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• En fair porto for udenlandske netbutikker
• En bekræftelse fra Konkurrencestyrelsen på, at PostNord Logistics
IKKE bedriver unfair konkurrence
• At også vrede kunder holder en ordentlig og respektfuld tone
Til en vis undren for vore svenske kolleger, stiger tilfredsheden i Danmark igen i den interne ”PostNord Lytter”. Den åbne dialog – sig det
som det er - om virksomhedens situation, virker.
I 2019 er de store fyringsrunder overstået. Men det er organisationsændringer, outsourcing eller flytning af arbejdspladser næppe.

Vi passer naturligvis også godt på.
Det handler om dine data.
HK Post & Kommunikations tillidsrepræsentanter har
udarbejdet en databeskyttelsespolitik  .  .  .  .  .  .  .  .  .

• En uændret garanti for post til alle danskere
• En fair betaling for befordringspligten

Ferie og frihed ved fratræden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

En håndsrækning til uddannelse
eller studieophold

I HK Post & Kommunikation har vi disse ønsker, vi gerne vil dele med
politikerne og kunderne:

23
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Dét, du og kollegerne kan forvente af din fagforening (også) i 2019 er:
• At vi fortsat vil forsøge at påvirke beslutningerne, både i forhold til
virksomheden og politikerne,
• At vi lytter til, hvad der er vigtigt for dig på din arbejdsplads,
• At vi vil fokusere på et godt arbejdsmiljø
I vores hidtidige arbejde med at inspirere til nye kompetencer eller med
at få medlemmerne videre på arbejdsmarkedet, har især én bemærkning sat sig i mig, nemlig at medarbejdere i PostNord ikke bare er forandringsparate, men forandringsduelige. Det er en efterspurgt kompetence alle steder. Så uanset om din fremtid er i eller uden for PostNord:
klap dig selv på skulderen. 
Og gør så dig selv en God Jul og et Godt Nytår 

Medlemsmøder med Sampension  .  .  .  .  .  .  23
2
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Trump vil trække USA ud af 144 år
gammel postaftale

”Nej”, siger klubformand
Eigil Johannesen. ”Uanset
hvornår dette indlæg læses i
november-december måned,
er de sidste fyresedler næppe
udleveret”.

Danmark er forpligtet til at bringe kinesiske
pakker ud for 6,50 kroner, fordi Kina
betragtes som et udviklingsland.
Danmark bør melde sig ud af den
internationale postaftale, UPU,
mener transport-, bygnings- og
boligminister Ole Birk Olesen (LA)
ifølge Børsen.
Holdningen luftede Olesen den
19. oktober, - dagen efter Det Hvide
Hus oplyste, at USA arbejder på at
træde ud af aftalen, fordi den ifølge
amerikanerne er konkurrenceforvridende. Det er billigere at sende en
vare fra Kina til USA, end det er for
amerikanske virksomheder at sende
inden for landets grænser.
Ifølge BBC ønsker USA at ændre
posttraktaten, så landene fremover
selv kan bestemme taksterne for
forsendelser under to kilo. Det kan de
allerede i dag for større pakker.
Den øgede internethandel har
medført en stor stigning i antallet af

De internationale
postaftaler
• Universal Postal Union (UPU) blev
stiftet i 1874, og siden 1969 har
Kina været medlem og haft status
som et udviklingsland.
• UPU har 192 medlemslande
• Aftalerne i det internationale
postsamarbejde gør, at PostNord er
forpligtet til at levere post fra Kina
til danske privatadresser for 6,50
kroner i 2018.
• Beløbet stiger løbende til 9,75
kroner indtil 2021.
Aftalerne bliver forhandlet løbende,
og PostNord ønsker beløbet hævet.
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Er alle
fyresedler nu
udleveret?

mindre forsendelser, og den nuværende aftale er derfor ikke længere
tidssvarende, mener amerikanerne.
- Donald Trumps udmelding er
interessant. Det er godt og klogt, og
Danmark skal følge trop. Vi skal følge
USA, uanset hvad de andre EU-lande
gør, siger Birk Olesen.

I februar i år sagde Morten Rosengreen, PostNord, til TV 2:
- Det er klart, at det er urimeligt, at
en forsendelse fra Kina til Danmark
koster langt mindre, end det gør at
sende den fra København til Aabenraa. Vi taber et anseeligt millionbeløb
på de her Kina-forsendelser hvert år.

Pakker fra Kina til 6,50
kroner

Vil gerne blive i UPU, hvis en
aftale falder på plads

Hver dag lander der i gennemsnit
40.000 pakker – eller ti mio. om året
- fra Kina i Københavns Lufthavn.

USA håber, at truslen om at melde sig
ud af UPU kan betyde, at forhandlinger om en ny aftale kan falde på plads.

I Børsen vedkender Ole Birk
Olesen, at hvis Danmark melder sig
ud af samarbejdet, vil der være lande,
som der ikke kan sendes pakker til
eller modtages fra.
- Men det lykkeligste ville være,
hvis det med vore meldinger lykkes
at få lagt så meget pres på UPU, at
vi kan reformere aftalerne indefra,
siger transport-, bygnings- og boligministeren.
- HK Post & Kommunikation har
ved gentagne lejligheder gjort opmærksom på det daglige underskud

PostNord har på porto fra især Kina,
siger Eigil Johannesen.
- Det vil dog være mere effektivt, at
Danmark – lige som Sverige - indfører regler, så der skal betales moms af
alle varer fra Kina.
Kilde: tv2.dk

Hovedsamarbejdsudvalget drøftede tilbage
i september måned det
realistiske i de planlagte afskedigelser med
rådighedsløn senest i
december måned (fratræden med udgangen
af marts måned).
Landechefen
medgav, at bl.a. forsinkelserne i planlægningsværktøjet Route
& Schedule også havde
forsinket effektiviseringen = behovet for færre
medarbejdere.
HK Post & Kommunikation forventer ca.
100 afskedigelser med rådighedsløn i administrationen sammenlignet med ca. 500 i
distribution/produktion.
Desuden har 63 søgt frivillig fratræden
senest med udgangen af marts måned 2019.
Det er især ansatte i postbutikkerne der har
søgt, så i løbet af 2019 vil der være færre end
20 virksomhedsoverdragne kolleger tilbage i
landets postbutikker.
”Vi forholder os til de konkrete afskedigelser
på den enkelte arbejdsplads, da det for HK Post
& Kommunikation handler om at sikre det
enkelte medlem bedst muligt; - også i forhold
til at komme videre. Der nævnes mange tal i
drøftelserne, men overliggeren er den milliard
kroner, som den danske stat indbetalte til dækning af udgifterne til rådighedsløn. Når der er
”sat navne på” (udleveret fyresedler for) hele
beløbet, vil der næppe ske yderligere afsked
med rådighedsløn. Koncernbestyrelsen var
jo meget ”kontant” - ingen afsked med rådighedsløn - indtil ejerne blev enige og pengene
var indbetalt. Jeg forventer dog, at pengene fra
Staten bliver brugt, ” slutter Eigil Johannesen
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Skab mere variation

Fleks er
overarbejde

hver især og i fællesskab
Variation i arbejdet er den bedste
måde at forebygge smerter og
gener. Du kan gøre meget selv, men
det handler også om de overordnede
rammer for arbejdet.
Du kan selv skabe større variation i
belastningen af musklerne ved jævnligt at ændre på skærmen, tastaturet
og musen, og ved at ændre din egen
arbejdsstilling - fx ved at justere stolen eller ændre skrivebordets højde.
Har du arbejdsopgaver, der ikke
kræver skærm, så spred dem over
dagen, så du kan holde naturlige
skærmpauser. Du kan måske også
flytte noget af arbejdet væk fra computeren, fx ved at printe en tekst ud
og læse den et andet sted.
Du kan holde små pauser i arbejdet og benytte lejligheden til at strække ud og få gang i musklerne, når du
fx går til printeren, henter kaffe, giver
en besked til en kollega osv.

Det kan I gøre sammen
Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen kan gøre meget for at forebygge
smerter og nedslidning ved skærmarbejdet. I kan fx:
FORDELE ARBEJDET: Ifølge
Arbejdstilsynet bør ingen arbejde
foran skærmen i mere end 1-2
timer ad gangen uden pause. Fordel
arbejdsopgaverne, så alle har andre
opgaver i løbet af dagen. Det kan
være alt fra møder, borgerbetjening
til kaffebrygning.
PÅVIRKE KULTUREN: Skab en
arbejdskultur, hvor det er accepteret
at holde små pauser. Også for at
fremme de uformelle bånd mellem
medarbejderne. Inspirér til fysisk
træning. Selv få minutters træning
tre gange om ugen har en mærkbar
effekt.
TÆNKE ARBEJDSMILJØ: Når I
køber nyt inventar og udstyr til
arbejdspladsen, har I en mulighed
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for påvirke, at der vælges produkter,
som styrker jeres arbejdsmiljø.
Læs mere på: kropogkontor.dk

Mikropausen: 60 sekunder
som virker
Selv ganske korte pauser i arbejdet kan
forebygge træthed, stive muskler og hovedpine. Det får blodet til at strømme i
de ømme muskler - og det hjælper dig
til at fokusere og klare hovedet.
Flere studier viser, at kirurger får
færre muskelsmerter, større koncentration og mere præcision i arbejdet,
når de holder jævnlige mikropauser
ved operationsbordet. Alt tyder på,
at det samme gælder for kontorfolk,
som sidder stille ved skærmen gennem lange arbejdsdage.

To typer af pauser
TRÆNINGSPAUSEN: Enkle øvelser i
nakke og skuldre i blot 60 sekunder får iltet blod til de anspændte
muskler og fjerner affaldsstoffer. Når
du gør det 1-2 gange i timen, kan du
forebygge mange af de smerter og
gener, der følger af fastlåste arbejdsstillinger ved skærmen.
KONCENTRATIONSPAUSEN: Koncentrationspausen: Rejs dig fra stolen
og træk dig mentalt tilbage fra den
opgave, du er i gang med: Bruger du
tiden rigtigt? Er der noget vigtigt du
har overset? Hvad skal du prioritere
i den kommende time? Mærk efter i
din krop og sæt gang i bevægelse og
blodomløb dér, hvor du spænder og
har ondt.

Fem gode øvelser til
træningspausen
SKULDERRULNING: Læg hænderne

foran skuldrene, lad albuerne stikke
ud til siden og lad albuerne tegne så
stor en cirkel, som muligt. Lad skuldrene rulle med. 10 gange hver vej.

Foto fra INC

STRÆK UD: Stræk armene helt op
mod loftet, så langt du kan. Stræk armene helt frem og træk den ene arm
så langt tilbage, du kan – som hvis
du spænder en bue. Gør det ti gange
med hver arm.
RUL RGGEN: Lad armene falde
slapt ned foran dig, gerne helt ned
til gulvet. Lad dem flagre løst i nogle
sekunder. Rul ryggen langsomt op
og stræk armene helt op mod loftet.
Gentag 5 gange.
RYST BLODET UD: Ryst blodet ud:
Ryst hænderne kraftigt ud til siden,
som om du rystede vand af dem. Ryst
så kraftigt du kan 10 gange, så blodet
presses helt ud i fingerspidserne, og
skuldrene rystes løse.
STRÆK LÅRENE: Gøres bedst på
en trappe, men du kan også bruge en
stol. Sæt det ene ben 2-3 trin oppe og
gå ned i knæ, så lår, baller og lyske
strækkes helt ud. Skift ben et par
gange.

Rejs dig fra stolen
Selv om du ikke orker at lave egentlige øvelser, kan det hjælpe dig bare
at rejse dig op fra stolen 1-2 gange i
timen.
• Gå en ekstra tur til kaffemaskinen, printeren, frugtskålen,
toilettet eller vinduet.
• Stå op, når du taler i telefon – og
gå lidt rundt, hvis du bruger en
mobil.
• Gå et andet sted hen, når du skal
læse noget igennem.
• Rejs dig op og gå lidt rundt, hvis
du lige skal tænke noget igennem.
• Gå hen til kollegaen og spørg i
stedet for at sende en e-mail - men
pas på, du ikke skaber uønskede
forstyrrelser for kollegaen...
Kilder: Branche Fællesskab
Arbejdsmiljø

Flere jobs i Told DK
Told DK blev den 10. september den
nyeste koncernfunktion med danske
medarbejdere i Kolding (KDC) og
Kastrup (INC).
HK Post & Kommunikation er
enig i, at der skal ske en yderligere
professionalisering af toldbehandlingen. Dels fordi det er en naturlig
del af en international logistikforretning. Dels fordi EU har stillet krav
om øget digitalisering.

Kombinationen af ny IT og stigende mængder betød, at der hurtigst
måtte findes flere hænder.
”Det blev en kombination af medarbejdere fra KUL og ”julenisser” fra
sidste år”, siger klubformand Eigil
Johannesen. ”Da det er erfarne medarbejdere, er timelønnen den samme
som for de månedslønnede.
Det er aftalt, at de er ansat indtil
årets udgang”.

I forbindelse med afskedigelser i
Shared Service Finance blev der
konstateret mange flekstimer hos en
medarbejder. Tillidsrepræsentanten
Lene Egholm fik aftalt, at timerne >
40 udbetales som overarbejde (inkl.
procenttillæg).
”Det var kun rimeligt, når
medarbejderen havde lagt så mange
arbejdstimer, fordi virksomheden
havde behov for det” siger Lene Egholm om aftalen.
Klubnæstformand Karin Lauritsen bekræfter, at lokalaftalerne sådan
set forhindrer en vildtvoksende fleks.
”Vi kræver overarbejdsbetaling,
hvis fleksen allerede overskred de
40 timer for mere end tre måneder
siden, og der ikke konkret er planlagt
afspadsering (afviklingsplan)”.

Hørt på redaktionen:
Kan man kalde ”julenisser fra
sidste år” for ”gamle nisser”? –
ho ho ho. Redaktionen ønsker
alle læsere en Glædelig Jul!
Tillidsrepræsentant Lene Egholm
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Fra Kundelinjen til
regnskabskursus
På en smuk efterårsdag i september lægger
Tidende vejen forbi Roskilde Handelsskole (RHS),
hvor Nana Yaa Ofosuah og Inga Østergaard siden
20. august har været i gang med et 6-ugers kursus
i Grundlæggende Regnskab.

2001. ”Det sidste år har vi kun haft
baglandsopgaver”, siger Nana. ”Vores
team havde 15 forskellige opgaver,
bl.a. at svare mails, fejlfinding, hotline, e-posthuset, erhvervsflytninger
og genudbringning af pakker.”
Ved deres - og 7 andre kollegers
- afsked med Kundelinjen sagde
Henrik Larsen (chef for Kundelinjen)
da også, at det var 279 års erfaring,
de sagde farvel til.

”Det er et dejligt kursus”, siger Inga,
”men man skal have ørerne på stilke.
Kurset er bygget op af 16 små moduler, hvor vi først har noget teori, og så
opgaver. Her er en skøn ånd, - og hyggeligt, så man føler sig velkommen.
Jeg har prøvet en anden handelsskole,
hvor man ikke blev behandlet som
voksen. Det gør man her. ”
”Ja” tilføjer Nana. ”Her er styr på
sagerne! ” Nana har også prøvet en
anden handelsskole, hvor det kunne
ske, at der manglede lærere eller
opgaver blev udleveret for sent. ”I
Roskilde har de f.eks. selv fundet ud
af, at os der ikke er vant til at sidde på
skolebænken, ikke kan sidde her fem
dage i træk. Så var frafaldet for stort.
Så nu har de lavet det om til en 4-dages uge og i stedet forlænget kurset. ”
”Vi var 13 i starten” siger Inga,
”men vi har været nede på 10. P.t. er
vi dog 12, for nogle deltager kun i
enkelte moduler. ”

Hvad vil I bruge det I har
lært på kurset til?
Inga: Jeg har to sønner, der er selvstændige, og tænker jeg kan hjælpe
dem.
Nana har lovet en ven at hjælpe
med bogføringen og med at skrive til
kunderne.

Hvordan har kurset
været i forhold til jeres
forventninger?
Nana: det har dannet en basis for bogføring. Nu ved vi f.eks. også, hvordan
man splitter ad om det er med eller
uden moms.
Inga tilføjer: Vi har fået en bred
basis, og så er der mulighed for at gå
mere i detaljer med de enkelte elementer på andre kurser, hvis vi f.eks. får et
job med bogføring.
Nana: Vi har faktisk en god
baggrundsviden i f.t. et job, selvom vi
ikke har arbejdet med regnskab før. Vi
forstår, hvad de andre taler om.
”Vi kæmpede de første uger i f.t.
dem, der har arbejdet med regnskab
før, og fik meget hjælp”, tilføjer Inga.
”Nu trækker vi også på erfaringen
fra medkursister med regnskabserfaring. ”
Nana: Medarbejderne fra PostNord
er mere selvstændige end andre; - og
kreative i forhold til f.eks. brandslukning. Pga selvbærende teams. Så det
er helt forkert, når kolleger siger: ”jeg
har kun været i PostNord, og kan
ingenting”. Der sker noget på arbejdspladserne hvert år, og vi har snuset til
mange ting. ”Lad være med at krybe
i et hjørne” er Nanas opfordring til
kollegerne i PostNord.
Nana synes at det har været gavnligt
at prøve forskellige opgaver på arbejdspladsen gennem årene. Kolleger som
måske har siddet med én ting i mange
år bliver meget stressede, når de bliver
flyttet til en afdeling med flere opgaver.
”Ja i Posten havde vi 15-17 ting

Tidende vil vide, om de også
har lært noget?
Nana: Vi har snuset til noget. Du
får en idé om, hvordan det hænger
sammen – et overblik og en forståelse
for sammenhængene, som du senere
kan bruge, når du måske skal arbejde
med én del af regnskabet.
Inga: Det er ligesom at tage kørekort: erfaringen kommer bagefter,
når man skal arbejde med det.
Nana tilføjer: Jeg har været på
andre kurser – også i HK, hvor du
kun får det vist. Her går en lærer
rundt, der er til rådighed hele tiden,
og vi har stort set alle opgaver på et
USB-stik, så du kan finde tilbage til
det også efter kurset.
Hverken Nana eller Inga har arbejdet med regnskab før, men er begge i
opsagt stilling fra PostNord.
Inga og Nana har arbejdet sammen i mange år. Siden Nana kom
til Kundelinjen i 2006. Bl.a. har de
arbejdet med flytninger, Nej Tak
og kundeservicetelefon. Inga har
været på Kundeservicetelefon siden
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åbne på skærmen hver dag, - her har
vi kun tre”, siger Inga, og tilføjer: Vi
har den tilgang, at ”når jeg bliver bedt
om noget, så gør jeg det da bare”.
Uanset om vi har prøvet det før”.

Kurset har været en
positiv oplevelse
Om deres forudgående uddannelse
siger Nana: jeg blev kontorassistentuddannet på en Grundlæggende
Voksen Uddannelse (GVU) i 2008.
Siden har jeg kun været på interne
kurser, - f.eks. i nye programmer.
Inga har også taget GVU. ”I
2012/2013. På en handelsskole, der
ikke havde spor styr på, om man
kom, og hvor der f.eks. heller ikke
var styr på indholdet i GVU-planen. I
min plan stod f.eks., at jeg skulle lære
at skrive dansk. Men det jeg ønskede
var, at blive bedre til at skrive smartere - i kortere form, men det kunne de
ikke hjælpe med, for da jeg blev testet
viste det sig, at jeg skrev godt.”
Nana: På RHS tilbyder de f.eks.
også en ordblindetest gratis, og så har
folk mulighed for at få hjælp.

Hvordan har det været at gå i
skole igen?
Inga: ”Det har været fint. ”
Nana har lidt andre udfordringer
ved siden af, så hun synes, at det
har været lidt svært. ”Men så er det
dejligt, at Inga er her. Det er godt at
være to. ”
Både Nana og Inga er jævnaldrende med Tidendes udsendte (der
er fyldt 60), så jeg vover pelsen og
spørger: Bliver man for gammel til at
uddanne sig?

Nana Yaa Ofosuah og Inga Østergaard har
siden 20. august været i gang med et 6-ugers
kursus i Grundlæggende Regnskab.

Inga svarer helt spontant: Det ved
jeg ikke. Jeg synes det ikke.
”Man skal passe på ikke at gå i
stå”, mener Nana. Bl.a. med IT.
Vil I anbefale kurset til andre?
Nana: meget varmt. Inga hmm’er
noget, der må tolkes som et ja. ”Vi
har jo også stadig alle opgaver på
USB med løsninger, som vi kan finde
tilbage til. Og bortset fra de første 4
dage med Excel, så har vi haft samme
underviser gennem hele forløbet. ”
Nana: Man skal ikke være bange
for det. ”Nej, bare hoppe ud i det”,
tilføjer Inga, der altid selv har været
glad for matematik.
Nana: og det behøver jo ikke at
være en regnskabsuddannelse.
Desuden kan man nøjes med at
vælge nogle moduler, siger Inga. Der
har da også på holdet været deltagere,
der kun lige skulle bruge et enkelt
modul i noget specifikt.
”Men man er brugt i hovedet, når
man tager hjem, ” siger Inga.
Frokostpausen er ved at være slut,
så Tidendes udsendte overlader de
to gæve kursister til underviseren,
Henrik, selvom han faktisk venligt
tilbød, at jeg gerne måtte blive.

Roskilde Handelsskole starter nyt
hold i Grundlæggende regnskab
den 14. januar 2019
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Ferie og frihed ved

fratræden
Hvad sker der med tilgodehavende frihed, hvis man
bliver opsagt? Og hvad med ferien?

på din

lønkonto

Disse spørgsmål får HK Post &
Kommunikation typisk fra medlemmerne, der enten er eller er på vej til,
at blive opsagt. Så hvad siger reglerne
egentlig?
-Spørgsmålene om ferie er
reguleret af Ferieloven og når det
handler om frihed, så er det aftalt i
de lokalaftaler, vi har indgået med
Post Danmark, og som knytter sig til
overenskomsten, siger næstformand
Karin Lauritsen. (Og ”Nej, - det er
ikke en fejl, at her står Post Danmark,
og ikke PostNord”. Det er nemlig Post
Danmark, der som A/S er ansættelsesmyndighed og aftalepart. Red)

Tidende har bedt Karin om
lige at repetere aftaler og
lovregler:
Særlige feriedage
Uafviklede særlige feriedage udbetales ved fratræden.

Omsorgsdage
Uafviklede omsorgsdage udbetales
ved fratræden.

Fastholdelsesfridage
Uafviklede fastholdelsesfridage
bortfalder ved fratræden.

Kompensationsfri
Uafviklede kompensationsfri-timer
bortfalder ved fratræden.

Timer på flekskontoen
-For at forstå, hvad der sker med
flekstimer ved fratræden, kan det
være godt lige at kende reglerne, siger
Karin.
Ifølge rammeaftalen (den centrale
aftale) for flekstid, skal der lokalt
fastsættes retningslinjer for, hvor
stort overskuddet hhv. underskuddet

af flekstimer i forhold til normen
må være. Centralt har vi aftalt med
Post Danmark at anbefale, at over-/
underskuddet max. må være på 40
timer i opgørelsesperioden, som for
de fleste er en kalendermåned. HK
Post & Kommunikation har da heller
ikke kendskab til lokale aftaler, hvor
grænsen er højere end 40 timer.
Overskuddet må nemlig ikke være
større, end at det skal være muligt
at afvikle inden for opgørelsesperioden. For de fleste vil det sige: inden
for den samme måned som det er
optjent.
Nærmeste leder er forpligtet til
løbende følge op på og vurdere udviklingen i den enkelte medarbejders
over-/underskud i forhold til normen.
Hvis overskuddet overstiger maksimum skal der træffes individuel
aftale om frist for afvikling. Er der
ikke indgået nogen aftale, så forfalder overskuddet (over 40 timer) til
betaling efter 3 måneder.
Ved fratræden betyder dette, at
flekstimer over de 40 udbetales.
Så timer under 40 er det med at få
afviklet.
Underskudstimer vil modsætningsvis blive trukket i lønnen ved
fratræden, hvis ikke underskuddet er
nedbragt inden.

måneders opsigelsesvarsel (gælder
f.eks. for overenskomstansatte på
særlige vilkår), så kan hovedferien
ikke varsles af holdt i din opsigelsesperiode, medmindre du opsiges
mindst 3 måneder og 3 uger før
fratrædelsesdatoen. Men det er selvfølgelig altid muligt, at du kan aftale,
at du holder ferie i din opsigelsesperiode, hvis du er enig med din chef
om det.
Uafviklet ferie indbetales til
FerieKonto (der administrereres af
Udbetaling Danmark) ved fratræden,
og kan så hæves når du holder ferie.
Dog tager det typisk nogle uger, før
dit tilgodehavende kan ses på borger.
dk (Udbetaling Danmark). Du kan
også se beløbet på den sidste lønseddel, som du får fra Post Danmark, da
feriepengene tæller som indtægt, der
skal trækkes skat af.
Næstformand Karin Lauritsen

Ferie
Ferie kan arbejdsgivere varsle afviklet med 1 måneds varsel for restferie
(vinterferie) og med 3 måneders
varsel for hovedferie (sommerferie).
Det betyder, at Post Danmark stort
set altid kan varsle restferie i opsigelsesperioden, da langt hovedparten
af HK Post & Kommunikations
medlemmer har mindst 3 måneders
opsigelse.
Hvis du ikke har mere end har 3
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HK Post & Kommunikations
Feriehuse 2019
Attraktive feriehuse og lejligheder til medlemspriser
Ansøgning og
ansøgningsfrister
Ophold i HK Post & Kommunikations ferieboliger i ugerne 27-32 bliver
tildelt ved lodtrækning. 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.

Regler for optjening af point.
I Bookhus er alle ”født” med 5 point.
Her efter 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, mister du
alle point, og vil i ikke kunne vinde i
lodtrækningen året efter, med mindre
ingen andre har ønsket perioden.

Det betyder, at dem der ikke har
fået 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 28. februar 2019 skal du
senest have registeret dine ønsker
via Bookhus.
• Lodtrækningen foregår den 1.
marts 2019. Umiddelbart efter vil
du få en mail, om du har fået en
bolig eller har fået afslag.
• Det er muligt at afgive 10 ønsker –
både i gruppen ”Feriehusene” og
gruppen ”TJM Forsikring”.
• Log på systemet https://hkpost-feriehusene.bookhus.dk/
• 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
BLÅVAND

10 dit ønske skal registreres
• Klik på Bekræft ønske og dit ønske er hermed registreret
• Du kan se alle dine ønsker under
fanebladet ”Min side”, Mine ønsker i Bookhus.
• For at logge ind skal du bruge dit
medlemsnummer og dit postnummer.
• Du kan se dit medlemsnummer
på MitHK. Her står det 8-cifrede
medlemsnummer, som du skal
bruge for at logge ind. Du kan
også se medlemsnummeret på
din Betalingsoversigt fra banken.
Hvis du ikke kan finde det, kan du
sende en mail til feriehusene på
54ferie@hk.dk og skrive din fødselsdag og fulde navn, så finder vi
det til dig.

For København (kun Nørre Voldgade) samt for feriehusene: Giro, Post
A, Post B, Post C, Ærø 1, Ærø 2 og
Bomhuset bruges i stedet dette link:
https://hkpost-tjmforsikring.bookhus.dk/

stilling 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 &
Kommunikation ferieboliger.

Problemer

El

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 så hjælpes vi ad.

Elforbruget er indregnet i lejen på
nær i de huse, hvor der er SPA bad.
Her skal Elforbruget afregnes efterfølgende.
Der er el-opvarmning i alle ferieboliger bortset fra Skawbo og Ærø,
hvor der er fjernvarme.
I de fleste huse er der installeret
varmepumpe.

Den direkte vej er: hkpostferiehusene.bookhus.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 be-
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https://hkpost-feriehusene.bookhus.dk

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.

NØRREVOLDGADE

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.

NØRREVOLDGADE

ÆRØ

Rengøring
I alle huse og i lejlighederne på Ærø
skal lejeren selv gøre rent. I enkelte
huse er der mulighed for at tilkøbe
slutrengøring. Se under ”kataloget”
under INFO i Bookhus ved det enkelte hus. Som noget nyt er der også
mulighed for tilkøb af slutrengøring
på Bornholm
I lejlighederne på Nørre Vold og

BOOKHUS: https://hkpost-tjmforsikring.bookhus.dk/
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Paris, London, Berlin & Prag
Storbyferie 2019/2020

LONDON

BERLIN

Du kan nu søge om ophold i HK Post & Kommunikations/TJM Forsikring’s
(afdeling 5) ferielejligheder i Paris, London, Berlin og Prag i ugerne 18-52 i
2019. Og ugerne 1-17 i 2020.

Undtaget er uger som er lukket på
grund af tilsyn/håndværkere.
Skiftedag: lørdag. 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).

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

fremgangsmåde som for feriehusene
(se side 11-12).
Du skal bruge linket til BOOKHUS
nederst på siden.
Der bliver åbnet for lodtrækningen
den 20. november 2018
Sidste frist for at afgive ønsker er
den 28. februar 2019 ved midnat
Lodtrækningen foretages den 1.
marts 2019

Vigtigt at vide

Her gælder samme regler, frister og
PARIS

Hvis du søger en af de udenlandske
lejligheder, vil du blive bedt om at
skrive dit policenummer, når du
afgiver dit ønske. Arten af forsikring er uden betydning, blot den er
i TJM Forsikring. Du har nemlig
fortrinsret, hvis du har forsikring i
TJM Forsikring, fordi det er penge
fra TJM Forsikring, som har finansieret lejlighederne. (OBS: Er 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/

medlemmer - dog har ordinære og
ekstraordinære medlemmer med
børn fortrinsret i ugerne 27-32.

Særligt vedrørende 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
• ikke yde anden form for erstatning.

PRAG

Med og uden forsikring
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.
Udlejning af eventuelle ledige
perioder efter hovedtildeling sker
efter ”først til mølle-princippet” og
via Bookhus.
Pensionister er meget velkomne
i ferieboligerne. De søger på lige fod
med ordinære og ekstraordinære
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BOOKHUS: https://hkpost-tjmforsikring.bookhus.dk/
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15

Vi er fælles om trygheden
TJM Forsikring bygger på et fællesskab mellem faglige
organisationer, som vil tilbyde medlemmer og deres
voksne børn gode forsikringer.
Det er medlemskabet af din faglige organisation, der
åbner døren til TJM Forsikring. Vi skal ikke erobre nye
markeder og kan derfor koncentrere kræfterne om at
give dig den bedste rådgivning, service og skadebehandling. Din kontakt er din lokale forsikringstillidsmand, som selv er medlem af en af vores faglige

Se mere på
g.dk
tjm-forsikrin
Eller ring på

70 33 28 28

organisationer og derfor har en særlig forståelse for din
situation og dine behov.
Det er en model, der virker. Måske er det derfor, vi har
Danmarks mest tilfredse forsikringskunder.

En håndsrækning
til uddannelse
eller
studieophold
Hvad er det for noget med den
jubilæumsfond?
”…flittige og dygtige medarbejdere (…) ved studier eller rejser
i udlandet eller hjemme agter eller har søgt at dygtiggøre sig
til deres stilling…” kan få et økonomisk tilskud.
”HK’erne er flittige og dygtige medarbejdere! ”
understreger Eigil Johannesen, der sammen med en
repræsentant fra PostNord og en repræsentant fra 3F,
udgør Fondens bestyrelse. Eigil forstår godt, hvis den
noget gammeldags formulering i fondens fundats kan
af holde nogen fra at søge. Men det skal man ikke lade
sig skræmme væk af, mener han.
”Det kan f.eks. være en studietur til PostNord i Sverige eller Norge, for at se, hvordan de griber et-eller-andet an, som du arbejder med eller kunne tænke dig at
arbejde med. En rejse eller et kursus kan også have det
formål, at du udvikler dig personligt på en måde, som
(også) gavner dig i dit job. Det kan også være et højskoleophold. Der er ingen præcise grænser. Bortset fra Jubilæumsfondens økonomi, selvfølgelig, da uddelingen af
legater af hænger af udbyttet af fondens kapital.

Syv legater til forskellige formål
De seneste tre år har fonden hvert år uddelt syv legater
til meget forskellige formål. Legaterne har været på
mellem 3.000 og 10.000 kr. Og samlet set har flere fået
tilsagn end der er givet afslag”, siger Eigil.
”Jeg vil opfordre kollegerne til at søge”, siger Eigil.
”Har du et uddannelses- eller rejseønske, som du forventer vil gøre dig bedre til dit job, og som ikke dækkes
af andre fonde, så søg! Måske er det dig, der så får en
håndsrækning. ”

Andre fonde, som dækker uddannelse, er
•

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), der
både dækker Selvvalgt og Aftalt Uddannelse – med
visse begrænsninger. Se mere på ikuf.dk.
• Omstillingsfonden, - der dækker kursusudgifter til
akademi- og diplomuddannelse op til 10.000 kr. pr.
år de næste 4 år

Post- og Telegrafvæsenets
Jubilæumsfond
Den årlige uddeling af jubilæumsfondens legatportioner sker i
december. Alle ansatte i PostNord
Danmark A/S samt ansatte, der er
overgået til datterselskaber i Post
Danmark A/S kan søge. Ansøgningen om legatportion skal sendes
inden 1. december til:
HK Post & Kommunikation,
Det danske Post- og Telegrafvæsens Jubilæumsfond,
Svend Aukens Plads 11,
2300 København S.
Du skal bruge ansøgningsblanket D 10 (findes på PostNords Intranet under Værktøjer, HR).
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
anvendes til understøttelse til
flittige og dygtige medarbejdere
i PostNord Danmark A/S, der
ved studier eller rejser i udlandet
eller hjemme agter eller har søgt
at dygtiggøre sig til deres stilling.
Tidligere ansatte i Post Danmark
A/S, der er overgået til ansættelse
i datterselskaber til Post Danmark
A/S kan på de samme betingelser

komme i betragtning ved uddelingen af legatportioner. Understøttelsen uddeles hvert år i december
i legatportioner, der ikke kan være
mindre end 3.000 kr.
Herudover anvendes fondens
midler som en hjælp til rejse eller
rekreationsophold for værende eller
tidligere postmestre/distributionschefer indenfor det københavnske
postområde, idet ingen portion til
dette formål dog må være mindre
end 1.000,- kr.

§3
Ansøgning om legatportion indsendes til fondens bestyrelse inden
udgangen af hvert års november
måned og må indeholde udførlige oplysninger om de udgifter,
ansøgeren har haft, eller om den
påtænkte anvendelse af legatet. Ansøgningerne tilstilles bestyrelsen
og skal være anbefalet af ansøgerens foresatte. Ansøgninger fra
pensionerede postmestre/distributionschefer skal ikke anbefales.
Ansøgerne får besked efter
af holdelsen af bestyrelsesmødet i
december, og legatportionerne er
til rådighed primo februar.
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Vi passer naturligvis
også godt på
Vi gør det også – ”det-der-GDPR”, og passer selvfølgelig godt på dine data.
Her får du et uddrag af HK Post & Kommunikations databeskyttelsespolitik,
som tillidsrepræsentanterne har udarbejdet.

Dataansvarlig for behandling
af medarbejderens personlige oplysninger er HK Post
& Kommunikation, c/o HK
Hovedstaden Service, Svend
Aukens Plads 11, 2300 København S, CVR-nr. 56136010.
Klubben vil opbevare og
behandle en række almindelige personoplysninger om
medarbejderen i forbindelse
med medarbejderens ansættelsesforhold. Det kan være
oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af ansættelseskontrakten, herunder
navn, adresse, oplysninger om
ansættelsesretslige forhold
herunder lønforhold, pensionsforhold, stillingsbetegnelse, uddannelse og kurser,
personalegoder, ferieafvikling, og evt. fraværsoplysninger helbredsoplysninger,
m.v. Endvidere har HK Post &
Kommunikation en legitim
interesse i at behandle almindelige personoplysninger om
medarbejderen i relation til
medarbejderens ansættelse i PostNord Danmark.

Ingen følsomme data
Behandlingen vil som udgangspunkt
ikke omfatte følsomme personoplysninger, med mindre det er nødvendigt for at overenskomstmæssige
hhv. individuelle rettigheder eller
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Dette kan være
oplysninger om medarbejderens
helbredsforhold i forbindelse med
eksempelvis sygefravær, refusion,
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Førtidspensionsfradragene
stiger 1. januar 2019
Førtidspensionsfradrag er fradrag i tjenestemandspensionen ved ansøgt
afsked før folkepensionsalderen, og gælder uanset om man går direkte på
pension eller får en opsat pension udbetalt før folkepensionsalderen.
Bliver du opsagt, f.eks. med rådighedsløn eller på grund af sygdom, så
bliver du ikke trukket for førtidspensionsfradraget. Det gør du der imod,
hvis du f.eks. har søgt en frivillig
fratræden. Og førtidspensionsfradragene, som er livsvarige, stiger fra
1. januar. I de to tabeller til højre kan
du se, hvad fradragene er for tjenestemænd født før -henholdsvis efter 1.
januar 1959.

arbejdsmiljø og relevante foranstaltninger i den forbindelse.

Dine personlige oplysnger
Medarbejderens personlige oplysninger vil kun være tilgængelig for
tillidsvalgte i PostNord Danmark
til formål, der ligger inden for den
overenskomstmæssige interessevaretagelse og ansættelsesaftalens
rettigheder og forpligtigelser.
Medarbejderens personlige
oplysninger vil ikke blive videregivet til andre dataansvarlige, med
mindre det er påkrævet i henhold til

lovgivning, eller til brug for opfyldelse af overenskomstmæssige hhv.
individuelle rettigheder eller retskrav
kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares.
Tillidsvalgte er som ansatte i en
postvirksomhed derudover pålagt
lovbestemt tavshedspligt i henhold til
kapitel 5 i Lov om postvirksomhed.
Du kan se klubbens databeskyttelsespolitik i sin helhed på
www.hk.dk/omhk
under din afdeling
post-og-kommunikation.

Førtidspensionsfradrag for
tjenestemænd, der er født
inden 1. januar 1959.
Alder ved
fratræden
60 år
61 år
62 år
63 år
64 år
65 år
66 år

Reduktionsprocent
10 pct.
7 pct.
4 pct.
3 pct.
2 pct.
1 pct.
1 pct

Førtidspensionsfradrag for
tjenestemænd, der er født 1.
januar 1959 eller senere.
Alder ved
fratræden
60 år
61 år
62 år
63 år
64 år
65 år
66 år

Reduktionsprocent
17 pct.
14 pct.
6 pct.
5 pct.
4 pct.
3 pct.
1 pct

Ved fratræden inden det fyldte 62. år foretages der

Ved fratræden mindre end 2 år efter pensions-

et yderligere fradrag, der svarer til halvdelen af

udbetalingsalderen foretages der et yderligere

UFP-tillægget. Fradraget falder væk samtidig med

fradrag, der svarer til halvdelen af UFP-tillægget.

UFP-tillægget, når tjenestemanden når folkepensi-

Fradraget falder væk samtidig med UFP-tillægget,

onsalderen.

når tjenestemanden når folkepensionsalderen.

Hvad er det, jeg betaler?
Bag de enkelte ”poster” af kontingentet på din betalingsoversigt gemmer der sig:
A-KASSEBIDRAG TIL STATEN: bidraget til din arbejdsløshedsforsikring.
HK A-KASSEBIDRAG TIL ADMINISTRATION: administration og aktiviteter i
a-kasseregi for at hjælpe ledige videre.
Samlet dækker de 2 første poster på i alt 472 kr. a-kassebidraget.
Er du tilmeldt EFTERLØNSORDNINGEN vil denne post
også optræde.
FAGFORENING: dit faglige HK Kontingent.

KLUB PÅ ARBEJDSPLADS: Denne del af kontingentet
er til (klubben) HK Post & Kommunikation, og altså ikke
til en mere lokal klub på en arbejdsplads i PostNord.
HELTIDSULYKKESFORSIKRING: Optræder kun, hvis
du er med i forsikringen. Den kan bevares resten af livet.
VISSE KRITISKE SYGDOMME: Optræder kun, hvis du
er med i forsikringen. Den bortfalder automatisk, når du
fylder 65 år.
GRUPPELIVSFORSIKRING: Siden 1. januar 2015 har
forsikringen været frivillig. Den stopper automatisk, når
du fylder 70 år.
Du kan finde opdaterede forsikringsbetingelser på HK’s
hjemmeside.
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Bomhuset har fået et ”løft”
”Vi har i år lagt ekstra kræfter – og penge – i at få
gjort Bomhuset mere tidssvarende” fortæller Lea
Sandholm, der er ansvarlig for feriehusene.
Se mere på Bookhus

Arbejdsgivere siger nej
til højere pensionsalder
En undersøgelse blandt 2.500 arbejdsgivere viser et flertal
imod at bruge højere pensionsalder til at øge arbejdsudbuddet
(arbejdsudbuddet er det politiske udtryk for ”antal hoveder”
til rådighed for arbejdsmarkedet, og dækker både folk i
beskæftigelse OG ledige).
”Det understreger blot behovet for, at
ældre medarbejdere beskyttes bedre
mod afsked”, siger klubformand Eigil
Johannesen.
Mens Dansk Arbejdsgiverforening
(DA) støtter den reform af folkepensionsalderen, som træder i kraft næste
år, og som betyder, at de yngste på
arbejdsmarkedet nu skal forvente at
arbejde, til de er 72 år, er holdningen
modsat ude hos virksomhederne.
Det viser en undersøgelse, som
Projekt Seniorarbejdsliv på Aalborg
Universitet har foretaget blandt 2.500
danske arbejdsgivere. Virksomhederne er blevet spurgt, om de er for eller
imod at forhøje pensionsalderen for
at håndtere udsigten til, at der bliver
færre unge og flere ældre på arbejdsmarkedet.
52 pct. af arbejdsgiverne er imod,
at man øger arbejdsstyrken ved at forhøje pensionsalderen. 15 pct. er for.
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Et flertal er også imod, at man som
tiltag fjerner muligheden for tidlig
tilbagetrækning.

Ikke enige på
arbejdsgiversiden
»Det er meget tydeligt, at arbejdsgiverne, som har den daglige kontakt
med de ansatte, ikke er enige med
konsulenterne i DA i, at det rigtige er
at tvinge medarbejderne til at blive
længere og længere på arbejdsmarkedet,« siger professor Per H. Jensen,
Aalborg Universitet, der er leder af
forskningsprojektet.
Ifølge DA er beskæftigelsesfrekvensen for 62-årige på 70 pct.
Underdirektør i DA Erik Simonsen afviser, at DA skulle være ude
af trit med virksomhederne, når det
kommer til højere pensionsalder.
»Det er utænkeligt, at vi ville have
et synspunkt, som ikke havde sin

”Der er blevet købt nye senge til
værelserne og der er indkøbt en gæsteseng til køjerummet, da alle ikke
har mod på at hoppe op i køjesengen.
Køjerummet er malet og der er
sat en hylde op til mikrobølgeovnen,
så den kan betjenes uden at den skal
flyttes.
Stue, køkken og værelset med
to enkeltsenge er blevet malet i en
lysere farve.
Der er indkøbt nye hårde hvidevarer og vi har fået installeret en
vaskemaskine.
På den ene side af terrassen har
vi fået sat et læhegn op. Det skulle
gerne gøre at maden kan indtages
afskærmet fra nysgerrige blikke og
at det ellers kan fungere som en læ
krog. ”

rod hos medlemsvirksomhederne.
Men jeg kan godt forstå, hvis en
virksomhed ikke mener, at højere
pensionsalder ude i fremtiden er svaret
på konkrete udfordringer med at finde
medarbejdere her og nu,« siger Erik
Simonsen.

Kommer ikke bag på os
Arbejdsgivernes svar kommer ikke
bag på 3F’s formand Per Christensen. Han mener, at arbejdsgivernes
vedvarende krav om lempeligere
adgang for udenlandsk arbejdskraft
også skal ses i det lys.
»Jeg er fuldstændig overbevist om,
at arbejdsgiverne også argumenterer
for mere udenlandsk arbejdskraft,
fordi de på den lange bane ikke tror på,
at der vil være så meget arbejdskraft at
hente hos de ældre, som der er lagt op
til,« siger han.
Kilde: finans.dk
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Jubilæer 1. kvartal 2019
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i
1. kvartal 2019. Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle
fejl eller nøjagtigheder. Tal i parentes er jubilæumsdatoen.
Oktober

Marts

40 år

40 år

Gyda Charlotte Esmann (1)
Team Importservice, Kundelinjen

Annette Karlsen (1)
Team SM & PS, Kundelinjen

25 år

Susanne Strandby Nielsen (1)
CS & IS, Kundelinjen

Marianne Rosenfeldt Finsen
(7)
Internationale operationelle aft., OPM
Anne Birgitte Jensen (9)
Payroll & Pension, team 9

25 år
Rikke Halling Mikkelsen (24)
Business Support, PostNord
Logistics

PostNord har styr på
transportdata
 ærdselsstyrelsen udtog PostNord til en nøje gennemgang af data på den del
F
af transporterne, som er omfattet af godskørselsloven. I princippet vil det sige
godsforretningen. Færdselsstyrelsen har gennemgået data fra de enkelte lastbiler, som bl.a. viser, hvordan de er blevet kørt, hvor længe og hvor langt, - samt
alle chaufførernes digitale førerkort.
- Data fra 300 lastbiler og 600 chauffører blev gennemgået, og der blev kun
fundet fire små afvigelser, som ikke gav anledning til yderligere bemærkninger, fortæller Uffe Bahn Petersen, chef for Styring & IT i Terminaler, Kurer og
Tung Logistik.
- Faktisk var Færdselsstyrelsen meget imponeret over, at vi - vores størrelse
taget i betragtning - har så godt styr på vores data. Så vi har ”bestået” gennemgangen og samtidig fået roser.
At PostNord er i den bedre ende af branchen glæder klubformand Eigil
Johannesen. ”Det var en god nyhed i en tid, hvor en anden dansk vognmand
byder sine udenlandske chauffører så dårlige vilkår, at myndighederne bl.a.
kontrollerer overtrædelse af loven om menneskehandel”.

Februar
40 år
Marianne Pedersen (1)
AR, Team Fakturering 1, Finance
Peter Harry Fuglsang (1)
OPM

Samtidighedsferie fra 2020

Bestil jubilæumsgaven online

En ny måde at optjene og afholde ferie
på fra næste år

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

Samtidighedsferie kalder man princippet, der bliver indført med den nye ferielov. Grundprincippet er, at man fra 1. september 2020 og fremover optjener
og afholder ferie samtidig. Det betyder, at man som ny på arbejdsmarkedet
ikke behøver at vente op til 1,5 år før man kan holde ferie med løn.
Man optjener 2,08 dages ferie pr. måned som nu. Det nye er, at den optjente ferie kan af holdes med det samme - og senest inden for 16 måneder.
Altså vil optjeningsperioden være 12 måneder - og ferieaf holdelsesåret vil
være på 16 måneder.

Hvornår optjener man ferie?

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).

Præmien til Gruppeliv
er uændret i 2019
… det oplyser Forenede Gruppeliv.
Du kan se dækningssummerne for Gruppeliv på HK’s hjemmeside (hk.dk – søg
post & kommunikation – vælg medlemstilbud. Gruppelivsordningen har nr.
71001).

Husk at
opdatere
din email
på MitHK
…så er du sikker på at få
HK’s Nyhedsbreve med
masser af gode tilbud.
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I perioden mellem 1. september til 31. august året efter. Optjeningsåret vil
altså være på 12 måneder, ligesom i dag.

Hvornår skal ferie afholdes?
Ferien vil kunne af holdes i samme år, som det optjenes – dvs. der vil være
mulighed for løbende af holdelse af ferie. Ferien kan dog af holdes i 16 måneder, dvs. at ferie optjenes 1. september til 31. august og kan af holdes 1.
september til 31. december. Fire uger skal dog være holdt inden 31. august.
Fra 1. september 2019 og frem bliver det vigtigt at huske at gemme tre
uger til sin sommerferie, da sommerferien fremover bliver den sidste ferie,
man holder, inden et nyt ferieår starter, hvor det i dag er vinterferien, der
er den sidste.

Overgangsordning fra gammel til ny ferielov
Ferie, der optjenes fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 (2,08 dage pr.
måned som nu - svarende til 16,7 dage i alt) gemmes og kan bruges til
ferieaf holdelse i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 (dvs. i sommermånederne lige inden samtidighedsferie indføres med den nye ferielov).
Ferie, der optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31.
august 2020, bliver ”indefrosset”, og kan ikke af holdes eller udbetales, før
lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Medlemsmøder med
Sampension
Vi vil gerne invitere til medlemsmøder i marts – sæt
allerede nu kryds i kalenderen.
n Tirsdag den 5. marts fra 16.15 til 18.45 - Ankersgade
12 i Århus
n Torsdag den 7. marts fra 16.15 til 18.45 - Hedegårdsvej
88 i København
Kom og hør om de nye muligheder i din pensionsordning i Sampension.
Vi har inviteret Thomas Corval fra Sampension.
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Julemærket hjælper børn til at se
lysere på sig selv og fremtiden
Et barn, der ikke tror på sig selv og ikke føler sig værdsat, har brug for
hjælp til at skabe en ny fortælling om sig selv. Men hvordan hjælper man
barnet med at ændre en negativ selvfortælling til en positiv? Det arbejder
Julemærkehjemmene med hver eneste dag – og med gode resultater.
Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke noget
værd. Jeg har ingen venner. Når børn
kommer på Julemærkehjem er det
ofte den historie, de kommer med
om sig selv.
- En mere nuanceret og positiv
selvfortælling styrker barnets følelse
af velvære, glæde og trivsel og giver det
overskud til at handle. Derfor arbejder
vi også med at give barnet redskaber til
at fastholde de nye, positive perspektiver efter opholdet på Julemærkehjem,
siger direktør for Julemærkefonden,
Søren Ravn Jensen.
Hvert år får knap 1.000 børn mellem 7-14 år ophold på et Julemærkehjem. Julemærkehjemmene hjælper
børn, der kæmper med mobning, ensomhed, lavt selvværd og overvægt.
Før ophold på Julemærkehjem har
70 % af børnene oplevet mobning.
Et år efter opholdet oplever kun 14 %
at blive mobbet. Børnene får også en
bedre tro på sig selv, ser i højere grad
deres liv som værende over middel,
og bliver mere fysisk aktive.

Kendte trolde pryder årets
Julemærke
Årets Julemærke – det 115. i en
ubrudt række, er siden 1904 blevet
solgt til fordel for udsatte børn i Dan-

mark. Ved et arrangement på Københavns Rådhus den 29. oktober 2018
blev årets Julemærke afsløret af Peter
Madsen og Julemærkehjemmenes
protektor, H.K.H. Kronprinsessen.

Sæt julemærker på pakker
og pynt
Julemærkehjemmene har i mere
end 100 år været drevet udelukkende
gennem salg af Julemærker. Sådan er
det ikke mere:
- Hvert år mærker vi et fald i antallet
af solgte Julemærker, og vi kan ikke
som tidligere alene drive Julemærkehjemmene ved at sælge støttemærket
til juleposten. Men vi henter alligevel
knap en femtedel af vores samlede
indtægter alene på Julemærkesalg, så
indtægterne er stadig vigtige for os.
Vi håber, at danskerne stadig støtter
op om den danske juletradition, som
Julemærket er, og måske pynter med
det på pakker, bordkort og gavemærker som alternativ til juleposten,
slutter Søren Ravn Jensen.

Julemærket 2018
Kan købes på julemaerket.dk og i en
lang række dagligvarebutikker og
boghandlere, samt på posthuse og i
PostNords netbutik
Digitale Julemærker: Download
Julemærket i App Store eller i Google
Play og send sms’er med Julemærker
på. På e-julemaerket.dk kan du købe
Julemærket til dine mails.
Du kan også vælge at blive
julemærkeven og indbetale et fast
månedligt eller årligt beløb.

Fakta om Julemærket og Julemærkehjemmene
• I dag er der fem Julemærkehjem i Danmark: I
Hobro, Kollund, Skælskør, Ølsted og Roskilde
• Hvert år får knap 1.000 børn mellem 7-14 år ophold
på et Julemærkehjem
• Julemærkehjemmene hjælper børn, der kæmper med mobning, ensomhed, lavt selvværd og
overvægt
• Julemærkehjemmene modtager kun 4,7 % i
offentligt tilskud

