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Nu er det snart jul, og til jul kan man jo ønske sig noget. Vi ønsker os
rimelige rammevilkår, der gør det muligt at drive postvirksomhed på
fornuftig vis og med anstændige vilkår for medarbejderne.
Du kan i dette nummer bl.a. læse, hvordan SKAT og EU kan tage beslutninger, som har økonomisk betydning for PostNord Danmark, og
dermed for presset på medarbejderne.

Klubformand for HK Post &
Kommunikation, Eigil Johannesen

Kæmper vi imod (for) stærke kræfter, når vi kæmper mod det, der på politikersprog hedder ”rammevilkårene” for postvirksomheden? Måske…, men en
fagforenings kamp for bedre vilkår, har altid været imod odds. Ikke at forsøge,
og ikke at forsøge af alle kræfter ville være at give op. Og at give op ligger ikke i
HK Post & Kommunikations dna.
Du kan heldigvis også læse, at der er politikere både i det danske folketing og i
Europaparlamentet, der deler vores (jule-)ønske.
Julen står som sagt for døren. Eller i hvert fald gør PostNord Danmark med
pakker fra internethandlen eller et brev med julemærke på. Postbuddet er i
den forstand den julemand (m/k), som statistisk set uddeler flest gaver. Og
alle vi ansatte i PostNord Danmark – og i postbutikkerne - har på en måde job
i ”julemandens værksted”.
Julehandlen er ikke kun vigtig for mange butikker. Pakkedistributører kan
tjene mange penge. Lad os hver især derfor yde vort bidrag til, at alt på værkstedet kører som smurt, så kunderne den 23. december er enige om, at PostNord er den distributør, man kan regne med leverer.
Så kan vi fra den 24. december glæde os så meget mere over juledagene, og
over det, der er vigtigst i livet: samhørighed, glæde, kærlighed og samvær
med vores nærmeste.
Uanset om du tror på julemanden eller ej, ønskes du og dine kære en glædelig
jul og et godt Nytår

Fred og ro kan være et problem
for folk med stress .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
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PostNord i medierne
Henover sommeren og efteråret fik PostNord
Danmark rigtig megen omtale i de danske medier.
Tidende har sammenfattet lidt, – primært fra dr.dk. I
august kunne dr.dk berette om PostNord’s røde tal.
”PostNord får kæmpe
millionunderskud” lød det
Det er stadig en dårlig forretning af
dele breve, pakker og reklamer ud i
Danmark for PostNord.
Anledningen var virksomhedens
netop offentliggjorte halvårsregnskab, med et fald i brevmængderne
i andet kvartal på 17 procent. Et fald
som prisstigningen på A-breve,
større pakkemængder og en positiv
udvikling inden for tungere logistik,
ikke kunne opveje, så underskuddet
lød på 304 millioner svenske kroner.
I september lød det:

Posten skal stå skoleret ved
minister efter massefyring
dr.dk. kunne her berette –på baggrund af Transportministeriets
pressemeddelelse, at:
Transport- og bygningsminister
Hans Christian Schmidt (V) havde
hasteindkaldt Post Danmark til et
møde i ministeriet i kølvandet på
en omfattende fyringsrunde, og at
forligskredsen her skulle orienteres
om sagen.
Et bredt politisk flertal enedes i
maj om en aftale, der ophæver Post
Danmarks pligt til at dele breve ud
fra dag til dag og gav grønt lys til, at
et standardbrev må være fem dage
undervejs.
Det var ventet, at det ville koste
nogle stillinger, men som ministeren sagde:
- Jeg er naturligvis ked af at høre, at
Post Nord afskediger et så stort antal
medarbejdere. Jeg har bedt Post Nord
om at redegøre for situationen.
At være ked af det, var han så ikke
ene om.
I TV2 Lorry’s vinkling af historien
indgik også kommentarer fra Socialdemokratiets postordfører, Christian
Rabjerg Madsen, og fra fællestillidsrepræsentant Eigil Johannesen:
Tallets størrelse kom også dog bag
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på Socialdemokraternes postordfører, Christian Rabjerg Madsen. Han
var med til at forhandle forliget på
plads.
- Jeg forventer, at vi på mandag hører
en minister, der klart tilkendegiver,
at en konsekvens af postforliget er, at
Post Danmark vil være en levedygtig
virksomhed, hvor der ikke er behov
for de her meget dramatiske fyringsrunder, sagde Christian Rabjerg
Madsen til Ritzau. Han understregede også, at forligskredsen ikke havde
set tal for ventede afskedigelser.
Fyringsrunden var også ifølge
fælledstillidsrepræsentant, Eigil Johannesen, forventet. Alligevel ærgrer
han sig over, at det gælder så mange.
- Postaftalen var desværre nødvendig
for at få virksomhedens økonomi på
rette spor, men nu må det også stoppe. De seneste år har været præget af
fyringer af mere end tusinde medarbejdere. Nu kan der ikke skæres
mere, sagde Eigil til Ritzau.

breve med Post Danmark, hvilket er
én milliard færre breve end i 1999.
Ser vi på udviklingen grafisk, så er
det måske ikke helt så svært at forstå,
hvordan TV 2 Lorry kom frem til sin
konklusion som det ses i diagrammet
nederst på siden.
TV 2’s Finanskommentator, Ole
Krohn, mente decideret at Post Danmark er i livsfare:
Det er ikke overraskende, at Post
Danmark afskediger 770 ansatte,
sagde Ole Krohn.
-I takt med, at vi sender færre og færre breve, er det ikke lykkes Post Danmark at udvikle en ny forretningsmodel, der kan modvirke, at danskerne
bliver mere og mere digitale.
(…) i dag har stadig flere droppet brevene til fordel for emails og sms’er.
Og det går stærkt for øjeblikket.
- Den store overraskelse efter det her
moderate dyk er jo, at man nu kan
se, at trenden er meget voldsomt
nedadgående.
Faktisk står det så galt til, at han er
i tvivl om, om Post Danmark, som vi
kender det, er her endnu om ti år.
- Det er klart, når du har postomdeling som område, så kan du godt være
i tvivl om, om vi ikke har en situation
nu, hvor Post Danmark på fem eller
ti års sigt simpelthen er i livsfare,
sagde Ole Krohn.

Den 23. sep. 2016 - bragte TV 2’s
kommentator decideret Post Danmark både i krise og i livsfare under
overskrifter som:

Posten i krise: Vi sender en
milliard færre breve

Og det er da i alt fald sandt, at danskerne sidste år sendte 460 millioner
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I løbet af den kommende uge
får 520 ansatte i Post Danmark en
fyreseddel. Det kommer oveni de
250 postarbejdere, som allerede er
opsagt og stopper inden for de næste
to måneder.

vis beklageligt. Så vidt jeg kan forstå
på ledelsen, skyldes det i høj grad den
stærkt faldende brevmængde, der jo
hænger sammen med digitaliseringen af vores samfund, siger Hans
Christian Schmidt.

Post Nord orienterede
forligskredsen om
afskedigelserne i selskabet

Transport- og bygningsministeren
tilføjer, at både han selv og forligskredsen tog orienteringen fra Post
Nords ledelse til efterretning.

Efter mødet i forligskredsen bag
postaftalen den 26. september lød
det bl.a. sådan i pressemeddelelsen
fra Transport- og bygningsministeren:
Transport- og bygningsminister
Hans Christian Schmidt og resten
af forligskredsen bag postaftalen har
mandag den 26/9-16 haft møde med
Post Nords ledelse. På mødet har Post
Nord orienteret om baggrunden for
de afskedigelser, som virksomheden
varslede i sidste uge.
- Jeg var naturligvis ked af at høre,
at Post Nord vil afskedige så mange
mennesker. Og derfor havde jeg bedt
om en orientering fra Post Nords
ledelse, så vi i forligskredsen kunne
høre om ledelsens forventninger til
fremtiden.
- Jeg kan forstå, at Post Nords ledelse
også regner med at skulle foretage
afskedigelser i 2017. Det er naturlig-

- Vi har jo ikke fra politisk side en
instruktionsbeføjelse over for Post
Nord. Det er ledelsens ansvar at drive
virksomheden. Men jeg bad om
mødet i dag, fordi det er vigtigt for
mig at følge med i de forventninger,
man har til selskabet – ikke mindst i
en tid, hvor der sker afskedigelser af
et større antal medarbejdere, siger
Hans Christian Schmidt.
På mødet drøftede forligskredsen
og Post Nord også spørgsmålet om
de mulige ændringer af de momsmæssige såkaldte udlægsregler, som
hører under SKAT.
- Vi aftalte i forligskredsen, at jeg nu
beder Skatteministeriet om et notat
om deres syn på udlægsreglerne, så
vi kender SKATs holdning på dette
felt, siger transport- og bygningsministeren.

Tidende hæfter sig især ved, at der
her er tale om en ejer, der mellem
generalforsamlinger, vælger at indkalde den danske del af det dansk/
svensk statsejede selskab til møde,
for kun ½ år efter den seneste generalforsamling, at redegøre for: med
ministerens omhyggelige ordvalg:
• ”ledelsens forventninger til fremtiden”
• ”de forventninger, man har til
selskabet”
Tidende finder det rimeligt at
antage, at her var der tale om, at
ministeren og andre i forligskredsen
bag postaftalen, ville vide om de
skal til lommerne… Og så er det vel
lige så rimeligt at antage, at samme
forligskreds, som før sommerferien
afskaffede A-brevet med den korte
levetid, og indførte Quickbrevet, må
have følt sig tilstrækkeligt beroliget.
For nu. I alt fald medførte mødet så
ikke andre handlinger
end dem, der skal
komme fra Skatteministeriet.
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... PostNord i medierne
Kun få dage inden mødet hos ministeren, kunne vi ellers læse denne
overskrift på dr.dk:

Ekspert: Post Danmark er
tæt på at være i respirator men overlever nok
I artiklen gav professor i økonomistyring på Aalborg Universitet Per
Nikolaj Bukh, bl.a. udtryk for, at
Post Danmark ikke har reageret på
markedsændringerne, og at det er et
klokkeklart tegn på, at Post Danmark
er økonomisk hårdt presset, når de
er nødt til at afskedige 770 medarbejdere.
- Post Danmark er en patient, som
i stigende omfang skal have kunstigt
åndedræt. Indtil videre er de nok
niveauet før en respirator, men det er
jo ikke en patient, som man kan få op
på fordums styrke igen.
Ifølge Per Nikolaj Bukh har
ledelsen ansvaret for den situation,
som virksomheden befinder sig i.
Han understregede dog også, at Post
Danmark har været meget udfordret

af vilkår, som de ikke har haft indflydelse på.
Det skyldes blandt andet, at der
sendes færre og færre breve ligesom
markedet omkring pakkeudbringning er præget af hård konkurrence.
Den vurdering deles af professor i
strategi og forretningsudvikling på
Aalborg Universitet Anders Drejer.
- Post Danmark er jo endt i den her
situation, fordi de ikke har reageret
på det, som sker i markedet. Nemlig
at brevmængden falder samtidig
med, at det som er meget lukrativt for
dem – nemlig pakkeposten - er udsat
for massiv konkurrence. Den udvikling har de simpelthen ikke magtet at
reagere på, siger han.
På pakkepostmarkedet har Post
Danmark dog også befundet sig i
en særlig situation, forklarede Per
Nikolaj Bukh. De har nemlig ikke
måtte blande økonomien på brevudbringningen – som de har monopol
på – sammen med pakkeudbringningen, som er liberaliseret.

- Det er der blevet vogtet meget
skarpt over, så den mulige konkurrencekraft, som de selvfølgelig har
haft, den har de ikke haft lov til at
bruge. Så det er en svær situation,
forklarer han.
Begge professorer ser altså et
postvæsen, som er særdeles trængt.
Men hvor Per Nikolaj Bukh forudser,
at Post Danmark til sidst må støttes
af staten for at få brevudbringningen
til at hænge sammen økonomisk, ser
Anders Drejer også en række styrker
ved Post Danmark.
- Der er rigtig mange, som gerne vil
lægge Post Danmark i graven. Det
tror jeg, man skal lade være med, for
de har trods alt en markedsposition
og en adgang til os danskere, som de
kunne udnytte til at skabe nye pengestrømme til at erstatte dem, som
forsvinder, siger han.
Tidende håber manden har ret, og
lader disse være de sidste ord i medieføljetonen for denne gang.

FRA DR.DK OKT. 2016

DF og S: Kan ikke passe,
at PostNord skal straffes
Ændrede momsregler lægger yderligere pres på
PostNord, men det vil DF og S ikke acceptere.
Hidtil har PostNords levering af
de varer, vi køber på nettet, været
momsfri.
Det bliver ændret fra første januar,
hvor Skats nye tolkning af momsreglerne lægger 25 procent moms på
fragten på varer, der er købt på nettet
med PostNord som leverandør.
Det undrer transportordfører for
Dansk Folkeparti, Kim Christiansen.
- Det er en uforståelig og unødvendig ændring. Nu har man haft denne
her fritagelse i de sidste 30 år, så virker det underligt, at Skat pludselig får
kig på lige nøjagtigt det, siger han.

PostNords skrøbelige
økonomi
I foråret indgik politikerne en ny
aftale for PostNord Danmark med en
hensigt om at redde virksomheden,
der er økonomisk presset på grund af
et markant fald i mængden af breve.
Aftalen medførte blandt andet, at
PostNords pligt til at levere breve dagtil-dag (A-breve) i dag er ophævet.
Christian Rabjerg Madsen (S) er
derfor ærgerlig over, at den nye udlægning af momsreglerne vil betyde
et årligt tab på 100-200 millioner
kroner for PostNord.
- Portoudlægningsreglerne bliver
ændret i skatteministeriet, hvilket
har en meget voldsom økonomisk
negativ effekt i Post Danmark, og det
trækker så at sige bukserne af det
postforlig, vi har lavet, siger han.

- De skal vel have fundet nogle af
alle de millioner, som de har smidt i
udlandet, og som de ikke får ind, fordi deres rykkersystemer ikke virker.
Der er huller nok ovre i Skat at fylde
penge i, men her tager de dem fra en
anden kasse. De tager dem fra Post
Danmark, siger Kim Christiansen
(DF).
Men Skat er i deres gode ret til
at ændre tolkningen af reglerne,
vurderer momsekspert fra SDU Jette
Thygesen.
- Jeg kan ikke finde en lovhjemmel
til at have denne her særordning, og
hvis der ikke er en lovhjemmel, så har
man ret til at ophæve den, siger hun.
(…)
Men forklaringen er ikke tilfredsstillende for transportordfører, Kim
Christiansen, i DF.
- Så har Skat åbenbart ageret
forkert i forhold til lovgivningen de
sidste tredive år. Det burde få nogle

konsekvenser, men det ser vi gang
på gang. Det har ikke nogen konsekvenser at dumme sig inde i Skat. De
eneste konsekvenser det har, det er
for skatteborgerne, siger han.

Politikerne håber på en
løsning
(…)
Kim Christiansen (DF) vil se på,
hvordan de politisk kan håndtere det.
- I sidste ende kan det ende med,
at vi skal have Post Danmark sat på
finansloven, fordi man ligger og laver
de her regelændringer ovre i Skat, og
det synes jeg ikke er rimeligt, siger
han.
Christian Rabjerg Madsen (S)
og resten af postforligskredsen har
bedt om en redegørelse fra Skat om,
hvordan dialogen mellem dem og
PostNord har været.
- Jeg håber fortsat, at man kan
finde en løsning, som friholder Post
Danmark fra de meget negative konsekvenser af denne her praksisændring, siger han.

Skat har styr på jura
Skat ændrer praksis, fordi de vurderer, at den nuværende ordning er i
strid med både den danske og EU’s
momslov. Men DF’s transportordfører mener ikke, at den argumentation
holder. Han ser andre grunde til, at
Skat ændrer reglerne.
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POSTNORDS SÆRLIGE
LEVERINGSPLIGT

FAKTA

P ostNord har den såkaldte befordringspligt, der betyder, at de har pligt til at levere breve og pakker op til 20
kg. til alle hjem i Danmark.
Befordringspligten giver PostNord Danmark nogle
udgifter, som andre leveringsfirmaer ikke har.
Derfor kommer befordringspligten med den fordel, at
frimærker og andet porto er momsfrit.

POLITIKERNE KAN
MED GOD RET BLANDE SIG
Det mener Eigil Johannesen, der har udvekslet
synspunkter med momsekspert fra SDU Jette
Thygesen om forståelsen af 6. momsdirektiv. (Jo,
du læste rigtigt.red.)
Jette Thygesen bekræfter overfor HK Post &
Kommunikation, at muligheden for at pakker fortsat kan sendes momsfrit med den befordringsforpligtigede virksomhed (PostNord, red), af hænger
af myndighedernes fortolkning af, hvilke ydelser
der hører ind under befordringspligten.
Altså om levering af pakker er noget PostNord
foretager i deres egenskab af offentligt postvæsen,
eller foretager de det på lige fod med andre ”almindelige virksomheder” som foretager den samme
leverance”.
”Befordringspligten omfatter uændret pakker,
og skelner ikke mellem privat- og erhvervskunder”, siger Eigil.
”Forligskredsen kan derfor med god ret ”blande
sig”, hvis SKAT anlægger en strengere fortolkning
af momslovgivningen end lovgivningen for postbefordring tilsigter. Dét er et politisk valg .

DERFOR STIGER
FRAGTPRISERNE

FAKTA

• Skat har ændret tolkningen af de såkaldte portoudlægsregler.
• Reglerne var før tolket sådan, at netbutikkerne kunne
betale fragten på vegne af kunden, så fragtprisen
ikke indgik i netbutikkens regnskab. Fragtudgiften
blev i stedet overført til kunden sådan, at fragten
holdes momsfri.
• Den nye fortolkning af reglerne betyder, at netbutikkerne fremover skal lade fragten være en del af deres
eget regnskab. Når netbutikken sælger fragten videre
til kunden, skal netbutikken lægge moms på prisen,
ligesom de skal med alle andre varer og ydelser, de
sælger.
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Dansk Erhverv:
Dyrere fragt er godt
for e-handlen

MEP støtter ansatte i
PostNord Danmark

Ikke overraskende mener Dansk Erhverv, at det er
godt for fragtmarkedet.

Klubformand Eigil Johannesen har været i kontakt med Ole
Christensen, socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet, i
sagen. Ole Christensen har svaret:

- Det bliver mere fair, og der kommer
en stærkere konkurrence på fragten
på vores e-handelspakker, og det er
i sidste ende et gode for forbrugerne, siger Jakob Tietge, fagchef for
forretningsservice i Dansk Erhverv,
ifølge dr.dk.
80 procent af de danske e-handelsbutikker tilbyder levering med
PostNord, mens 29 procent tilbyder levering med den næststørste
distributør, GLS, viser en rapport fra
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
fra 2013.

Socialdemokratiet har stillet sig meget
kritiske over for, at SKAT nu skal til at
ændre praksis. Vi er langt fra enige med
regeringen på dette punkt.
Ganske rigtigt står der i artikel 132,
at offentlige postvæsen skal fritages for
moms. Det skal dog ske med respekt
for EU’s andre regler, således der ikke
bliver tale om misbrug. Jeg har dog
meget svært ved at se, at der har hersket
misbrug i det danske postvæsen. Den
nuværende praksis har eksisteret i sin
nuværende i 25 år. Derfor er jeg meget
uenig i, at SKAT nu skal til at ændre
praksis.

PostNord-moms skader
dansk e-handel
Skats ændring får økonomiske konsekvenser for den danske e-handel,
vurderer Foreningen for Dansk
Internethandel, FDIH.
- Det, vi kan se på mængden af
henvendelser fra vores medlemmer,
er, at dem, der har mange mindre
forsendelser, de har virkelig haft
en oplevelse af, at de kommer til at
mærke det her på bundlinjen, siger
Henrik Theil, kommunikationschef
i FDIH.
Ifølge Henrik Theil er leveringspriser en vigtig faktor, når vi handler
på nettet. Så når priserne stiger, vil
den danske e-handel stå svagere i
forhold til deres udenlandske konkurrenter.
- Skat fjerner en fordel for den
danske e-handel, nemlig at man kan
få en fornuftig og billigere distribution, hvor vi undgår at betale moms
af noget, som i forvejen er momsfrit,
siger Henrik Theil, kommunikationschef i FDIH.

Udenlandsk nethandel
presser på
Dansk Erhverv mener ikke, at den
dyrere PostNord-fragt får indflydelse
på de danske netbutikkers konkurrenceevne i forhold til udlandet.

- Alle andre distributører i
markedet betaler i forvejen fuld
moms på den fragt, de leverer for
e-handelsvirksomhederne. Så man
kan sagtens være i det her marked,
når man skal lægge moms på nogle
forsendelser, siger Jakob Tietge.
PostNord Danmark er den eneste
distributør, der har pligt til at levere
til alle adresser i Danmark. Derfor
ærgrer det ifølge Henrik Theil mange
netbutikker, hvis de bliver tvunget til
at benytte andre billigere leveringsfirmaer.
- Udviklingen i e-handel i øjeblikket går i retningen af, at flere og flere
tilbyder gratis forsendelse for kunderne. Det vil sige, at vores medlemmer
er virkelig presset på omkostninger,
fordi kunden ikke vil betale for fragten, siger Henrik Theil.

LIDT OM E-HANDEL

FAKTA

Den danske e-handel har rundet en
omsætning på 70 milliarder kroner om
året. En stigning på 20 procent i forhold
til 2015.
Med en vækst på 20 procent fra 2015 til
2016 er der tale om den største vækst,
siden Dibs begyndte at registrere den
samlede e-handelsomsætning i 2012.
Kigger man tilbage fra 2012, er den
danske e-handel steget fra 41 milliarder
kroner til 70 milliarder kroner. Det er en
stigning på 70 procent på fem år.
Kilde: dr.dk

Jeg vil forsøge at stille et spørgsmål
til Kommissionen vedr. problemstillingen. Måske kan de rette op på sagen.
Bedste hilsner Ole Christensen
Tidende vil i hvert nummer bringe et ”indblik i EU’s maskinrum” i
form af en status fra Ole Christensen
i Bruxelles i f.t. momsudlægsreglen
og kommissionens forslag om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.
Sidstnævnte forslag vil også underminere markedets finansiering af
den universelle ydelse, oplyser Eigil.
Ole Christensen, socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet

EU ser forkert på
internationale pakker
I 2015 skrev vi om EU-kommissionens
høring om international pakkedistribution. Kommissionen har nu præsenteret et såkaldt rammenotat. Det
konkrete forslag, som Kommissionen
mener bør implementeres i medlemslandene.
HK Post & Kommunikation har
kommenteret notatet overfor Transportministeren; - til brug for den
videre dialog med kommissionen.
”Vi mener ikke, at den befordringspligtige virksomhed ensidigt skal
- pålægges yderligere administrative
omkostninger
- have indskrænket sine handlemuligheder, eller
- pålægges at give konkurrenterne
adgang til sit distributionsnet; - såkaldt ”downstream access”
Disse tiltag vil blot underminere finansieringen af den universelle ydelse (befordringspligten), og dermed

have negativ beskæftigelseseffekt i
Danmark”, siger Eigil Johannesen.
”EU bør se det som sin opgave at

bidrage til finansieringen af den universelle ydelse, som kommissionen
selv har defineret. ”
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Hvad gør virksomheden så ved
den postkasserøde bundlinje?
I 3. kvartal faldt brevmængderne med 17 % og omsætningen med 7 %.
Driftsresultatet landede på minus 209 mio. svenske kroner.

Frivillig fratræden – igen, igen
Midt i oktober blev HK Post & Kommunikation orienteret om, at enhederne ville
blive bedt om at drøfte muligheden for
frivillig fratræden med alle inden for 3F og
HK’s overenskomstområder, der har været
ansat i mindst 9 år, senest fylder 60 år i
2017, og ønsker at fratræde i 2017.
Begrundelsen fra PostNord lød: ”Med
det fortsatte fald i brevvolumen må det
også i 2017 forventes, at der vil være behov
for reduktioner i medarbejderstyrken, og
der er derfor grund til at søge flest mulige reduktioner gennemført via naturlig
afgang. ”
Ansøgningsfristen var 18. november
2016, og ansøgerne kan forvente svar samtidig med, at dette blad udkommer.

”Én ting er, om du er interesseret i at
stoppe, men så er der også hele økonomien
i det”, tilføjer Karin. ”Derfor anbefaler vi
altid, at du kontakter HK Post & Kommunikation og din a-kasse, inden du skriver
under på en ansøgning om frivillig fratræden”.

Kan søges hele året

Når det eneste postkasserøde, der
snart er tilbage, er postkasserne og
bundlinjen, hvad gør virksomhedens
ledelse så ved det? kan man med rette
spørge. Ud over det øgede fokus på
logistik og indtjeningen, og prisstigninger, så er de foreløbige bud:
Frivillig fratræden. Stop for lørdagsomdeling. Omorganisering. Flytning
af opgaver. Outsourcing. Fyringer.

I september kom det frem, at
omkring 520 ansatte i Post Danmark
”får en fyreseddel i hånden”. Heraf
cirka 70 medarbejdere inden for
administration. Dertil kommer omkring 250, som allerede er opsagt.
TV 2 bragte i den forbindelse
denne oversigt over udviklingen i antallet af ansatte i Post Danmark (med
virksomheden selv som kilde):

Lørdagsomdeling
stopper - næsten
Fra 1. januar 2017 stopper omdelingen af Quickbreve,
dagblade og pakker til levering på modtagers adresse om
lørdagen.
Der køres dog fortsat pakker ud til af hentning på
posthuse og i Pakkebokse, så PostNord kan holde fast i
målsætningen om at være e-handlernes bedste ven.
Beslutningen skal være med til at sikre en sundere
økonomi og hermed en forbedret konkurrencekraft for
PostNord i Danmark.
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2011: 14.731
2012: 13.411
2013: 12.727
2014: 12.036
2015: 11.123
Tallene inkluderer naturlige afgange, overdragelse til posthuspartnere osv.
Afskedigelserne i 2016 bringer
tallet tæt på 10.000 ansatte.

Ordningen med, at man ved selv at fratræde kan få forhøjet sin pensionsalder
og/eller få udbetalt nogle måneders løn i
fratrædelsesgodtgørelse, eller - for overenskomstansatte: få indbetalt ekstra pensionsbidrag, udspringer af de lokalaftaler (nr. 30
og 31. red.), som HK Post & Kommunikation har indgået med virksomheden.
”I princippet kan man søge frivillig
fratræden hele året”, siger Karin Lauritsen,
klubnæstformand i HK Post & Kommunikation. ”Hvis virksomheden så vurderer, at
der er - eller forudses - behov for personalereduktioner, så vil ansøgningen som regel
også blive imødekommet. Forud for 2017
har virksomheden dog haft et behov for at
kunne planlægge for hele året, ligesom vi
også har set det ved et par tidligere lejligheder”.

Field Service sikrer service
Field Service i Engineering er de kolleger, som bl.a. sikrer kunderne adgang til Pakkeboksen og driftsstabilitet
hos samarbejdspartnere (posthuse). Det var derfor med
undren, at klubformand Eigil Johannesen fik nyheden
om, at opgaverne skal forsøges løst af omdelerne i 2017.
”Vores medlemmer er specialister”, siger han. ”Uanset den økonomiske situation er det ikke tid til at eksperimentere med kundernes service. Dét troede jeg, at vi
havde lagt bag os”.
På pakkemarkedet er ikke mindst modtagernes
adgang til at hente og for så vidt sende pakker et konkur-

renceparameter. Kort sagt skal de 1.300 postbutikker,
pakkebokse og erhvervscentre fungere stabilt.
”At operatører i terminalerne kan løse tekniske
problemer, når de alligevel står ved siden af maskinen,
giver mening. Men hvis en pakkeboks bryder ned, skal
pakkeomdelingen så af brydes? ”, spørger Eigil retorisk.
Han er straks mere tilfreds med, at Engineering har
budt ind på at vedligeholde det kommende højlager i
Køge (TPL).
Diskussionen om Field Services fremtid fortsætter i
Engineerings samarbejdsudvalg.
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”Transportprocesser”, ”IT”,
”projekter” og ”salg”
Ja, der fyger mange ord gennem luften, da vi stopper proceskonsulent André
R. Naguszewski på gangene i landekontoret (Hedegårdsvej 88) for at spørge ind
til, hvad han arbejder med. Egentlig.
Det er nu heller ikke så underligt for
en proceskonsulent i Transport og
Servicelogistik i Terminaler.
André siger selv, at hans store
erfaring med transportprocesser
og kendskab til IT er anvendelige i
projekter, eller når der skal findes
kundeløsninger til grænsefladerne
mellem systemerne SAP og TTS.
Derudover har han – ligesom andre
proceskonsulenter – til opgave at gøre
arbejdet nemmere for hele organisationen. F.eks. dataudtræk til kørselsdisponenter. Aktuelt er hans fokus
på systemet DDS (gods) og samspillet
til Nova One (nyt IT-system for gods).
”Ja, jeg har det godt med IT-konstruktion. At optimere via IT. At gøre
ting smartere” siger André.
”Ud over 11 års erfaring og en intern lederuddannelse har jeg fag for
fag taget en akademiøkonomiuddannelse inden for ledelse og informationsteknologi gennem ikuf.dk. Jeg vil
gerne være bedre til det arbejde, som
gør mig glad”.

Rygsækken på bordet er uundværlig,
når man som André løser opgaver på alle
terminaler rundt om i landet.

IKUF.dk: din overenskomstsikrede ret
til selvvalgt uddannelse
Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) støtter selvvalgt
uddannelse, der kan bruges inden for industrien. For HK ansatte
giver dette mange muligheder, da de fleste uddannelser både
kan bruges i industrien og andre steder.
Du søger på ikuf.dk
Her kan du også finde vejledninger i, hvad du skal gøre inden du
søger, hvordan du søger, og hvordan du får løntilskuddet på 85
% og dine udgifter refunderet.
Rent praktisk skal alle ansøgte kurser i ikuf.dk godkendes af en
kontaktperson udpeget af PostNord Danmark inden det godkendes endeligt af fonden.

Kontaktpersonen vil kontakte din nærmeste leder for at sikre
godkendelse af de kursusdage, du ønsker. Det er derfor en god
idé, at du har sikret dig din nærmeste leders godkendelse af datoerne, inden du sender din ansøgning. Passer datoerne dårligt
ind i driften, må I sammen finde nogle andre datoer.
Du har ret til 10 dages selvvalgt uddannelse om året via IKUF.
Har du ikke brugt muligheden de foregående 2 år, så har du mulighed for at bruge disse dage også. Du kan altså spare sammen
i op til 3 år.
Du kan dog kun bruge IKUF så længe du er ansat.
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Samspillet mellem
tjenestemandspension og
efterløn

HK PRIVATS TEMAER OG KRAV TIL 0K17
HK Privats sektorbestyrelse vedtog 9. september, at HK/Privat har nedenstående temaer
i ikke-prioriteret rækkefølge til overenskomstforhandlingeme i 2017. Temaerne er ikke
formuleret som færdige løsninger, da de indgår i det videre samarbejde med de øvrige
fagforeninger i forhandlingskartellet CO-industri. Kravene er baseret på de krav og ønsker,
som er indsamlet blandt medlemmer og klubber.
Udvidet adgang til efter- og
videreuddannelse
• Opsagte medlemmer skal have adgang til
mere uddannelse i opsigelsesperioden også inden for andre brancher.
• Der skal være 100 procents løndækning
ved brug af selvvalgt uddannelse.

Indflydelse på tilrettelæggelse af
arbejdstiden
• Medlemmerne skal have større indflydelse
på, hvordan arbejdstiden placeres.
• Der skal klarere rammer for, hvad funktionsløn indebærer.
• Arbejde på ubekvemme tidspunkter skal
reduceres - og kompenseres med frihed.
• Ligeledes skal der være fleksibilitet i de
forskellige faser af ens arbejdsliv - fx nedsat tid, når man har små børn, eller senere
i seniorarbejdslivet. Seniorordninger bør
fx gøres til en individuel rettighed og ikke
noget, man nødvendigvis skal blive enige
om i en lokalaftale.

Flere skal være dækket af en
overenskomst
• 50 %-reglen skal afvikles. Reglen betyder, at overenskomsten kun gælder, hvis
mindst halvdelen af de ansatte på HK-området er medlem af HK.
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• Dækningsområdet - altså hvilke medarbejdere som er omfattet af HK’s overenskomst - skal udvides på de overenskomster, hvor HK Privats medlemmer ikke
kan blive omfattet.

Den danske model skal styrkes
• Tillidsrepræsentanterne skal have
større beskyttelse. Det samme skal deres
stedfortrædere, også når de ikke Iængere
vikarierer for tillidsrepræsentanten.
• Arbejdsgiverens pligt til at informere
tillidsrepræsentanten om Iøn- og ansættelsesvilkår skal styrkes.
• Det skal sikres, at lønstatistikker bliver
brugt som et objektivt element i fastsættelsen af den personlige løn.

Mere frihed - og indflydelse på ens
frihed
• Der bør være større medbestemmelse på,
hvornår ferien skal af holdes.
• Flere arbejdsfridage, fx den indeklemte
fredag efter Kristi himmelfartsdag, nytårsaftensdag og 1. maj.

Øget bidrag til pension og
fritvalgskonto
• Procentsatsen på såvel pension som fritvalgskonto skal hæves.

• Derudover skal man kunne bruge sin
fritvalgskonto til at købe frihed for - og
ikke som i dag kun få pengene udbetalt i
forbindelse med af holdelse af ferie eller
indbetale dem til pensionen.
• Alle elever skal desuden have pension ligesom deres lønsats skal løftes.

Styrkelse af børnefamiliers
rettigheder
• Der skal være omsorgsdage til børnefamilier, som kan anvendes til fx forebyggelse
af børns sygdom og institutionsskift
• Udvidet frihed ved børns sygdom - fx
barnets 2. sygedag - og ved hospitalsindlæggelser.
• Derudover skal der være eget adgang til
orlov for fædre, samt generelt udvidet
barsel med Iøn.

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

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

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

Sær fortolkning nr. 1
Denne fortolkning vedrører medlemmer, der får pension udbetalt inden
de når efterlønsalderen. Det kan være
forskellige grupper:
1. Er du født efter 1. januar 1954 kan
du tidligst gå på efterløn, når du
er 60½ år. Men du kan stadig
vælge at gå på førtidspension som
60-årig.
2. Du kan være overgået fra rådighedsløn til pension inden du når
efterlønsalderen.
3. Du kan være opsagt med svagelighedspension, men stadig til
rådighed for arbejdsmarkedet.
I så fald er der nogle forhold, du skal
være opmærksom på.
Tjenestemandspensionen modregnes som hidtil i efterlønnen. Er
du født senest 31. december 1955, så
modregnes 50 % af tjenestemandspensionen i efterlønnen (55 %, hvis
du opfylder 2-årsreglen). Er du født
den 1. januar 1956 eller senere, så
modregnes 64 % af tjenestemandspensionen i efterlønnen.

Ny problematik
Den nye problematik er, at har du fået
udbetalt pension inden overgangen
til efterløn, så modregnes den pension, som du har fået, siden du fyldte
60 år også i efterlønnen.
CKA henholder sig til dagpengelovens § 74 k, hvor der står:
”Pensionsopgørelsen, (…)tillægges
pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår er udbetalt efter

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

Kan du f.eks. gå på efterløn som
61-årig, men har fået tjenestemandspension fra du var 60 år (eller tidligere), så modregnes den pension, som
du har fået fra du var 60-61 år også i
din efterløn – fordelt på det antal år,
hvor du kan være på efterløn. Som
61-årig kan du max. være på efterløn
i 5 år, og så sker modregningen over
de 5 år.
HK Post & Kommunikation
kan forstå, at reglen kan gælde, når
man selv har valgt at få sin pension
udbetalt – altså når man er gået på
førtidspension. Men vi finder det helt
urimeligt, at denne bestemmelse i
dagpengeloven også rammer medlemmer, der er blevet opsagt. Er man
f.eks. blevet opsagt med rådighedsløn som 51-årig, og har fået pension
siden man var 54 år, har man jo ikke
selv valgt at gå på pension. Når man
så har haft arbejde, så man opfylder
betingelserne for at gå på efterløn, så
bliver man alligevel ramt af dagpengelovens § 74 k.
Efter HK Post & Kommunikations
opfattelse, så er utilregnelighedspensioner da heller ikke ”pensionsordningens aldersvilkår”.
HK’s A-kasse deler klubbens
opfattelse af, at fortolkningen er
urimelig. Det er imidlertid ikke
A-kassen, der har anlagt fortolkningen, men CKA.
HK Post & Kommunikation har
ikke p.t. en prøvesag, som vi kan
anke, men er vidende om, at der i
A-kasseregi vil komme en ankesag.
Bliver du ramt af fortolkningen, så
kontakt os.
Fortolkningen gælder også for
opsatte pensioner, hvis de kommer til udbetaling før efterlønsalderen.

Sær fortolkning nr. 2
Denne fortolkning vedrører medlemmer med en almindelig svagelighedspension.
”I de mere end 15 år jeg har
beskæftiget mig med tjenestemandspension, har svagelighedspensioner
altid været undtaget fra fradrag i
efterlønnen”, siger faglig konsulent
i HK Hanne Clausen. ”Og der har
aldrig været skelnet mellem almindelige og kvalificerede svagelighedspensio0ner før.”
For et lille års tid siden fandt
CKA-kontoret dog på, at undtagelsen
kun kunne gælde for kvalificerede
svagelighedspensioner. Begrundelsen er så langt ude, at Tidende foreløbig vil skåne læserne for den…
Også her mener HK Post &
Kommunikation, at der er tale om en
fejlagtig udlægning af lovteksten. Vi
har derfor anket foreløbig én konkret
sag til Ankestyrelsen, og er bekendt
med, at FTF-A også har en ankesag
for et medlem af HK Post & Kommunikation. Og vi har flere ankesager
på vej.
Er du blevet ramt af denne omfortolkning, uden at have kontaktet
os, så kontakt os gerne, hvis vi skal
hjælpe dig med at anke afgørelsen.

Center for Klager om
Arbejdsløshedsforsikring,
CKA, er organisatorisk en del af
Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR) i Beskæftigelsesministeriet.
CKA er efter en statslig udflytning af
arbejdspladser geografisk placeret
i Brønderslev, hvor de behandler
klager over a-kassernes afgørelser
og besvarer forespørgsler.
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Arbejder du ekstra - gratis?
Som du sikkert ved, forventer PostNord Danmark flere
fyringsrunder. Det ville nok også være naivt at forvente andet.

Det er en ekstra god grund til at holde øje med flex’en. Skulle du gå hen
og blive opsagt, og fritstillet, dvs. at
du ikke skal møde op på en arbejdsplads i opsigelsesperioden, så kan
arbejdsgiveren nemlig anse restferie
og tilgodehavende frihed/flex for
afviklet i opsigelsesperioden.
Kort sagt: ingen udbetaling hverken med eller uden 50%.
Vi ved ikke, hvornår eller hvor
næste fyringsrunde rammer. Du kan
dog selv sikre i alt fald en del af dit
tilgodehavende ved at bede om at få
tilgodehavende frihed konverteret til
omsorgsdage. På den måde kan du
”give den en skalle” uden at forære

din arbejdskraft væk. Omsorgsdage
kan nemlig ikke af arbejdsgiveren
varsles afviklet, og udbetales ved
fratræden.
Det fremgår helt specifikt af
overenskomstens lokalaftale 9, som
gælder for ansatte i Post Danmark
A/S og Distribution Services A/S, at:
”Den ansatte kan vælge at få tilgodehavende afspadsering, der ikke er afviklet
inden afspadseringsfristen udløb,
konverteret til omsorgsdage” samt, at:
”Konverterede ikke afviklede omsorgsdage udbetales ved fratræden”.
• ”tilgodehavende afspadsering”
omfatter ikke kompensationsfri
og fastholdelsesfridage.
• ”Afspadseringsfristen” er senest
3 måneder efter opgørelsesperiodens udløb. For de fleste er
opgørelsesperioden kalendermåneden, men den kan være en
turnusperiode, hvis du arbejder
i turnus.
”Opsparingen (dvs omsorgsdagene, red.) kan til enhver tid højest udgøre
et antal timer svarende til 10 gange
gennemsnitlig daglig arbejdstid”.

For afvikling af omsorgsdage
gælder, at: ”Anmodning om afvikling
af omsorgsdage skal fremsættes tidligst
muligt og bør imødekommes, medmindre fraværet vil være uforeneligt med
tjenesten. ”

Overskud på flex’en
Der skal i lokale flexaftaler fastsættes retningslinjer for, hvor stort
overskuddet hhv. underskuddet af
flekstimer må være.
Hovedregel: ”Overskuddet må
ikke have en størrelse, som ikke gør
det muligt at afvikle inden for opgørelsesperiodens udgang.” De centrale
aftaleparter har i en rammeaftale
anbefalet, at over-/underskuddet
højst må være på 40 timer i opgørelsesperioden.
Hvis overskuddet overstiger maksimum skal der træffes individuel
aftale om frist for afvikling.
Er timerne ikke afviklet indenfor
3 måneder, så kan du bede om at få
dem konverteret til omsorgsdage.

Korrektion til
sidste nummer

Fri os fra
succestyranniet
Er du i København den 20. februar, så glæd dig. Det er
nemlig lykkedes HK Post & Kommunikation at arrangere et fyraftensmøde med Emilia van Hauen om bidrag,
relationer og fællesskaber med titlen: Fri os fra succestyranniet.
Arrangementet vil blive nærmere annonceret i løbet af
december. Hold øje med posten og hjemmesiden.
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Under overskriften: ”Mere Indien betyder igen flere
jobs” skrev vi i sidste nummer, at regnskabsmedarbejderne i Fredericia sidst i juni måned blev orienteret om, at koncernen havde besluttet af offshore
yderligere 6 stillinger til Indien.
Pressenævnet har ikke bedt Tidende om at korrigere
indlægget, men fakta er, at det handlede om at sende
opgaver til Indien svarende til 2 medarbejdere ud af
et team på 6.

Af Lene Egholm og Jeanette Voigt

Stafetten

Stor ros til kolleger, der knokler,
når frustrationer fylder hverdagen
I sidste nummer af Tidende sendte
de to tillidsrepræsentanter Mette og
Lene, og arbejdsmiljørepræsentanten, Janne, alle fra Shared Service
Finance i Fredericia, Stafetten videre
til TR eller AMR-kollegerne i Shared
Service Finance i København, med
det samme spørgsmål, som de selv
var blevet stillet:
”Hvordan formår I at holde humøret oppe og beholde sammenholdet
i forhold til at jeres opgaver skal
outsources til Indien?”
Stafetten blev grebet af tillidsrepræsentanterne fra Kreditorcenteret,
Lene Egholm og Jeanette Voigt, der
svarer:
”Her godt et halvt år efter outsourcingen af regnskabsopgaver til Indien, er vi i Shared Service Finance,
København ved at være godt frustrerede. Det har vores nylig udfyldte
FOCUS givet udslag i - her er nogle
af kommentarerne:
Vi er for få medarbejdere til at
klare de opgaver der er tilbage, samt de
supportopgaver outsourcingen bringer
tilbage.
Vi er håbløst bagud, bunkerne er steget efter vores overtalliggjorte kollegaer
forlod os sidst i juni.
Den daglige drift er i den grad steget,
sagerne vokser pga store mængder fejl
og indføring af div kompensations- og
forsinkelses-gebyrer, som har skabt flere
kundehenvendelser, både telefonisk og
på mail.
Det er svært at blive ved med, at holde til arbejdspresset, når man konstant
er bagud. Frygten for at flere kollegaer

bryder sammen er steget og vi er begyndt
at snerre af hinanden over småting.
Det er en trist udvikling for SSF
og man er ved at miste troen på der
bliver meget tilbage i den danske del af
regnskab.
Vi skal bibeholde arbejdsopgaver på
danske hænder og ikke sende opgaver
udenlands, det er bestemt ikke en udvikling vi er tilfreds med.
Humøret er ikke som det har været…
Vi har sagt farvel til mange rigtig gode
kompetente kollegaer som næsten alle
har fået 3 års rådighedsløn, så der er ingen hjælp at hente fra jobbørsen mere..
Vi har fået nye kollegaer i København; ØK og Indkøb er blevet en del
af SSF. Opgaverne fra Fredericia skal
flyttes til de to teams, så der bliver ingen
stillinger at søge, som vi havde fået
fortalt.

Når det er sagt…
Hvis vi ikke var sådan nogle pligtopfyldende, kompetente medarbejdere,
så ville det ikke have været lykkedes
så godt som det er.

Stor ros til alle vores skønne kollegaer, som knokler hver eneste dag og
har knoklet det seneste år med denne
outsourcing af arbejdsopgaver. Og
en stor ros til vores chef Lars Nielsen,
som har stået i front for overlevering
af alle opgaver til Indien, både fra København og når vi har været i Indien.
Der er 16 ud af 32 medarbejdere
tilbage i de to teams, hvorfra opgaverne er overgået til behandling i
Indien. Vi 16 kender hinanden rigtig
godt efterhånden, og kan se når én
har det skidt, har brug for en snak
eller et kram.
Det tager vi os tid til, og bruger
vores gode humør til at få grinet i
løbet af en travl hverdag. SAMMEN
ER VI STÆRKE…
Hvem vil I gerne lade Stafetten gå
videre til?
En kollega i Logistik.
Og hvad vil I gerne spørge om?
Om forretningen vokser, og om
fremtiden ser lysere ud for dem?
Jeanette og Lene ved gaten i H 88.
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Derfor sparer vi ikke
op til pension
På ATP’s hjemmeside pensionforalle.dk kunne man tidligere i år læse fire grunde
til, at vi ikke sparer nok op i pension.
Du har sikkert hørt det før: vi sparer
ikke nok op til pension. Men hvordan
kan det egentlig være, når vi godt ved,
at det er en fornuftig investering?
Forskningen viser, at der især er
fire grundlæggende årsager til den
manglende opsparing. Måske kan du
nikke genkendende til nogle af dem?
De tre af de fire forklaringer var sådan set ikke helt så overraskende:
• Vi har ikke plads i budgettet til at
lægge penge til side til pension.
• Vi sparer op i andet end pensionssystemet. Det kan f.eks. være i
mursten.
• Vi udsætter det til i morgen, så
til i overmorgen… for så til sidst
slet ikke at få det gjort. Vi får
aldrig truffet en beslutning eller
handlet. Udsættelsen gælder også,

selvom pensionsopsparingen økonomisk er meget fordelagtig, Det
er meget menneskeligt at udskyde
ting (skriver ATP heldigvis. Så jeg
tørrer sveden af panden. red.).
Forskerne har ovenikøbet et fint
ord for denne konstante udsættelse: Inerti.
Den fjerde forklaring er til gengæld
lidt tricksy: ”tabsaversion” kalder
forskerne det. Ligesom med inertien
er menneskehjernen også her den
store synder.

Modstand mod at tabe
Den menneskelige psyke har
åbenbart en indbygget modstand
mod at tabe. Vores aversion mod tab
er blevet målt et utal af gange. Forsøg
har vist, at vi skal vinde 2 kr. for at

opveje smerten ved at tabe 1 kr. Og
selvom pensionsopsparingen er det
modsatte, så opfattes den som et tab.
Opfattes som et tab. Den menneskelige hjerne er altså tricksy.
Pludselig erindrer jeg følelsen af
uretfærdighed som barn, når man
fik en mønt som gave – og den blev
beordret i sparebøssen; - når jeg nu
meget hellere ville bruge den!
Men mens mine følelser måske
stadig er otte år, så er jeg i mellemtiden blevet 58. Jeg er ved mine fulde
fem, og bestemmer selv, hvad jeg
tænker. Også om pension. Og jeg vil
ikke ”trick’ses” af den mindre begavede del af min hjerne.
De 5.000 kr., som i 1980 var
indfrosset på min dyrtidskonto i
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (som
en slags ”tvangsopsparing”), er trods
alt blevet til 116.000 kr. Jeg tror, at jeg
har vundet mere end 2 kr. pr. krone i
tvangsopsparing; - selv hvis inflationen tages i betragtning. En søgning
på Danmarks Statistik viser hurtigt,
at det jeg skulle betale 5.000 kr. for i
1980, ville koste 14.380,22 kr. i 2015.
Så måske er ”det der pensionsopsparing” alligevel ikke så dumt….

Du har lige købt 67 vindmøller
Næste gang du ser en vindmøllepark i Tyskland eller Sverige, så vid at
den måske (også) er din
Dit pensionsselskab, Sampension, overtager nemlig
NordEnergie Renewables A/S samlede portefølje af 10
landvindmølleparker i Tyskland og en park i Sverige, med en samlet kapacitet på 146 MW. Den består af i alt
67 Vestas, Enercon eller Nordex vindmøller.
Sampension overtager 100 % af aktierne, værdiansat
til ca. 1,4 mia. kr. NordEnergie Renewables A/S skifter
samtidigt navn til Sampension Renewables.
”Købet af vindmølleparkerne passer godt ind i vores
strategiske målsætning om at opbygge en portefølje af
direkte eksponering i infrastrukturaktiver i den lave
ende af risikospektret. Vindmøllerne er allerede opført

18

og har produktionshistorik. De 60 tyske møller har en
fast garanteret el-afregningspris i op til 17 år fra overtagelse. Risikoen ved investering i landvindmøller er,
modsat havvindmøller, relativt gennemtestet som følge
af mange historiske data. Samtidigt er de tyske subsidier
meget attraktive i et europæisk lav-rente og lav-inflationsmiljø. Endvidere vurderes den regulatoriske risiko
som værende lav. Alt i alt en rigtig fornuftig business
case med en stabil, langsigtet indtjening og relativt lav
risiko”, siger Anne Charlotte Mark, aktiechef i Sampension.

DU BEHØVER IKKE AT

VÆRE TJENESTEMAND
– for at blive kunde hos os

Hos Tjenestemændenes Forsikring får du forsikringer med god dækning til en attraktiv pris. Du skal
bare være medlem af en af de organisationer, vi samarbejder med. Dine voksne børn er også
velkomne hos os.
Se mere på tjm-forsikring.dk eller ring til os nu på 70 33 28 28.

Aldrig mere Rana Plaza

Karrieretelefonen

Bygningskollapset i Bangladesh 2013 var en katastrofe. En fleretagers fabriksbygning, Rana Plaza, styrtede sammen på få sekunder og begravede
hundredvis af tekstilarbejdere. Det samlede dødstal blev opgjort til over 1.100 mennesker.

Karrieretelefonen er gratis sparring om
karriere og uddannelse skræddersyet til
dig.
Som noget nyt tilbyder HK Privat også
karriererådgivning til medlemmer ansat på
det private arbejdsmarked.
Overvejer du, om det med at gøre karriere er noget for dig? Er du godt undervejs
med din uddannelse, men savner du inspiration til, hvordan du kommer videre? Eller
er du leder med mange års erfaring, som
går og grubler over dit næste skridt?
Karrieretelefonen kan hjælpe dig med
sparring, så du kan komme et skridt videre.
Hvad enten det handler om videreuddannelse, efteruddannelse, personlig udvikling
eller hjælp til at finde ind til det, som du
gerne vil opnå.
Ring til HK’s karrieretelefon hver mandag mellem 14.00 og 17.00 på 3330 4460

Uddannelsesmuligheder i
PostNord Danmark
Vil du gerne vide mere om dine uddannelsesmuligheder som ansat i PostNord
Danmark, så er du altid velkommen til at
kontakte faglig konsulent Hanne Clausen,
HK Post & Kommunikation, på 3330 4205
eller 01hsc@hk.dk (altså: nul-et osv.).
Takket være dramatiske fotos af
tekstilarbejdere mast ihjel lykkedes
de globale interesseorganisationer,
herunder UNI, med at presse mange
tøjimportører til at indgå en aftale
om at forbedre forholdene i tøjindustrien.

Ikke kun tøjindustrien
Senest kunne man i september i år så
læse i nyhederne, at mindst 34 af 100
tilstedeværende arbejdere døde i en
brand i en fabrik i Bangladesh, som
fremstiller plastikemballage for store
multinationale selskaber til fødevarer
- blandt andet til chips.
Dårlig brandsikring på fabrikker
er normalt i Bangladesh.

Ikke kun Bangladesh
Dårlige arbejdsforhold findes ikke
kun i Bangladesh
Kvindelige arbejde hos PepsiCo i
Pakistan har været meget aktive for at
få deres faglige organisation anerkendt som (kollektivt) forhandlings20

berettiget og få fast ansættelse.
Fagforeningsmedlem Anwar Bibi
forklarer i følge den international
sammenslutning af fagforbund
indenfor fødevarer m.v., IUF hvorfor
med disse ord:
”Jeg har arbejdet på PepsiCo
Fritolay Factory i Lahore i 5 år med
affaldshåndtering under ”intet
arbejde, ingen løn”-systemet. Jeg
møder kl. 5 om morgenen, og hvis
jeg er bare nogle få minutter forsinket, så får jeg ikke arbejde, fordi
arbejdet så allerede er givet til en
anden kvindelig kontraktarbejder,
som mødte før mig. Sammen med
de øvrige kvindelige kontraktarbejdere møder vi hver morgen foran
fabrikkens port uden at vide, om
vi kan få arbejde. Hvis jeg ikke får
arbejde har jeg bare spildt min tid
og må så betale transporten hjem.
Fabrikken siger, at det ikke er deres
problem. Men hvem er så ansvarlig
for det?
PepsiCo har svaret på arbejder-

nes krav om rettigheder og anerkendelse ved at chikanere og true
fagforeningsrepræsentanter, presse
arbejderne til at melde sig ud af fagforeningen og ved at skabe en falsk
fagforening for at tilrane sig forhandlingsretten. ”
Af mere end 1500 ansatte havde
kun 134 fast ansættelse ifølge en
inspektionsrapport fra tidligere på
året.

plan, mindske ulighed, og bekæmpe klimaforandringer. Vi skal alle
– kort sagt – kunne leve et godt liv
nu og samtidig give verden videre
i ordentlig stand til vores børn. FN
har således sat fælles kurs mod en
bæredygtig fremtid for alle på planeten Jorden.
Som forbruger kan du bl.a. stille

Morzina som står med sin søn, mistede
sin mand Ariful. Ariful blev 31 år og han
er aldrig fundet Morzina har derfor ikke
fået nogen erstatning. Dette gælder en
stor del af de katastroferamte.

krav til produkterne, du køber – eller vælge nogle andre. Tænk på det,
når du køber julegaver. Og når du
handler på nettet.
FN’s 17 verdensmål
omfatter disse 17 punkter.

FN’s verdensmål
Problemet med usle og farlige
arbejdsvilkår fortsætter, så længe vi
købere ikke kræver, at virksomhedernes værdikæde fungerer socialt
ansvarligt.
Det er bl.a. noget af det, som de 17
verdensmål for bæredygtig udvikling, som FN vedtog i 2015, skal sikre.
Verdensmålene består af 169
delmål – som handler om at løse
mange af klodens største problemer
inden 2030. Vi skal gøre en ende på
ekstrem fattigdom og sult på globalt
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HK Post & Kommunikations Feriehuse 2017

Attraktive feriehuse og lejligheder til medlemspriser
Hovedtildelingen foregår nu via BOOKHUS – og der er åbnet så
du kan ønske nu.
Ansøgning og
ansøgningsfrister
Ophold i HK Post & Kommunikations ferieboliger bliver tildelt ved lodtrækning i ugerne 27-32. Du optjener
point for hvert år du er medlem – så
jo flere år det er siden, at du har haft
en bolig i ugerne 27-32 jo flere point
har du optjent. Og dermed større
chance for at få en bolig.

Nye regler for optjening af
point.
I Bookhus er alle ”født” med 5 point.
Herefter optjenes 1 point pr. år.
Hvis du har skolesøgende børn
under 18 år får du yderligere 10 point.
MEN da systemet ikke kan regne ud,
hvem der har børn, må du sende en
mail til feriehusene, som så tilskriver
de ekstra point.
Får du tildelt en bolig i år, bruger
du alle dine point, og vil ikke kunne
vinde i lodtrækningen næste år,
medmindre ingen andre har ønsket
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perioden. Det betyder, at dem der ikke
får tildelt en bolig i år, næste år har 6
point.
Booker du en feriebolig i ugerne
27-32 efter at hovedtildelingen har
fundet sted, bruger du ikke point.

Sådan gør du:
Den 1. marts 2017 skal du senest
have registeret dine ønsker via Bookhus. Lodtrækningen foregår den 2.
marts 2017. Umiddelbart efter vil du
få besked, om du har fået en bolig
eller har fået afslag.
Der er mulighed for at afgive 10
ønsker.
Log på systemet: https://hkpost-feriehusene.bookhus.dk/
For København (kun Nørre
Voldgade) samt for feriehusene: Giro,
Post A, Post B, Post C, Ærø 1 og Ærø
2 bruges i stedet dette link: https://
hkpost-afdeling5.bookhus.dk/
Det er en god idé forinden at finde
din Betalings-oversigt frem. Her står

nemlig det 8-cifrede medlemsnummer, som du skal bruge for at logge
ind. (Hvis du ikke kan finde det, så
send en mail til 54ferie@hk.dk; skriv fødselsdag og fulde navn, så
finder vi medlemsnummeret til dig).
Gå til Oversigt og klik på en dag i
perioden ud for ferieboligen du gerne
vil ønske
Klik på knappen ”Ønske” ude til
højre ud for den valgte periode
Vælg med hvilken prioritet fra 1 til
10 dit ønske skal registreres
Klik på Bekræft ønske og dit
ønske er hermed registreret
Du kan se alle dine ønsker under
Min side, Mine ønsker.

Problemer
Hvis du oplever problemer med at
afgive dine ønsker, er du som altid
velkommen til at ringe til feriehusenes kontor 3330 4221 eller sende en
mail til: 54ferie@hk.dk

Overtagelse og betingelser

Søndag er skiftedag i ferieboligerne
undtagen i lejlighederne på Nørre
Vold og i Wildersgade (København). I
de to lejligheder er fredag skiftedag.
Der udlejes kun 1 feriebolig til
hvert medlem. Det medlem, der har
fået tildelt ferieboligen, skal være til
stede. Den må ikke lejes/lånes ud til
andre.
Når tildeling er meddelt, er lejemålet bindende. I tilfælde af af bestilling forsøger Feriehusene at få
boligen genudlejet. I modsat fald skal
der betales fuld leje.
Campingvogne og telte må ikke
stilles op på ferieboligernes område.
Husdyr må ikke medtages i
lejlighederne på Ærø og i København
(Nørre Vold og Wildersgade).
Overtrædelse af reglerne medfører udelukkelse fra HK Post &
Kommunikations ferieboliger.

El
Elforbruget er indregnet i lejen på
nær i de huse, hvor der er SPA bad.
Her skal Elforbruget afregnes efterfølgende.

Rengøring
I alle huse og i lejlighederne på Ærø
skal lejeren selv gøre rent.
I lejlighederne på Nørre Vold og
i Wildersgade, kan der ved booking
bestilles rengøring som også indeholder en obligatorisk linnedpakke
(til det antal sengepladser, der er i
lejligheden hhv. 6/8).
Nørre Vold – 720 kr. og Wildersgade – 920 kr.

Pensionister
Pensionister er meget velkomne i
ferieboligerne. De søger på lige fod
med ordinære og ekstraordinære
medlemmer - dog har ordinære og
ekstraordinære medlemmer med
børn fortrinsret i ugerne 27-32.
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HK Post & Kommunikations Storbyferie 2017/2018

Paris, London, Berlin & Prag
Du kan nu søge om ophold i HK Post & Kommunikations/
Tjenestemændenes forsikrings (afdeling 5) ferielejligheder i
Paris, London, Berlin og Prag i ugerne 18-52 i 2017. Og ugerne
1-17 i 2018

Undtaget
Paris i uge 41, Berlin uge 5 og uge 37,
London uge 17 og Prag i uge 39, da
der er tilsyn/håndværkere.

Skiftedag ørdag
Ankomst kl. 15 og afrejse kl. 11.
Vær opmærksom på, at afrejse
fra London er kl. 11 GMT: Greenwich
Mean Time, dvs. lokaltid i London. (Kl.
11 GMT er kl. 12 i Danmark).

Rengøring:
Der er obligatorisk rengøring efter
hvert lejemål (incl. i lejen).

din ægtefælle/samlever medlem af
en anden faglig organisation og jeres
forsikringer noteret med ægtefælle/
samlevers organisations navn, har du
ikke fortrinsret til lejlighederne).
Du kan se dit policenummer på din
betalingsoversigt eller via:
https://www.tjm-forsikring.dk/
Når ansøgninger fra medlemmer
med forsikring er behandlet, kan
medlemmer uden forsikring gøre sig
gældende efter samme principper
som gælder for udlejningen af feriehuse og –lejligheder i øvrigt.
Den 1. marts 2017 skal du senest

have sendt dine ønsker via Bookhus.
Udlejning af eventuelle ledige
perioder efter hovedtildelingerne
sker også via Bookhus.

Særligt vedr. Berlin

Da bydelsmyndighederne i Berlin har annulleret retten til udlejning af privatboliger, må HK Post & Kommunikation (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 lejligheden i
Berlin.
Du kan således fortsat booke lejligheden i Berlin med forbehold for ovenstående
og på nedennævnte betingelser:
Ved annullering af lejemål i Berlin 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 ferieboliger, og ikke yde anden form for erstatning.

Linnedpakke:
• Paris: levering af linnedpakke til
4 personer (indhold beskrives i
lejebeviset).
• Berlin: linnedpakke kan bestilles.
• London: ingen linnedpakke.
• Prag: levering af linnedpakke til
6 personer (indhold beskrives i
lejebeviset).

Ansøgning og
ansøgningsfrister
Her gælder samme regler, frister og
fremgangsmåde som for feriehusene
(se side 22). Du skal bruge dette link
til BOOKHUS:
https://hkpost-afdeling5.bookhus.dk/
Hvis du søger en af de udenlandske
lejligheder, vil du dog også blive bedt
om at skrive dit policenummer, når
du afgiver dit ønske. Arten af forsikring er uden betydning, blot den er i
Tjenestemændenes Forsikring.
Du har nemlig fortrinsret, hvis du
har forsikring i Tjenestemændenes
Forsikring, fordi det er penge fra Tjenestemændenes Forsikring, som har
finansieret lejlighederne. (OBS: Er

24

25

Jubilæer 1. kvartal 2017
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 4. kvartal 2016.
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.
Tal i parentes er jubilæumsdatoen
Januar
Februar
Marts
25 år
40 år
25 år
Jette Majbritt Sørensen (23)		
Jobbørsen

40 år

Henrik Brostrøm (21)
Driftssupport		

Jørgen Bo Marott Hansen (1)
Engineering		

Karina Lundbye Nielsen (19)
Jobbørsen 			

Kirsten Bjerregaard Hansen (14)
Hjallese Postbutik

40 år

Per Mogensen (8)			
Distribution

Forsinket tillykke til
Gunnar Graversen, Varde,
Skjern og Ringkøbing postkontorer
med 40 års jubilæet den
9. november 2016

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

Efterårets arrangementer blev en stor succes:

Fred og ro kan være et
problem for folk med stress
Der skal en hurtigere og en målrettet indsats til, når det gælder
mennesker, som er ramt af stress. De skal ikke bare ”trække stikket”
og gå hjem. Tværtimod skal kollegerne, arbejdspladsen og lægen
hjælpe den syge med at komme tilbage på arbejdet
God behandlingspraksis er at se, om
noget virker. Virker det godt, giver
man mere. Virker det ikke, forsøger
man sig med en anden behandling.
Når det gælder behandlingen af
stressramte er tendensen, at lægerne
ofte giver mere af det, der ikke virker!
Nemlig sygemeldinger med besked
om at gå hjem og isolere sig.
Charlotte er et eksempel på det.
Det begyndte med, at hun havde en
oplevelse af ikke at kunne slå til på
arbejdet. Det udviklede sig til fysiske
stresssymptomer og hun blev rådet
til at lægge sig syg i 14 dage.

Det hjalp ikke.
Så blev sygemeldingen forlænget i en
måned

Det hjalp heller ikke.
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 postbutikker og Danske Bank).

”Ingen røg” er for småligt
Det er formynderisk, overimplementering og unødvendigt jf. Code of Conduct begrundede tillidsrepræsentanterne fra HK Post & Kommunikation deres nej til den
nye rygepolitik for landekontoret.
I starten af november blev medarbejderne på
Hedegaardsvej 88 orienteret om, at de fra den 1.1. 2017
ikke længere må ryge på matriklen, og kun må forlade
arbejdspladsen i deres egenbetalte pause(-r ).
AC støttede i samarbejdsudvalget totalforbuddet.
”Totalforbud er muligvis moderne management”,
siger klubformand Eigil Johannesen, ”men vi synes,
at medarbejderne burde have frihed under ansvar, så
længe de passer deres arbejde”.

26

Club for pensionerede
postmestre udvider til
hele landet
Der er i den gamle Postregion 2 etableret en Club for
Pensionerede Postmestre
( PPC).
Vi vil gerne tilbyde pensionerede postmestre et sted,
hvor vi kan møde tidligere kolleger.
Vi har ved vores sidste generalforsamling besluttet at
udvide målgruppen til hele landet, hvor vi nu har pensionerede postmestre med fra hele Jylland og Fyn.
Er du interesseret i at være med, kan du kontakte Jens
Wagner på
tlf. 21655459 eller
mjwagner@stofanet.dk

Hun isolerede sig, fik endnu flere
symptomer, tålte ikke ret meget og
blev aldrig den samme igen. Efter
fire måneder blev Charlotte fyret fra
arbejdet.
Historien her er hentet fra Videncenter for Arbejdsmiljø.
- Men den kunne lige så let have
være hentet fra en af de arbejdspladser, som HK Post & Kommunikation
dækker, siger faglig konsulent Hanne Clausen.
- Det er fuldstændig klassisk, at
medarbejdere med stress af læge
eller psykolog sendes hjem på en
sygemelding. Og så kan man så
sidde der og ”glo ind i væggen”, kun
af brudt af besøg hver måned eller
hver anden uge hos sin læge eller psykolog. Isoleret fra omverdenen og sin
arbejdsplads.

Arbejdspladsproblem
Stress er et arbejdspladspladsproblem, understreger speciallæge i
psykiatri Lars Aakerlund.
Budskabet er, at man kun gør ondt
værre, hvis mennesker med stress

bliver sendt hjem i deres eget sorte
hul, når de har psykiske helbredsproblemer.
- Vores mavefornemmelse både
som behandlere og patienter siger
måske nok, at der er brug for at man
trækker sig tilbage og slapper af. Men
praksis viser, at folk bliver endnu mere
syge af at blive isoleret og gå alene med
deres problemer.
- Generelt mister man selvtillid,
når man har stress og derfor er det
omgivelsernes opgave at hjælpe dem
med at genopbygge tilliden. Vi skal
tro på personen. Vi skal hjælpe til
med at man kan komme sig og blive
sig selv igen. Og hjælpe den stressramte med at komme tilbage og lave
det samme, som før sygdommen –
bare på en sund måde.

Delt ansvar
- Det er vigtigt, at der i hver sag bliver
lavet et individuelt forløb. At der
bliver lagt en plan. At chefen bliver
inddraget i en rundbordssamtale
relativt hurtigt, så man sammen kan
finde måder at få medarbejderen
tilbage til sine funktioner, siger Lars
Aakerlund.
Lars Aakerlund har, sammen
med kollegaen Jesper Karle, skrevet
bogen: ”Tag på arbejde – fra sygemelding til samarbejde”.

Velbesøgte fyraftensmøder
Ca. 100 HK-ansatte oplevede Lars
Aakerlund ”live” ved et af de 3 fyraftensmøder, som HK Post & Kommunikation i november arrangerede i
samarbejde med PostNord. Gik du
glip af det, så få via hjemmesiden
tilsendt en personlig adgangskode til
at se en optagelse fra et af arrangementerne.
44 medlemmer af HK Post &
Kommunikation deltog sidste i oktober i et fyraftensmøde med A-kassen
om efterløn og dagpenge.

VI KAN IKKE UNDG

Å STRESS

- MEN VI KAN UND

GÅ AT BLIVE SYGE

FYRAFTENSMØDE

AF DET

OM STRESS

PostNord Danmark
HR og HK Post & Komm
unikation
afholder i løbet af efter
året 3 fyraftensmøder
rundt
om i landet.
Under overskriften ”Vi
kan ikke undgå stres
s, men
vi kan undgå at blive
syge af det” giver spec
iallæge i
psykiatri, Lars Aake
rlund sit bud på, hvord
an vi
behandler og bearb
ejder stress som et
kollektivt
problem på arbejdspla
dsen.

ARRANGEMENTERNE
AARHUS DEN 1. NOVE

HOLDES:

MBER KL. 16:15-17:45

PostNord, Ankersgad

e 12, 8000 Aarhus C

KØBENHAVN DEN 14.

NOVEMBER

KL. 16:15-17:45
Park Inn, Engvej 171,
2300 Kbh S
(lige ved PostNord H
88 og Femøren Metro
St.)
FREDERICIA DEN 21.

NOVEMBER

KL. 16:15-17:45
Produktion Vest, Stakk
esvang 15, 7000 Frede

ricia

TILMELD DIG VIA MITHK

.DK ELLER SEND EN

MAIL TIL SERVICE@HK.

DK
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Køb årets julemærke
- og støt børn i Danmark
Efter 112 år med klister:
Send Julemærker med din iPhone

Som noget nyt kan du i år få en Julemærke-app til din iPhone, og
sende hilsner med et Julemærke.
Glædelig jul. Vi sender fortsat hinanden julehilsner i stor stil, men det er ikke
mange fysiske julekort, der lander i postkassen. Det har Julemærkefonden
også måtte sande. Hvor man i 2003 omsatte for 26 mio. kroner Julemærker,
var omsætningen i 2015 på 14 mio. kroner. Overskuddet fra Julemærkesalget
går til driften af de fire Julemærkehjem, og til det siger Julemærkefondens
direktør, Søren Ravn Jensen:
- Folk vil rigtig gerne støtte med et Julemærke, og når kommunikations
formerne ændrer sig, må Julemærket følge med. Vi har i flere år haft et
Julemærke til e-mails, men det har ikke kunne dæmme op for faldet i
omsætningen af det fysiske Julemærke. Nu er vi på banen med en app. I første
omgang kun til iPhones, men bliver det en succes, så vil vi da kigge på at
udvikle til andre smartphones også.
App’en er tilgængelig i App Store, og er gratis
at downloade. Et ark digitale Julemærker
koster 70 kroner – det samme som det
fysiske.

