
3/2022

www.hk.dk/post ISSN: 1603-7928

Tidende

EU godkender Statens betaling 
af befordringspligten



2 3

Indhold Leder

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  
20. sept. 2022
 
Deadline til næste nummer er 1. nov. 2022. 

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

EU, Folketingsvalg  
og OK23  
EU har – endnu en gang – bekræftet, at Staten ikke betaler urimeligt me-

get for befordringspligten.

Det fik straks Venstre til at kræve politiske forhandlinger om befordrings-

pligten og PostNord. Det kan vi kun være tilfredse med.

At Venstre og andre borgerlige partier kræver et udbud af befordringsplig-

ten, er et politisk valg. Et politisk valg, som du og jeg får mulighed for at 

påvirke, da ingen tror på en politisk aftale om befordringspligten inden 

valget til Folketinget. Så stem!

Som lokal fagforening gentager vi igen og igen, at virksomhedsoverdra-

gelse af overenskomstansatte på særlige vilkår skal være sikret i udbuddet, 

hvis man vælger at lægge brevbefordringen i udbud. For at bruge end-

nu en milliard kroner på fyresedler uden grund, er en dyr måde at øge 

arbejdsudbuddet på. Men hvis hovedsædet bliver i Jylland hos dao, kan 

fyresedlerne ikke undgås, da kun få er forpligtet til at flytte så langt. 

Og så lidt om løn: de lokale lønforhandlinger med cheferne blev i år lidt 

forsinket, men er nu afsluttet. Et enkelt udestående har vi dog valgt at HK 

Privat og Dansk Industri skal vurdere. Vi kender ikke det samlede resultat, 

da vi gerne vil se lønudviklingen for hele 2022 samlet. Vi har nemlig også 

set (flere) medlemmer skifte job i Post Danmark med en lønstigning til 

følge.

Jeg har haft lejlighed til at udtrykke vores forventning om en generel løn-

stigning på 3% i 2023 til vores hovedforhandler Claus Jensen. Det mente 

han nu var op til lokale forhandlinger med Post Danmark. I klubben er 

vi dog mindre optagede af, om pengene aftales med Dansk Industri eller 

med Post Danmark. Bare medlemmerne kan se pengene på lønsedlen.

Tillidsrepræsentanterne mødes den 21. september for at lægge sidste hånd 

på vores prioriteringer af de forskellige lokalaftaler til netop forhandlin-

gerne med Post Danmark. Forhandlinger som typisk foregår inden eller 

parallelt med forhandlingerne ved det ”store” forhandlingsbord.

Og derefter får du igen et valg: urafstemningen om OK23. For vores lokale 

fagforening er også et demokrati, hvor din stemme sætter retningen. Og 

jeg skal nok en gang huske både Claus Jensen og Post Danmark på vores 

forventning om ”kontanter” i 2023. 
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Bedre vilkår for medarbejdere 
på arbejdsplatforme
EU foreslår bedre vilkår for medarbejdere på arbejdsplatforme som fx Wolt 
eller Worksome. Fagbevægelsen opfordrer Folketingspolitikerne til at bakke op. 

I dag pålægger platformsvirksomhe-
derne næsten altid platformsarbej-
derne, at de skal udføre arbejdet som 
’selvstændige’.

I de fleste retssystemer i Europa 
betyder det, at platformsarbejderen 
ikke har nogen arbejdstagerrettig-
heder og fx ikke kan blive omfattet 
af kollektive overenskomster, opnå 
sikre og sunde arbejdsforhold og 
sociale rettigheder.

Desuden er arbejdet og indtægter-
ne for platformsarbejdere ofte ufor-
udsigelige og bestemt af algoritmer, 
som arbejdstagerne ingen indflydel-
se har på. 

 Europa-Kommissionen vil sikre, 
at platformsarbejdere bedre kan opnå 
arbejdstagerrettigheder. EU-Kom-
missionen har derfor fremsat forslag 
til et direktiv, der bl.a. skal sikre den 
rette beskæftigelsesstatus for perso-
ner, der udfører platformsarbejde.

En enig dansk fagbevægelse 
bakker op.

Formand for Fagbevægelsens 
Hovedorganisation, Lizette Risgaard, 
siger:

”Vi ser, at platforme i stor udstræk-
ning misbruger begrebet ’selvstændig’ 
for at undgå omkostninger til med-

arbejderne som fx løn under sygdom, 
pension, feriepenge osv.

Hvis vi fortsat skal have en stærk og 
effektiv dansk arbejdsmarkedsmodel, 
kræver det klarhed om platformsarbej-
deres beskæftigelsesstatus. Et arbejds-
marked med ordentlige arbejdsvilkår 
forudsætter, at det ikke er muligt at 
snyde sårbare arbejdstagere ved at kalde 
dem selvstændige”.

Formand for HK, Anja C. Jensen, 
siger:
”Særligt de unge står overfor et arbejds-
marked, hvor det er svært at finde øko-
nomisk fodfæste, fordi virksomhedernes 
krav om fleksibilitet betyder, at særligt 
unge og uerfarne ender i en spiral af 
atypisk beskæftigelse med mange korte 
forløb og ingen garanti for at kunne leve 
af sin løn. Det er skidt for den enkelte, 
ligesom det er unfair konkurrence over 
for virksomheder, der påtager sig sit 
ansvar. Og det er der hverken udvikling 
eller vækst i for det danske samfund. 
Derfor hilsner vi platformsdirektivet 
velkomment”.

Fakta: Platformsarbejde
Platformsarbejde er arbejde, hvor 
en person stiller sin arbejdskraft til 

rådighed via en digital platform, der 
formidler køb og salg af en bestemt 
tjenesteydelse.
Platformsarbejderen kontaktes on-
line for at udføre ydelsen – som ofte 
består i en mindre opgave som fx ud-
bringning af mad fra en restaurant. 
Ifølge Europa-Kommissionen blev 
indtægterne fra platformsøkonomien 
i EU i 2020 anslået til hele 20 mia. 
euro. Alene i EU er der mere end 500 
digitale platforme og mere end 28 
mio. platformsarbejdere.

EU-direktivet om forbedring 
af arbejdsvilkårene for 
platformsarbejde
I december 2021 fremlagde Euro-
pa-Kommissionen et forslag til 
direktiv af arbejdsvilkårene for 
platformsarbejde. Som følge af direk-
tivforslaget anslås det, at mellem 1,7 
og 4,1 millioner mennesker kan om-
klassificeres til arbejdstagere. Som 
arbejdstagere vil platformsarbejdere 
få adgang til:
• garanteret hviletid og betalt ferie
• som minimum den nationale eller 

sektorspecifikke mindsteløn (hvor 
en sådan findes)

• sikre og sunde arbejdsforhold
• støtte i tilfælde af arbejdsløshed, 

sygdom og sundhedspleje
• forældreorlov
• pensionsrettigheder
• ydelser i forbindelse med arbejds-

ulykker og erhvervssygdomme.

Betyder også noget for 
postansatte
”Direktivforslaget har også betyd-
ning for os i Post Danmark”, siger 
klubformand Eigil Johannesen. 
”Overenskomster sikrer konkurrence 
på fair og ordentlige vilkår, ved f.eks. at 
sikre pension til de ansatte.  Vi ønsker 
ikke, at postomdeling udvikler sig på 
vilkår, som dem vi hører om hos f.eks. 
nemlig.com og Wolt.”

Overenskomstfornyelsen 
nærmer sig

Eigil Johannesen og Tanja Olsen 
deltog på klubbens vegne den, og kan 
fortælle:

«Vi fik mulighed for at høre chef-
forhandlernes egne ord om OK23. 
Det er naturligvis professionelle folk, 
som ikke ”kommer til” at sige noget. 
Men de små nuancer, eller dét som 

ikke bliver sagt, 
er også lærerigt” 
siger Tanja.

Der var over 
100 spørgsmål 
til chefforhand-
lerne, som 
naturligvis ikke 
alle kunne nå at 
blive besvaret.

Eigil konstaterede, at mange deler 
klubbens fokus på kontanter (løn-
stigninger) ved OK 23, men Claus 
Jensen, formand for CO Industri og 
vores hovedforhandler, sagde ærligt, 
at det næppe var muligt at sikre en 
reallønsudvikling i den kommende 
overenskomstperiode. Han sagde 
dog intet om, hvor lang overens-
komstperioden forventes at blive 
denne gang...

Claus Jensen mente også, at en 
generel arbejdstidsnedsættelse var 
urealistisk – og også uklogt, når der 
skal bruges ekstra mange hænder til 
f.eks. at bygge energiøer.

Som lønmodtagere må vi nok også 
indbetale mere til pension, da afka-

stet fra den investerede pensionsind-
betaling i de kommende (mange) år 
bliver lavere, var et af budskaberne 
fra Claus Jensen. 

Claus Jensen kom også ind på, 
hvilke krav der muligvis kan forven-
tes fra arbejdsgiverne denne gang, 

og nævnte bl.a., 
at nogle arbejds-
givere måske 
kunne tænke sig, 
at natpengene 
blev afskaffet, så 
det ikke koster 
ekstra at arbejde, 
når strømmen er 
billigst. 

Tillidsrepræsentanterne i HK Privat var 
den 1.-2. september samlet til TR-Træf 
for at tale om OK 23.

 Procent  Med OK  Uden OK 

Løn  34.106,00  34.106,00 

Pension (arbejdsgiverbidrag) 12,5 4.263,25   

Fridage 

(fredag efter Kr. Himmelfart + 

Grundlovsdag + juleaftensdag + 

nytårsaftensdag) 1,6 545,70   

5 Feriefridage 2 682,12   

Løn under barsel 2,04 695,76   

Fritvalg 7 2.387,42   

Uddannelsesfonde, IKUF, FIU 

m.v., herunder Selvvalgt uddannelse 1,04  354,70   

Pension under barsel 0,1  34,11   

Pensionsberegning af andre løndele

(feriegodtgørelse m.v.) 0,22 75,03   

Barns 1. sygedag + hospitalsophold 0,15 51,16   

   43.195,25  34.106,00 

En overenskomst kommer ikke af sig 
selv. Og den forbedrer heller ikke sig 
selv. Det er derfor HK, 3F og andre 
faglige organisationer forhandler 
overenskomst med arbejdsgiverne 
hvert 2. eller 3. år.

At det betaler sig at have en over-
enskomst, er ikke bare en påstand. 
Tidende dokumenterer det her 
nedenfor.

Opgørelsen tager afsæt i gennem-
snitslønnen for en HK-ansat i Post 
Danmark. De anførte procenter er de 
procenter, der også bruges i forbin-
delse med overenskomstforhandlin-
ger i forhold til, hvad de enkelte dele 
af overenskomsterne koster. 

En del HK-ansatte udenfor Post 
Danmark har selvfølgelig nogle af 
goderne, selvom de ikke har overens-
komst, men det er netop ikke garan-
teret – uden en overenskomst. 

For sammenligningens skyld 
har vi holdt regnestykket "rent", og 
sammenligner et medlem MED 
overenskomst med et medlem 
UDEN overenskomst. Forskellen er 
mere end 9.000 kr. pr. måned. Med 

overenskomsten får du også arbejds-
tidsregler og overarbejdsbetaling, 
samarbejdsregler, tillidsrepræsen-
tantregler, fastholdelsesfridage, fri i 
særlig anledning og andre lokalafta-
leregler, f.eks. jubilæumsgratiale. 

”I 2020 blev overenskomstvilkå-
rene for os i Post Danmark forbedret 
med 5,65 % over 3 år”, siger Eigil. 

”Det svarer til næsten 2.000 kr. om 
måneden for den enkelte. Og over 
1.400 kr. heraf var rene lønstignin-
ger.”

Tidende tilføjer for egen reg-
ning: dit faglige kontingent er på 
488 kr. om måneden. Så er det en 
god investering, eller er det en god 
investering?

Det betaler sig at have overenskomst
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Malene er 52 år og arbejder som Key 
Account manager i PostNord Dan-
mark. Du kan læse Malenes inspire-
rende historie her, hvor hun fortæller 
om sig selv og, hvad der førte til først 
interessen for cykling og senere Race 
Across America.

”Jeg er gift med Brian og mor til to 
skønne piger, Mia og Louise på 30 og 
25 år. Og så blev jeg mormor i februar 
2020 til verdens skønneste Clara, 
hvilket allerede nu er helt ubeskrive-
ligt dejligt .

Sådan startede det
Min store interesse for cykling kom, 
da Brian cyklede licensløb for mange 
år siden, men tiden med to børn 
gjorde at jeg ”kun” kiggede og hep-
pede på. Jeg var samtidig en meget 
overvægtig pige/kvinde, har altid lidt 
af overvægt så længe jeg kan huske, 
måske pga. de udfordringer jeg havde 
i mit hjem som barn og efterfølgende 
på børne- og ungdomspension, men 
jeg besluttede mig så i 2010 for (efter 
et par års overvejelser om for og i 
mod) at få en gastric bypass. 

Kom i gang med at cykle i april 
2011, med PostNord Velo, en net-
værks- cykelklub i PostNord, hvor 
jeg også har lært Claus at kende. Jeg 
startede på begynderholdet, og må 
indrømme, at jeg hurtig blev bidt af 
cyklingen, hvilket også betød, at jeg 
nu turde at melde mig ind i Ølstykke 
Cykelklub som aktivt medlem året 
efter.

Next step: cykelløb
Alt dette betød at jeg tabte mig ca. 50 
kg på et års tid. Det gjorde cyklingen 
noget nemmere, betød at jeg nu også 
kunne deltage i forskellige cykelløb, 
og resulterede derfor også i, at jeg 
begyndte at cykle og køre lidt løb for 
et hold, der hed Team Intelligent 
Cycling.

Nu blev min store drøm/mål at 

gennemfører Race Across America 
(RAAM) sammen med Brian, Claus 
og Henrik, som er de tre andre rytte-
re, og ikke mindst sammen med hele 
teamet omkring holdet.

Jeg ville bevise for omverdenen, at 
på trods af den udfordrede barndom 
samt store overvægt jeg har haft, så 
er mange mål mulige her i livet. Og 
kan jeg så ovenikøbet samtidig få lov 
til at være med til at gøre en forskel 
for børnene på julemærkehjemmene, 
som har brug for AL den hjælp, vi 

kan give dem på deres vej, så er det 
hele komplet for mig.

Jeg håber derfor inderligt at alle 
jeg kender, og som hører om det her, 
har lyst til at være med til at støtte os 
igennem 4Children og dermed også 
Julemærkefonden/-hjemmene.

Race across America
At cykle tværs over USA sammen 
med 3 andre ryttere og 10 hjælpere har 
været en uforglemmelig oplevelse, jeg 
altid vil bære i mit inderste, og har givet 
nogle helt særlige venskaber.

De fleste vil nok tænke, at det 
største må være det at have cyklet 
så langt (vi 4 delte ruten på de ca. 
5000 km. stort set ligeligt så jeg har 
vel kørt ca. 1250 km), men det var 
faktisk nok mest sammenholdet/
samarbejdet, naturen, det at køre 

MALENE CYKLEDE TVÆRS OVER USA
for Julemærkefonden og så selvføl-
gelig cyklingen. 

Vi cyklede makkerpar så Brian 
og jeg var makkerpar og Henrik og 
Claus var det andet makkerpar.

Når det var Brian og jeg der 
skulle på, så cyklede jeg f.eks. først 
i ca. 8 miles (ca. 13 km) med en 
følgebil enten bagved eller foran 
mig, mens Brian blev kørt frem i 
den anden følgebil i ca. 8 miles, så 
han kunne stå klar til at skifte med 
mig, og det gjorde vi mellem 6-7 
timer, hvorefter Claus og Henrik 
tog over og gjorde det samme, 
mens Brian og jeg holdt hvil i 
autocamperen, der så blev kørt ca. 
6-7 timer frem.

Ved at skifte så ofte kan farten 
bedre holdes oppe.

Det er ikke meget søvn, man kan 

få, mens en autocamper kører, det 
bumler og larmer en del 😉, så det var 
bedst når vi kom frem og holdt stille 
en til to timer før skiftet.

Hjælperne i autocamperen 
sørgede nemlig også for, at der blev 
handlet ind undervejs.

7 døgn og ét bad
Alt dette gjorde vi så 7 døgn i træk.

Vi nåede ét bad på de 7 døgn, 
hvor vi lejede to motelværelser hvor 
alle så kunne komme i bad indenfor 
nogle timer. Resten af tiden stod 

den på truckervask. Toiletbesøg 
skete i naturen, ellers kan I nok 
tænke jer til, hvordan lugten ville 
have været i autocamperen det var 
jo slemt nok med de manglede 
bade

Vores hjælpere kørte primært 
12 timers vagter og 6 timers hvile, 
så de blev også maks. udfordrede. 
Der skulle hele tiden være en 
chauffør og en navigatør i hvert 
køretøj. 

Det bedste ved det hele 
Det bedste ved denne tur er alle de 
hjælpere og det sammenhold der 
opstår når 14 personer, der ikke alle 
kendte hinanden, skal få så stort et 
projekt til at lykkes. Det kræver, at 
målet er sat rigtigt, at alle vil det, og 
det ville hele vores team

Denne her tur kunne ikke 
lykkes, hvis ikke det havde været for 
alle vores hjælpere, og at vi så blot 
samtidig kunne gøre alt det her, og 
cykle som vi alle fire elsker, og så 
ovenikøbet gøre det for den gode sag 
som Julemærkefonden er, og som 
jeg brænder rigtig meget for, blot 
prikken over det hele.

7

Lidt fakta om Race 
Across America RAAM:

• 4.900 km fra Oceanside til Annapolis
• 55 højde km
• 5 tidszoner
• Højeste punkt ca. 3.300 moh. i 

Colorado
• RAAM foregik 18.-25. juni 2022
• Gennemsnitsfart 28 km/t
• Temperatur mellem 3 og + 40  grader 

(og så har vi slet ikke nævnt med-, 
mod- og sidevind, risiko for regn-, 
støv- og sandstorme, skovbrande og 
alt muligt andet…)

HK Post & Kommunikation var kilometersponsor, 
da Malene Hansen kørte ca. 1.250 km i Race 
Across America, - verdens hårdeste cykel-race 
med en i alt 4.828 km lang rute.
Støtten går til Julemærkefonden.
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Fagforeningerne 
for de ansatte i 
postvirksomhederne i 
Norden har en historisk 
tradition for at mødes 
en gang om året for at 
opdatere og udveksle 
viden. 

Dette var ikke muligt under corona, 
så der var ”større spring” end nor-
malt – og alligevel ikke. Årets møde i 
Nordisk Post Union (NPU) blev holdt 
i Danmark i juni.

Danske erfaringer foran
Landechefen, Peter Kjærs, indleden-
de orientering om situationen i Dan-
mark bekræftede endnu en gang, 
at brevfaldet i Danmark ikke blot 
er større – men meget større – end 
i noget andet land. Så hans kække 
bemærkning om, at det Post Dan-
mark havde gjort, ville ske i alle lande 
over tid blev modtaget med et vist 
forbehold. Men havde nogen for 10-15 
år siden sagt, at Post Danmark anno 
2022 ville have gennemgået, hvad vi 
som medarbejdere har oplevet, havde 
der nok også været en vis skepsis. 
Erfaringerne i Danmark er nogle år 
foran resten af Europa.

Den efterfølgende orientering 
fra de enkelte lande var til gengæld 

rimeligt enslydende: brevfald som til 
dels er opvejet af flere pakker – ikke 
mindst under lockdown – men nu 
viser en afmatning. I Norge og Fin-
land (og Sverige) planlægges færre 
omdelingsdage.

De enkelte lande
På den ene side var der kun få rigtige 
nyheder, men når der fortælles fra 
det enkelte land, kan man i højere 
grad mærke, hvad forandringerne 
gør ved tusindvis af postansatte, – 
hvis de da ikke allerede har fået en 
fyreseddel. 

Den færøske regering vil gerne 
sælge postvirksomheden, men det 
var kun direktionen som havde lagt 
et bud. Et bud som udsætter et salg, 
da der var uenighed om selskabets 
værdiansættelse. 

Overenskomstfornyelsen på 
Færøerne var den nyeste i de nordi-
ske lande - fra maj måned i år -, med 
generelle lønstigninger på 3,5% i 
2022 og 2023. I de øvrige lande lå 
lønudviklingen på de samme 2%, 
som vi i Danmark aftalte i 2020, og 
med usikkerhed om den økonomiske 
situation, når overenskomsterne skal 
fornys i 2023.

På Island er der ikke trykt nye 
frimærker siden 2020, og der vil 
først blive taget stilling, når lagrene 
er tømt. Der tales en del om den 
islandske lovgivning om 4 dages 
arbejdsuge. På posthusene – som 

stadig holder åbent 5 dage om ugen 
– er løsningen kortere åbningstider 
svarende til arbejdstidsnedsættelsen. 
I terminalerne har man ikke kunnet 
finde en løsning, så der arbejdes som 
hidtil (uden arbejdstidsnedsættelse).

I Finland hævede regeringen ved 
lov i 2016 arbejdstiden, for at styrke 
den internationale konkurrencekraft. 
Fagforeningen er nu endeligt lykke-
des med at aftale, at arbejdstiden igen 
er den samme som før regeringsind-
grebet i 2016. Et andet særkende var 
en 3-årig overenskomst i 2020 med 
mulighed for forlængelse yderligere 
et år, hvor den generelle lønstigning 
følger, hvad der måtte blive aftalt på 
landsoverenskomsten for det petro-
kemiske område (petrokemi = olie og 
naturgas).  

Postdirektivet og 
befordringspligten
På NPU-mødet var der en også 
orientering om EU-kommissionens 
nedprioriterede evaluering af konse-
kvenserne af det 4. postdirektiv. Dels 
definerer direktivet minimumskra-
vene til postomdeling på tværs af EU 
(befordringspligten), men havde også 
som mål at fremme konkurrencen. 
Et valg som bl.a. betyder, at befor-
dringspligten er underfinansieret. I 
Danmark primært fordi brevene er 
blevet digitaliseret i stedet for omdelt 
af konkurrenter med dårligere løn- 

og ansættelsesvilkår. Og det sidste 
har EU kommissionen næppe lyst 
til at indrømme, da løfterne i 2008 
forud for det 4. postdirektiv var noget 
mere positive.

Til NPU for første gang
For HK Post & Kommunikations 
næstformand, Tanja Olsen, var det 
første gang, at hun deltog i det årlige 
møde i Nordisk Post Union. Om ople-
velsen siger Tanja:

”Det var sjovt og lærerigt at være 
med til at arrangere NPU, og at møde 
nye mennesker, - trods mindre sprog-
barrierer.

Og det var især lærerigt at høre 
om både forskelligheder og ligheder i 
de andre lande, hvilket gav en meget 
bedre forståelse af postens omsæt-
ning rundt i Norden, og hvordan 
volumen i både pakker og breve går 
op eller ned, samt hvilke virksomhe-
der der er konkurrenter de forskellige 
steder.

Trods forskelle er det alligevel 
pudsigt, så mange udfordringer vi 
faktisk deler med kollegerne i de 
andre lande,” siger Tanja.

Der var også et meget interessant 
oplæg fra Dimitris Theodorakis, 
lederen af UNI Global Unions Post & 
Logistik sektor om UNI’s påvirkning 
i EU – bl.a. i forholdt til postdirekti-
vet”, slutter Tanja.

UNI Europa Post & Logistics er euro-
pæisk faglig organisation for en million 
medarbejdere i post- og logistik-sektoren 
i 34 lande, og repræsenterer 50 faglige 
organisationer, bl.a. HK Post & Kom-
munikation og 3 F Post. UNI Europa 
Post & Logistics er derfor et vigtigt 
talerør for de faglige organisationer i 
forhold til bl.a. EU. UNI Europa er en 
del af UNI Global, som repræsenterer 
medarbejdere over hele verden.

Ledende næstformand Margrethe Vestager, 
der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, 
udtalte i den forbindelse: “I dagens digitale 
verden erstattes almindelig post fortsat af 
digital kommunikation. Dette lægger pres 
på postvirksomhederne, som fortsat tilbyder 
en tjeneste, der er vigtig for borgerne. Dagens 
afgørelse bekræfter, at kompensationen til Post 
Danmark for varetagelse af befordringspligten 
er i overensstemmelse med EU’s statsstøt-
teregler. Post Danmark vil fortsat kunne levere 
denne grundlæggende tjeneste i hele Danmark 
til ensartede priser for forbrugere og virksom-
heder uden at forvride konkurrencen unødigt.”

I marts 2021 anmeldte Danmark sin 
plan om at kompensere Post Danmark for 
et maksimumbeløb på ca. 30 mio. EUR (225 
mio. DKK) for at opfylde befordringspligten 
i 2020 til Kommissionen.

Anmeldelsen fulgte efter en klage, som 
en dansk sammenslutning, der repræsen-
terer virksomheder, der er aktive inden for 
vejtransport- og logistiksektoren, havde ind-
givet til Kommissionen, hvor man hævdede, 
at kompensationen til Post Danmark udgør 
statsstøtte, der er uforenelig med det indre 
marked.

I juli 2021 indledte Kommissionen en 
tilbundsgående undersøgelse, fordi den var 
i tvivl om, hvorvidt foranstaltningen var i 
overensstemmelse med EU’s statsstøttereg-
ler. Kommissionen havde navnlig betæn-
keligheder med hensyn til Post Danmarks 
omkostningsfordeling mellem de befor-
dringspligtige og ikke-befordringspligtige 
posttjenester og dermed for så vidt angår 
beregningen af nettoomkostningerne ved 
befordringspligten i Danmark på grundlag 
af denne omkostningsfordeling.

Kommissionens vurdering
Kommissionen har vurderet den danske 
foranstaltning i henhold til EU’s statsstøt-
teregler, og konkluderet, at selv om kompen-

sationen for befordringspligten udgør 
statsstøtte, er den i overensstemmelse med 
bestemmelserne. 

Baggrund
Post Danmark er den største postvirksom-
hed i Danmark. Det danske postmarked har 
været liberaliseret siden 2011 i overensstem-
melse med postdirektivet, og Post Danmark 
er nu i fuld konkurrence med andre rele-
vante postbefordrende virksomheder.

I henhold til EU’s statsstøtteregler om 
kompensation for offentlig tjeneste, der 
blev vedtaget i 2011, kan virksomheder få 
kompensation for de ekstra omkostninger 
ved at levere en offentlig tjeneste på visse 
betingelser. Dette giver medlemsstaterne 
mulighed for at yde statsstøtte til levering af 
offentlige tjenester, samtidig med at det sik-
res, at virksomheder, der har fået overdraget 
sådanne tjenester, ikke overkompenseres, 
hvilket minimerer konkurrenceforvridning 
og sikrer en effektiv anvendelse af offentlige 
midler.

STATSSTØTTE:  

Kommissionen godkender 
finansieringen af Post 
Danmarks befordringspligt
Det fremgår af en pressemeddelelse fra 
Europa-Kommissionen fra den 10. august 
2022, at  Europa-Kommissionen har godkendt 
Danmarks kompensation til Post Danmark for 
befordringspligten i 2020.

Nordisk postmøde

Der blev også tid til en udflugt til Stevns Klint for 
deltagerne i Nordisk Postmøde.

Landechef Peter Kjær fortalte om den 
aktuelle situation i PostNord Danmark
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Lån &
 Spar Bank A

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

Et godt liv 
kræver ikke,
at du ejer en 
bank 

Lån & Spar  
er ejet af bl.a. HK  

Post & Kommunikation. 
Som medlem giver  

det dig særlige fordele  
– til glæde for dig, for din  

forening og for os. 
Se, hvad du får som  

medejer.

Nysgerrighed, mod og et godt helbred  
er det vigtigste. Men det hjælper at have 
styr på økonomien, hvis du vil have frihed 
til at vælge din egen vej.

Som medlem af HK Post & Kommunikation 
ejer du Lån & Spar. Det betyder, at du får 
Danmarks højeste rente på din lønkonto og 
en rådgiver, der kender til de særlige vilkår 
i dit fag. Den helhedsrådgivning er med til 
at skabe de bedste rammer for dig og dine 
nærmeste.

BESTIL ET MØDE NU  
Ring 3378 1954  – eller gå på lsb.dk/poko  
og book et møde.

Da

nskernes favorit-bank

Vinder af Loyalty Groups BrancheIndex Bank 2022

Læ
s mere: loyaltygroup.dk/brancheindex-bank

HK_2022-3_Branding-blød_210x297.indd   1 18.08.2022   10.23

Kender du følelsen? Alle har travlt 
med at snakke om realkredit og om 
at komme med på vognen i tide, 
mens du tænker: Jamen, hvad er det 
nu for en vogn - og hvorfor lige nu? 
Dette webinar giver svar på, hvor-
når og hvorfor du skal være særligt 
opmærksom på dine realkreditlån. 
Kig med og slip for at bekymre dig 
uden grund. Om lidt er det dig, der 
ved besked.

Webinar foran din egen pc eller 
tablet.

Dato 08.12.2022 kl. 16.30-17.30. 
Tilmelding:  

https://lsb.nemtilmeld.dk/558/
Beskrivelse: Som boligejere ved vi 

godt, hvad realkredit går ud på. Men 
det er ikke altid det samme som, at 
vi er i stand til reagere, når omstæn-
dighederne kræver det. Har vi det 
rigtige lån? Hvilke konkrete mulig-
heder har vi lige nu for at konvertere 
eller omlægge - og hvad er for resten 
forskellen?

Skal jeg kun være parat, når 
renten ændrer sig - eller er der andre 
gode grunde til at gribe telefonen og 
ringe til min bankrådgiver? Hvornår 
er afdragsfri lån en god ide - og hvad 
er fordele og ulemper ved de forskel-
lige lånetyper?

Du bliver klædt på til at snakke 
med. Uanset om det er til den næste 
parmiddag eller nede i banken.

.

Gratis webinar med Lån & Spar:

Omlægning og konvertering

Alle, der har født eller adopteret børn 
den 2. august 2022 eller senere, er 
omfattet af nye orlovsregler. 

Det samlede antal orlovsuger med 
ret til barselsdagpenge er uændret. 
Forældre har tilsammen ret til 48 
ugers orlov med barselsdagpenge 
efter barnets fødsel. Derudover har 
mødre fortsat ret til fire ugers orlov 
før fødslen med barselsdagpenge.

Som noget nyt er de 48 ugers orlov 
delt ligeligt mellem forældrene, så 
hver forælder som udgangspunkt har 
24 ugers orlov efter fødslen med bar-
selsdagpenge. Ud af de 24 uger skal 
to af ugerne stadig holdes i forbindel-
se med fødslen.

Hvis begge forældre er lønmodta-
gere, har hver forælder som udgangs-
punkt ret til 24 ugers orlov med 
barselsdagpenge efter fødslen, hvor i 
alt 11 uger (2+9 uger) er øremærkede, 
mens de resterende 13 uger kan over-
drages til den anden forælder.

Du kan se mere om de nye orlovs-
regler, herunder hvad der gælder, 
hvis ikke begge forældre er lønmod-
tagere, på borger.dk

Ny orlovsmodel gælder 
for børn født fra 2. august 2022
Ligestillet barsel er en realitet i Danmark. Da klokken 
slog midnat natten til 2. august, trådte den barselslov i kraft, som et politisk 
flertal blev enige om i marts 2022.

4 uger

Øremærket
2 uger

Øremærket
9 uger

Kan overdrages 
13 uger
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 Læs mere på tjm-forsikring.dk/kraeftens-bekaempelse
Sandra, 31 år, kunde i TJM Forsikring

Sammenhold

betaler sig

Har du også kræft  
inde på livet?

Som medlem 

af Kræftens 

Bekæmpelse 

får jeg særlig gode  

forsikringer for  

kun 4 kr./md.

Renovering er ikke 
bare renovering
Berigtigelse: I Tidende nr. 2/2022 
skrev vi, at Dræbel og MC skulle have 
en ”omfattende facaderenovering”. 
Det var nu ikke tilfældet. Den op-
mærksomme læser vil nok allerede 
have opdaget ud fra fotoet, at der var 
tale om nye badeværelser, og ikke så 
meget om facader. Vi beklager.

Leje af feriehuse m.v. for 
medlemmer uden forsikring 
i TJM Forsikring
Det gik tydeligvis heller ikke så godt 
for redaktøren at beskrive reglerne 
for leje i sidste nummer. Det er ikke 
sådan, at det er umuligt for medlem-

mer uden forsikring i TJM Forsik-
ring at leje de ferieboliger, som er ejet 
af Interesseforeningen. 

Du kan hele tiden leje 40 uger 
frem i tiden. Og vil altså når dette 
blad udkommer kunne leje til og 
med en gang i juni 2023. Det sker 

ved henvendelse til feriehusadmi-
nistrationen på 54ferie@hk.dk eller 
33304221.

Dog kan du IKKE deltage i lod-
trækningen (hovedtildelingen), hvis 
du slet ikke har nogle forsikringer i 
TJM Forsikring. 

Og muligheden for at leje 40 
uger frem gælder ikke for HK Post & 
Kommunikations medlemmers børn 
uden forsikring i TJM Forsikring.

Du behøver i øvrigt ikke at have 
ALLE dine forsikringer i TJM Forsik-
ring, men kan nøjes med en enkelt, 
f.eks. rejseforsikringen.

Du kan altid finde reglerne i boo-
kingsystemet.

Så fik vi forhåbentlig sat det på 
plads.

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

HK Post & Kommunikation, 
Det danske Post- og Telegrafvæ-
sens 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/distributions-
chefer indenfor det københavnske 
postområde, idet ingen portion til 
dette formål dog må være mindre 
end 1.000,- kr.

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

ne tilstilles bestyrelsen og skal være 
anbefalet af ansøgerens foresatte. 
Ansøgninger fra pensionerede post-
mestre/distributionschefer skal ikke 
anbefales.

Ansøgerne får besked efter 
afholdelsen af bestyrelsesmødet i 
december, og legatportionerne er til 
rådighed primo februar.

Det er formentlig sidste udkald for 
at søge Jubilæumsfonden, da fondens 
bestyrelse p.t. undersøger muligheder 
for opløsning af fonden. De seneste 
år har der nemlig været få eller ingen 
ansøgninger som holdt sig indenfor 
fundatsens formal.

Feriehusene

Post- og Telegrafvæsenets 
Jubilæumsfond
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Jubilæer 4. kvartal 2022

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

September

40 år 
Kim Ebbe Hansen (Danske Bank)(20)

JUBILÆER  
4. KVARTAL 2022
Oktober

25 år  
Hanne Vestbjerg Knudsen (6)

15

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 2022. 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder. 
Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

For medlemmer af Post- og Telegrafpersona-
lets Hjælpeforening, er der et antal julele-
gater ledige som kan søges af foreningens 
medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde navn, adres-
se, kontonummer, Cpr.nr. samt en begrun-
delse, da behovet for hjælp desværre bliver 
større år for år.

Hjælpeforeningen skal have Cpr.nr. da 
legaterne bliver indberettet til SKAT.

Ansøgningen skal være foreningen i hæn-
de senest den 30. november 2022.

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 Tele-
grafpersonalets Hjælpeforening for at kunne 
søge legat.

Har man ikke hørt fra Hjælpeforeningen 
senest den 12. december 2022, er ansøgnin-
gen ikke blevet imødekommet.

Ny tillids- 
repræsentant 
i Salg
Jane Legaard er nyvalgt stedfor-
træder for tillidsrepræsentanten 
i PostNord Danmark, Salg. ”Jeg 
har valgt at blive stedfortræder, 
fordi jeg mener, det er vigtigt, 
at vi også har en repræsentant 
siddende i Aarhus, så HK ikke er 
så langt væk”, siger Jane, der til 
daglig arbejder i Large Accounts 
West.

Ansøgning om ledige 
julelegater

HK Post & Kommunikations 
regnskab for 2021
Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december

  2021 Budget  2021 2020
  kr. kr. t.kr.
   ikke revideret  
Kontingent.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  304.259  500.000 351
Øvrige indtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.251  25.000 35
Indtægter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  351.510  525.000 386
     
Omkostninger     
Uddannelsesdage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0  75.000 16
Chefarrangement .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32.750  70.000 76
Mødeaktivitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53.883  200.000 42
Tidende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61.709  150.000 106
Kontor og administration.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51.095  15.000 64
Repræsentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58.628  30.000 110
Øvrige omkostninger .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5.632  5.000 48
Omkostninger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  263.698  545.000 462

Resultat før afskrivninger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87.812  -20.000 -76
Afskrivninger, inventar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -357.838  -275.000 -364
Resultat af ordinær drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -270.026  -295.000 -440
Resultat Feriehusene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -38.535  0 -239
Resultat før finansielle poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -308.561  -295.000 -679
Finansielle poster .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  276.895  50.000 632
Årets resultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -31.666  -245.000 -47
Der foreslås fordelt således: Overføres fra egenkapitalen  . . . .  -31.666  -245.000  -47

Balance pr. 31. december
  2021  2020
  kr.  t.kr. 

 Aktiver
     
Feriehusene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.140.897   24.141
Feriehusene indbo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.288.734   1.647
Anlægsaktiver .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25.429.631   25.788

Tilgodehavender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.085   115

Likvide beholdninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  715.860   254

Værdipapirer.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.153.286   3.459

Omsætningsaktiver i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.919.232   3.828

Aktiver i alt.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29.348.863   29.616
  
  
Passiver
     
Egenkapital, primo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.552.596   28.599
Overført resultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -31.666   -47
Egenkapital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.520.930   28.552

Anden gæld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374.669   340
Mellemregning HK/Danmark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  331.473   305
Mellemregning HK/Hovedstaden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165.408   450
Mellemregning Feriehusene afd.5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -43.617   -31
Kortfristede gældsforpligtelser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  827.933   1.064

Passiver i alt  29.348.863   29.616
 
Eventualforpligtelse



Det er okay at være bekymret over, at driften 
af Post Danmark kræver statstilskud i takt 
med, at danskerne sender færre breve. Lige-
som det er okay at være stålsat tilhænger af 
den frie konkurrence og markedskræfterne.

Men det er dog forkert at tro, at løsningen 
er let og ligetil og ligger i at fjerne befor-
dringspligten fra Post Danmark og dermed 
med et snuptag fjerne sikkerheden for, 
at alle danskere kan modtage de breve og 
pakker, de har brug for og krav på. I befor-
dringspligten ligger der nemlig en garanti 
for landsdækkende indsamling og uddeling 
af breve, pakker og magasiner. Post Dan-
mark må således anses for at være en kritisk 
infrastruktur, som det for mig er svært at se, 
hvordan vi som samfund kan undvære. 

F.eks. har det været altafgørende for 
sundhedsmyndighederne at kunne sende 
vaccinationsindkaldelser og test-kits ud til 
hele landet. Dette ville ikke kunne have ladet 
sig gøre uden befordringspligten og dermed 
Post Danmark. Og der er flere afgørende 
offentlige dokumenter – som valgkort og pas 
– vi stadig skal modtage i fysisk form på en 
sikker og troværdig måde.

I Post Danmark er hverken ledelse 
eller medarbejdere blinde for den digitale 
udvikling. Det er svært at komme udenom, 

at antallet af sendte breve på 10-12 år er 
faldet. Men den digitale udvikling kræver 
stadig et backup-system. For hvad sker der 
eksempelvis, hvis systemerne hackes? Med 
så udbygget en digital infrastruktur, vi har 
her i Danmark, er det svært at forestille sig, 
at det er sidste gang, vi vil opleve angreb 
mod Digital Post og alle de systemer, det 
omfatter. 

Et måske endnu vægtigere argument er, 
at 338.755 danske borgere af forskellige år-
sager er fritaget for Digital Post. Myndighe-
derne kan således slet ikke komme i kontakt 
med dem via digitale kanaler.

Fortalerne for at fjerne befordringsplig-
ten siger, at der er masser af andre udbydere, 

som står klar til at konkurrere på brevudde-
lingen. Men dette må siges at være en sand-
hed med modifikationer. For brevmarkedet 
har faktisk været liberaliseret siden 2011, 
men ingen har kastet sig over brevomdelin-
gen. For nogen god forretning er det ikke 
at skulle så vidt omkring med breve, – og 
derfor vil det være nemt at skære fra at skulle 
nå ud til de yderste kanter af Danmark og de 
små øer. Især for en virksomhed, der gerne 
vil tjene penge og ikke har forpligtet sig til 
andet.

Vi er som medarbejdere i Post Danmark 
ikke modstandere af udvikling. Vi er i den 
grad parate til at se på fremtiden og det kom-
munikations- og postbehov, som hele tiden 
er i udvikling. Blot må jeg vende tilbage til, at 
der ikke findes enkle eller billige løsninger, 
hvis man vil opretholde den landsdækkende 
postomdeling, som Post Danmark er garant 
for. 

Breve er ikke en god forretning 
længere. Men postomdeling er kritisk 
infrastruktur, man ikke kan skære væk
Det er en forkert beslutning at ville fjerne befordringspligten 
fra Post Danmark. For der er breve, som skal bringes ud.

Jyllands-Posten bragte den 23. juni 2022 et debatindlæg af  
klubformand Eigil Johannesen. Tidende bringer et uddrag her:


