planken 
og Walk and talk over Papirkurvs Fit-
ness, Genvejsøvelser og Underarms 
motion. Og kommer godt omkring 
de typiske kontorarbejde-skavanker.

Print-selv materiale
Med øvelserne – som præsenteres i 
små videoer – følger også plakater, 
som du kan hænge op ved kaffema-
skinen, trapperne eller lægge på 
skrivebordene for at motivere og sam-
le dine kollegaer til fælles bevægelse 
på jeres arbejdsplads. 

Sæt gang i bevægelsen

Postvæsenets Begravelseskasse af 1. januar 1888  af-
holder ekstraordinær Generalforsamling, mandag den 
11. oktober 2021, kl. 15:00 hos forretningsføreren Alice 
Rosenberg, Kirkebakken 3, 2605 Brøndby. 

Med følgende dagsorden: 
1. Beretning og Regnskab 
2. Fastsættelse af begravelseshjælpens størrelse  
3. Fastsættelse af Kontingent (forslag uændret) 
4. Indkomne forslag:   Bestyrelsen foreslår nedlæg-

gelse af begravelseskassen med udbetaling af 
formuen efter særlige regler. Bestyrelsen vil ar-
bejde videre med nedlægningen jf. vedtægternes 
paragraf 17. Materiale udsendes efter generalfor-
samlingen. Nedlæggelsen kan tidligst ske i 2023 

5. Valg iflg. Vedtægterne 

6. Eventuelt 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin-

gen, skal være Formanden Flemming Thorsen i hænde 
senest tirsdag, den 17. september 2021 på e-mail: 
flebo@thorsen.mail.dk eller til forretningsføreren 
Alice Rosenberg på e-mail: air@webspeed.dk  

Bestyrelsen

Se mere på Branche Fællesskab Arbejdsmiljø 
BFA)’s site kropogkontor.dk
De fleste af øvelserne kan også laves ved hjemmearbejdspladsen Afholder ekstraordinær Generalforsamling,



Når bump bliver til krise
Trængt økonomi kan ramme alle. Gen-
nem livet oplever de fleste af os desværre 
større eller mindre bump på vejen. For 
nogle kan det gøre det rigtig svært at få 
økonomien til at hænge sammen. Det 
kan måske være en skilsmisse, eller at du 
bliver ramt af sygdom, der gør, at du ikke 
kan arbejde i en periode. Det kan også 
være, at du har svært ved at finde rum i 
økonomien til at få betalt af på dine lån.

 Uforpligtende rådgivning 
til medlemmer af HK Post & 
Kommunikation

Er din økonomi trængt, og har du brug 
for at få ekstra øjne på, kan du få uforplig-
tende økonomisk rådgivning i Lån & Spar. 
Det er et sikkerhedsnet, vi tilbyder alle 
medlemmer af HK Post & Kommunikati-
on. HK Post & Kommunikation er medejer 
af Lån & Spar, og derfor gør vi noget ekstra 
for alle medlemmer.

 

Vi kan hjælpe dig med at:
få overblik over din økonomiske situation
• samle alle dine økonomiske oplysninger
• lave et budget
• udregne dit rådighedsbeløb
• vurdere dine aktiver (bolig, bil m.m.)
• lave en kreditorliste
• få vejledning og gode råd til din økono-

mi
Læs mere om økonomisk rådgivning 
https://www.lsb.dk/poko/okonomisk-raad-
givning

Økonomisk rådgivning
Alle kan opleve, at økonomien ikke hænger sammen i perioder. 
Har du brug for at få ekstra øjne på din økonomi, kan du 
som medlem af HK Post & Kommunikation få uforpligtende 
økonomisk rådgivning i Lån & Spar. 


