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HK med ved bordet

Som klubformand ser jeg frem til forårets forhandlinger om over-
enskomst og lokalaftaler, og deres afsmitning for både vores kon-
traktansatte medlemmer og de medlemmer, der er afskediget med 
rådighedsløn. Overenskomstforhandlinger er ”juvelen i kronen” for 
alt fagligt arbejde.

Og vi bliver lyttet til!

PostNord Danmark er stadig en stor arbejdsplads for funktionæ-
rer - med og uden særlige vilkår. PostNord Danmark er en arbejds-
plads med mange medlemmer og dermed mange stemmer, når den 
enkelte til sin tid skal stemme JA eller NEJ til resultatet. 

Og fordi så mange kolleger er organiserede i HK Post & Kommu-
nikation, tages vi seriøst internt i HK.

Koncernbestyrelsen har lagt koncernens strategiske kurs for de 
kommende år. Grundlaget er et endnu stærkere fokus på kernevirk-
somheden: Pakke- og brevforretningen. Strategien skal primært 
styrke vores aktiviteter inden for pakker og breve.  Umiddelbart har 
det kun marginal betydning for medarbejderne i PostNord Dan-
mark.

Kundernes oplevelser er nu kommet i samme fokus som regne-
ark og KPI’er. Det er godt! Det var på tide!

For det er den enkelte kundes oplevelse, som afgør om de køber 
hos vores virksomhed igen. Om kunden igen vil betale for din og 
min arbejdsplads. 

Det er mit håb, at vi, når julefreden om en god måned tid sænker 
sig over landet, endnu en gang kan føle os stolte over, at PostNord 
Danmark er julemandens hjælper nr. 1.  
At breve og pakker kom frem inden jul.
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I flere år har udenlandske e-han-
delsvirksomheder sendt varer ind 
over de danske grænser og ud til 
forbrugerne uden at skulle betale det 
samme for fragten som deres danske 
konkurrenter.

Med en ny global aftale, som samt-
lige medlemslande i FN-organisatio-
nen Universal Postal Union (UPU) er 
blevet enige om, bliver konkurrencen 
nu mere jævnbyrdig.

- Det er meget positivt, at det 
lykkedes at indgå en aftale, som alle 
landene i verdenspostforeningen 
bakker op om, lyder det fra trans-
portminister Benny Engelbrecht i en 
pressemeddelelse.

Aftalen sikrer ifølge ministeriet 
bedre konkurrencevilkår for danske 
e-handelsvirksomheder, der får 
sendt deres pakker ud med PostNord, 
mens den nødlidende dansk-svenske 
postkoncern kan se frem til at tjene 
mere på at omdele breve og pakker 
fra udlandet. Herunder Kina, der 
sidste år sendte omkring 16 millioner 
forsendelser til kunder i Danmark.

- PostNord Danmark kan se frem 
til en væsentlig forbedring af beta-
lingen for modtagelse og omdeling 
af forsendelser fra andre lande, lyder 
det fra Benny Engelbrecht.

- Det betyder, at virksomheden vil 
kunne mindske et betydeligt under-
skud på omdeling af især pakker fra 
andre lande, tilføjer han.

Kina ikke længere et ”uland”
Med medlemslandenes enighed er 
der gjort op med en mere end 100 
år gammel aftale om internationale 
posttakster, som har lagt gevaldigt 
pres på PostNord.

Aftalen karakteriserede Kina som 
et uland, hvilket betød, at kinesiske 
leverandører kunne sende pakker 
billigt til danskernes hoveddør.

For eksempel var PostNord forplig-
tet til at levere en kinesisk forsendelse 
til danskerne for bare 6,50 kroner. Det 
er slut med den nye aftale.

PostNord: grund til 
tilfredshed
Ifølge PostNord er der ”absolut grund 
til at være tilfreds med udfaldet” af 
UPU-forhandlingerne i Geneve i 
september måned.

Det mener Morten Rosengreen, 
ansvarlig for international post i 
PostNord Danmark.

-Aftalen betyder bl.a., at vi selv vil 
kunne fastsætte vores priser inden 
for en aftalt ramme. Det hjælper os til 
over en årrække at kunne få dækket 
vores omkostninger til omdeling af 
vareforsendelser fra udlandet, sam-
tidig med at kortsigtede, voldsomme 
prisstigninger på tilsvarende vare-
forsendelser ud af Danmark undgås, 
siger han.

En forsendelse på op til 125 g, 
der i 2019 koster 7,33 kr. vil næste år 
stige 27 pct. i pris til 9,27 kr., og frem 
til 2025 vil prisen blive mere end 
fordoblet til 19,31 kr.

Et andet vigtigt udfald af forhand-
lingerne er, at USA, som sidste år 
truede med at trække sig ud af UPU, 
nu forbliver medlem af unionen.

Fakta om aftalen:
USA får ret til selv at fastsætte priser-
ne fra og med 1. juli 2020

Der indføres en overgangsordning 
for alle andre lande i UPUs grupper 
1-3, herunder Danmark, hvor de i 
perioden 2020-2025, opnår ret til 
selv at fastsætte priserne 

Aftalen kommer også den danske 
e-handel til gode, da virksomheder-
ne i dag betaler betydeligt mere for 
at sende pakker indenlands, end 
kinesiske firmaer betaler for at sende 
pakker fra Kina til Danmark.

Selvfastsatte priser kan ikke 
overstige 70 pct. af gældende fri-
mærkepriser. For PostNord betyder 
aftalen, at koncernen fra 2025 vil 
kunne kræve op til 70 procent af den 
indenlandske porto fra de kinesiske 
firmaer.

Landene i UPUs gruppe 4 (udvik-
lingslande) undtages fra reglerne.

”Godt, men ikke godt nok”
Sådan siger klubformand Eigil Jo-
hannesen om den nye internationale 
portoaftale.
”Selv om prisen for en forsendelse 
på op til 125 gram frem til 2025 mere 
end fordobles er det stadig under 
produktionsprisen. Altså med andre 
ord giver det stadig underskud. Vi er 
som medarbejdere ikke skyld i det 
underskud, og vi vil heller ikke betale 
for det”.

Skatteministeren vil først 
fjerne momsgrænse for 
kinapakker om 2 år
Heller ikke Dansk Erhverv og 
Foreningen for danske internet-
handlende (FDIH) mener, at den 
nye internationale portoaftale løser 
alle problemer på området. De havde 
gerne set den nye aftale indfaset 
noget hurtigere, og peger også på 
momsproblematikken. Kina (og 

andre) nyder nemlig fortsat fordel af 
bagatelgrænsen på 80 kr. før der skal 
betales moms. Det skaber konkur-
renceforvridning.

Skatteminister Morten Bødskov 
anerkender problemet med moms-
grænsen på 80 kr. for Kina-pakker. 
Men han fjerner først grænsen i 
2021, når nyt momsdirektiv gennem-
føres. 

I et svar til Folketingets skatteudvalg 
siger skatteministeren:

-Momsfritagelsen stiller dog virk-
somheder inden for EU dårligere end 
deres konkurrenter, der er etableret 
uden for EU. I takt med en stigende 
e-handel fra lande uden for EU, får 
bagatelgrænsen også en stigende betyd-
ning for danske virksomheders konkur-
rencesituation. Derfor bliver bagatel-
grænsen ophævet fra 2021, hvorefter der 
skal lægges moms på alle salg, uanset 
værdi, fra virksomheder uden for EU til 
EU-borgere.

I et andet svar har Morten 
Bødskov afvist, at der kan etableres 

et it-system som det svenske, hvor 
Wish opkræver håndteringsgebyr 
til PostNord og moms af svenske 
kunder, når de køber varen. I svaret 
henviser han til PostNord i Danmark, 
der ikke vil investere i IT-systemer 
som det svenske, med mindre det er 
rentabelt.

-Såfremt Wish ønsker en løsning 
med Post Danmark om afsenderbe-
talt fortoldning vil Post Danmark 
gerne investere i en sådan IT-løsning 
og implementere denne under for-
udsætning af, at det er kommercielt 
interessant for Post Danmark.

Dyrere porto på Kina-pakker
Det vil inden for de kommende år være slut med favoriseringen af lande 
som eksempelvis Kina, der hidtil har været begunstiget af særligt lave 
afregningspriser

Det forestående – forventede hard – Brexit er en god anledning 
til at fremrykke moms på al internethandel fra ikke EU – lan-
de. Det har eksempelvis Sverige og Østrig allerede gjort.

 Dansk Erhverv og MEP Christel Schaldemose fremhævede 
under EU - valgkampen den unfair konkurrence i, at der ikke 
betales moms af udenlandske nethandler med en værdi under 
80 kr. eller påståede gaver. 

 Dansk Erhverv har vurderet, at Danmark taber 500 mio. 
kr. årligt på momssnyd med nethandel. 

 Børsen har den 18. marts 2019 omtalt, ”..at ni ud af ti 
internetpakker smyger sig under momsbagatalgrænsen”. Den 
anden hovedkonklusion fra skatteaktioner i 2018 var, at mere 
end hver fjerde kina-pakke var fejlangivet. Og det er mange, 
når der blev sendt over 40.000 pakker fra Kina til Danmark – 
hver dag.

 Direktøren for Foreningen for Dansk Internethandel, 
Niels Ralund kritiserer også, at der kan spekuleres i bagatel-
grænsen for moms ved at splitte ordrer op, så der sendes flere 
pakker. Det kan betale sig, fordi kinesiske netbutikker nyder 
godt af lav international porto. Så billig en porto at PostNord 
Danmark må omdele ”kinaposten” med underskud. Et under-
skud som jeg skønner er på mellem 4 – 500 mio. kr. 

 Staten taber altså penge på den manglende momsindtægt 
og har udgifter til ekstraordinær skattekontrol. Og et større 
tab i det statsejede PostNord.

Som medarbejdere vil vi ikke længere være med til at dæk-
ke dét underskud. Fremryk moms på al internethandel. Det 
betyder momsindtægter, færre udgifter til kontrol og mindre 
tab i PostNord. 
 Hvorfor vente, skatteminister?

Klubformand Eigil Johannesen gjorde allerede i august måned 
opmærksom på momsproblematikken i et indlæg i Børsen:
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Disse spørgsmål får HK Post & 
Kommunikation typisk fra medlem-
merne, 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. 

Tidende har bedt Karin om lige at 
repetere aftaler og lovregler:

Særlige feriedage 
Uafviklede særlige feriedage udbeta-
les 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 opgørelsesperio-
den. 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 ud-
viklingen i den enkelte medarbejders 
over-/underskud i forhold til normen. 
Hvis overskuddet overstiger mak-

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

simum skal der træffes individuel 
aftale om frist for afvikling. Er der 
ikke indgået nogen aftale, så forfal-
der 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 modsæt-
ningsvis blive trukket i lønnen ved 
fratræden, hvis ikke underskuddet er 
nedbragt inden.

Ferie
Ferie kan arbejdsgivere varsle afvik-
let 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 opsigel-
sesperioden, da langt hovedparten 
af HK Post & Kommunikations 

medlemmer har mindst 3 måneders 
opsigelse.

Hvis du ikke har mere end har 3 
måneders opsigelsesvarsel (det gælder 
f.eks. for overenskomstansatte på særlige 
vilkår), så kan hovedferien ikke varsles 
afholdt i din opsigelsesperiode, med-
mindre 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
Uafviklet ferie indbetales til Fe-
rieKonto (der administrereres af 
Udbetaling Danmark) ved fratræden, 
og kan hæves når du holder ferie. 
Dog tager det typisk op til 6 uger, før 
dit tilgodehavende kan ses på borger.
dk (Udbetaling Danmark). Du kan 
også se beløbet på den sidste lønsed-
del, som du får fra Post Danmark, 

da feriepengene tæller som indtægt, 
der skal trækkes skat af i det kalen-
derår, hvor pengene indbetales til 
Feriekonto. Det er derfor værd at 
være opmærksom på, at din indtægt 
i det år, hvor du fratræder forhøjes 
med feriepengene, selvom disse først 
udbetales senere. For nogle vil dette 
betyde en restskat året efter.

Ferie optjent  
1.9.2019-31.8.2020
For ferie optjent i perioden 1.9.2019-
31.8.2020 gælder det helt særlige, at 
indbetalingen indefryses i Lønmod-
tagernes Feriemidler. Du kan få 
udbetalt dine indefrosne feriepenge, 
når du går på folkepension (dog 
tidligst i oktober 2021), efterløn, 
førtidspension eller fleksydelse.  
Beskatningen sker dog stadig i det 
kalenderår, hvor du fratræder. 
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TURN AROUND FOR
POSTNORD

PRAKTISK
Kurset foregår hos HK Hovedstaden på adressen: 
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S
Kurset er gratis, og der vil være forplejning. 

HK HOVEDSTADEN 
Virksomheds- og Kompetencecenteret
Tlf.: 33 30 29 40
E-mail: vkc@hk.dk

DAG 3 
3. februar 2020 
KL. 9-15:

Sæt handling bag

DAG 2 
28. JANUAR 2020
KL. 9-15:

Bliv klar til 
arbejdsgiverne anno 2020 

DAG 1 
27. JANUAR 2020
KL. 9-15:

Identificér og målret dine 
faglige kompetencer og 
personlige styrker

I løbet af de 3 dage vil du få styr på dine faglige og personlige kompetencer - hvor har du dine 
styrker og evt. udfordringer. Du vil få en masse gode og brugbare redskaber til din jobsøgning. 

Vi kommer ind på hvordan rekrutteringsadfærden er i dag, og hvad du med fordel kan 
gøre ud over den almindelige jobsøgning. Derudover forsøger vi at få et overblik over dit 
potentielle arbejdsmarked.

Dette kursus er for dig, der er 

opsagt eller på frivillig fratræden 

fra PostNord, og som søger eller 

gerne vil søge job.

”Julen faldt tidligt i år” Ja, sådan 
følte klubformand Eigil Johannesen 
det næsten, da HK Privats bestyrel-
se den 23. september 2019 vedtog 
sine krav til overenskomstforny-
elsen i 2020. Inden gaveønskerne 
kan indfries skal de dog forhandles 
med arbejdsgivermodparten i 
Dansk Industri. Disse forhandlin-
ger starter efter nytår.

Hovedkravene er, at du skal 
have mulighed for at tilrettelægge 
dit arbejdsliv langt mere fleksibelt. 
Derfor vil HK Privat have udvidet 
mulighederne for, hvad du kan 
bruge din fritvalgslønkonto til. 
Fremover skal den også kunne 
bruges til at købe ekstra feriedage 
- og ekstra uddannelsesdage. Og så 
skal der sættes langt flere penge ind 
på kontoen, så den fordobles fra 4 
% til 8 %. 

”Tillidsrepræsentanterne i 
PostNord Danmark havde allerede 
i januar måned 2019 defineret vore 
primære ønsker, og de ønsker har vi 
forfulgt i alle sammenhænge i HK 
siden” siger klubformanden.

”Ja” supplerer klubnæstformand 
Karin Lauritsen. ”Der var medvind 
fra andre arbejdspladser til det, 

som vi gerne ville opnå. Vi kunne 
nærmest selv have skrevet den 
ønskeseddel, som nu er afleveret 
til CO industri, som skal forhandle 
med arbejdsgiverforeningen Dansk 
Industri”.

Medlemmerne vil have 
penge og fleksibilitet
Bestyrelsens krav om øget fleksi-
bilitet kommer oven på et længere 
forløb, hvor HK Privats medlemmer 
i foråret blev spurgt om, hvad de øn-
skede sig i deres arbejdsliv. Mere end 
1.000 arbejdspladser blev besøgt, og 
sammen med digitale besvarelser 
kastede det 18.897 overenskomstud-
sagn af sig.  
Foruden den udvidede fritvalgsløn-
konto stiller HK Privat også krav om, 
at medlemmerne skal have større 
indflydelse på tilrettelæggelsen af 
deres arbejdstid, og at flere medlem-
mer skal være omfattet af en overens-

komst. På en lang liste over de øvrige 
krav til overenskomstforhandlinger-
ne i 2020 er også:  nemmere adgang 
til efter- og videreuddannelse, flere 
arbejdsfrie dage, bedre beskyttelse 
af de tillidsvalgte og bedre barselsbe-
stemmelser.

STATUS PÅ OK 20: 
HK Privat vil have dobbelt op 
på fritvalgskontoen

Klubformand Eigil Johannesen  er en af tre med-
lemmer fra HK Service Hovedstaden i HK Privats 
bestyrelse, og 
dermed en af de 32 
repræsentanter i 
sektorbestyrelsen, 
som endeligt be-
sluttede, hvilke krav 
der skal prioriteres 
i de kommende for-
handlinger i foråret 
2020.

Fleksibiltet på fritvalgshylden, tak. 
Karin Lauritzen er ikke i tvivl.

HK Privat har nu samlet sektorens krav 
til overenskomstfornyelsen i 2020
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Ansøgning og 
ansøgningsfrister 
Ophold i HK Post & Kommunikati-
ons 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.

Optjening af point
I Bookhus blev alle ”født” med 5 
point i 2016. 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 
et ekstra 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 2020 skal du senest 
have registeret dine ønsker via 
Bookhus. 

Lodtrækningen foregår den 2. 
marts 2020. 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-fe-

riehusene.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 
10 dit ønske skal registreres 

• Klik på Bekræft ønske og dit øn-
ske er hermed registreret

• Du kan se alle dine ønsker under 
fanebladet ”Min side”, mine øn-
sker i Bookhus.

• For at logge ind skal du bruge dit 
medlemsnummer og dit post-
nummer.
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.

Den direkte vej er: hkpost-feriehu-
sene.bookhus.dk

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/ 

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 så hjælpes vi ad.

Overtagelse og betingelser 
Søndag er skiftedag i ferieboligerne 
undtagen i lejlighederne på Nørre 
Vold og i Wildersgade (København). 

I de to lejligheder er fredag skif-
tedag. 

HK Post & Kommunikations Feriehuse 2020

Attraktive feriehuse og  
lejligheder til medlemspriser

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 leje-
målet bindende. I tilfælde af afbe-
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 med-
fører udelukkelse fra HK Post & 
Kommunikation ferieboliger. 

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

Der er el-opvarmning i alle ferie-
boliger bortset fra Skawbo og Ærø, 
hvor der er fjernvarme. 

I de fleste huse er der installeret 
varmepumpe.

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 en-
kelte hus. Som noget nyt er der også 
mulighed for tilkøb af slutrengøring 
på Bornholm

I lejlighederne på Nørre Vold og 
i Wildersgade, kan der ved booking 
bestilles rengøring som også inde-
holder en obligatorisk linnedpakke 
(til det antal sengepladser, der er i 
lejligheden hhv. 6/8).

Nørre Vold – 750 kr. og Wildersga-
de – 950 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. 

Som medlem af HK Hovedstaden optjener du point så du får større  
mulighed for at leje feriebolig på attraktive tidspunkter



Du kan nu søge om ophold i HK Post 
& Kommunikations/TJM Forsik-
ring’s (afdeling 5) ferielejligheder 
i Paris, London, Berlin og Prag i 
ugerne 18-52 i 2020. Og ugerne 1-17 
i 2021.

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 lejebe-
viset).
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 feriehuse-
ne. 
Du skal bruge dette link til BOOK-
HUS: https://hkpost-tjmforsikring.
bookhus.dk/ 

Der bliver åbnet for lodtræknin-
gen den 12. november 2019
Sidste frist for at afgive ønsker er den 
1. marts 2020 ved midnat

Lodtrækningen foretages den 2. 
marts 2020

Hvis du søger en af de udenland-
ske lejligheder, vil du blive bedt om 
at skrive dit policenummer, når du 
afgiver dit ønske. Arten af forsik-
ring 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 finan-
sieret 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/ 

Når ansøgninger fra medlemmer 
med forsikring er behandlet, kan 
medlemmer uden forsikring gøre sig 
gældende efter samme principper 
som gælder for udlejningen af ferie-
huse 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 
medlemmer - dog har ordinære og 
ekstraordinære medlemmer med 
børn fortrinsret i ugerne 27-32. 

PARIS, LONDON, BERLIN & PRAG                                             

Storbyferie 2020/2021

Da bydelsmyndighederne i Berlin 
har annulleret retten til udlejning 
af privatboliger, må HK Post & 
Kommunikation (og andre feriefon-
de) 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 & Kom-
munikations øvrige ferieboliger, og

ikke yde anden form for erstat-
ning. 

Særligt vedrørende Berlin:

 Mellemsæson Højsæson Resten af året
 Uge Uge Uge 
 16-22   1-15 
 36-42 23-35 43-52

Perlen . . . . . . . . .  2.700 3.980 2.010
Ællingen.  .  .  .  .  .  .  .  2.450 3.630 1.620
Sylve . . . . . . . . . .  2.450 3.630 1.620
Bomhuset . . . . . . .  2.450 3.630 1.620
Giro . . . . . . . . . .  2.450 3.800 1.520
Post A . . . . . . . . .  2.450 3.800 1.520
Post B . . . . . . . . .  2.450 3.800 1.520
Post C . . . . . . . . .  2.450 3.800 1.520
Arken  . . . . . . . . .  2.700 3.980 2.010
Bøgebo.  .  .  .  .  .  .  .  .  2.600 3.980 1.620
Ærø 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2.100 3.560 1.320
Ærø 2.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2.100 3.560 1.320
Hans .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2.450 3.630 1.620
HOC . . . . . . . . . .  2.450 3.690 1.620
Birgitte.  .  .  .  .  .  .  .  .  2.450 3.630 1.520
Gorm  . . . . . . . . .  2.700 3.980 2.010
Skawbo  . . . . . . . .  2.950 4.100 2.130
Dræbel .  .  .  .  .  .  .  .  .  2.450 3.800 1.620
MC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2.450 3.800 1.620
Rævebo  . . . . . . . .  2.700 3.980 2.010
Sønderjyden .  .  .  .  .  .  2.600 3.980 1.620
Blåvand  . . . . . . . .  2.700 3.980 2.010
Søhuset . . . . . . . .  2.600 3.800 1.620

 
London Uge 1-17:      3.900 incl. el og varme samt obligatorisk rengøring .
London Uge 18-52:      4.400 incl. el og varme samt obligatorisk rengøring. 
Paris Uge 1-6:             2.800 incl. el og varme samt obl. rengøring og linnedpakke.
Paris Uge 7-17          3.850 incl. el og varme samt obl. rengøring og linnedpakke.
Paris Uge 18-52 4.400 incl. el og varme samt obl. rengøring og linnedpakke.
Berlin Uge 1-6: 2.800 incl. el og varme samt obligatorisk rengøring. 
Berlin  Uge 7-52: 3.850 incl. el og varme samt obligatorisk rengøring.
Prag Uge 1-6 2.000 incl. el og varme samt obl. rengøring og linnedpakke.
Prag  Uge 7-52 3.800 incl. el og varme samt obl. rengøring og linnedpakke.
Nørre Vold      Uge 1-52:      3.300 incl. el og varme.
Wildersgade  Uge 1-52: 4.100 incl. el og varme incl. parkering i kælderen. 
 

Pris for el pr. kwt er 3,00         
b) Arken, Blåvand, Gorm, Perlen, Rævebo, Skawbo, London, Paris, Berlin, Prag 
 udlejes kun på ugebasis. 
c)   Hunde må ikke medtages i lejlighederne på Ærø, København, Wildersgade, London, 
 Paris, Berlin, Prag
d)   Huse med bad: EL afregnes efter forbrug 
e)   Fredagsskift 
f)   Nørre Vold: Pris for week-end, fra fredag kl. 14 til søndag kl. 22 - kr. 1.800 
f)   Wildersgade: Pris for week-end, fra fredag kl. 14 til søndag kl. 22 - kr. 2.100  
 incl. parkering i kælderen 
g)  Rengøring og linnedpk. (svarende til antal sengepladser):  
 Nørre Vold kr. 750 / Wildersgade kr. 950 -  skal bestilles ved booking.

HK POST & KOMMUNIKATION
Udlejningspriser 2020
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Der kan være gode grunde til at du 
har flere pensionsordninger, men 
sørg for at få afklaret om det giver 
mening.

Grunde til at man har flere 
pensioner, fx:
Det er ofte en forglemmelse ved job-
skiftet. Når man skifter job, så skifter 
man ofte pensionsselskab, men 
glemmer at få overført pensionen. 

I 2013 blev indbetalingen af sup-
plerende pensionsbidrag ændret fra 
Lån & Spar til Sampension. Opspa-
ringen blev stående. 

Vi oplever i HK Post & Kommuni-
kation, at mange medlemmer – ansat 
på tjenestemandslignende vilkår - 
ikke har været opmærksomme på, at 
de selv skal sætte gang i overførslen 
fra Lån & Spar til den Supplerende 
Pension i Sampension.

 

Reducer omkostningerne og 
få mere i pension
Med årlige omkostninger på blot 0,5 
pct. (ÅOP) ligger Sampension blandt 
de pensionsselskaber, hvor medlem-
merne har de laveste omkostninger. 
Derfor går en større del af dine 
indbetalinger og afkast til at styrke 
opsparingen. Læs mere på Sampen-
sion.dk

Du betaler ikke noget til Sampen-
sion når du samler dine pensioner. 
Dit tidligere pensionsselskab kan 
oplyse, om det koster noget hos dem 
at overføre. Husk også at spørge hvad 
de årlige omkostninger (ÅOP) er, 
hvis de er billigere end Sampension 
skal du måske lade pengene stå. Med 

Lån & Spar har HK Post & Kom-
munikation aftalt, at overførslen til 
Sampension koster 250 kr.

Pensionsrådgiverne i Sampension 
er klar på telefon 77 55 62 50. Du kan 
ringe mandag til torsdag fra 8:30 til 
21:00, fredag fra 8:30 til 16:00. 

Hvad med sikringen 
af økonomien hos dine 
efterladte?
Begunstigelse er et vigtigt tema, som 
alle danskere bør forholde sig til, 
forklarer pensionsrådgiver Lars Chri-
stian Birkemose fra Sampension. 
Søndag 27. oktober satte Sampensi-
on sammen med hele pensionsbran-
chen fokus på, hvordan vi kan sikre 
økonomien for vores efterladte.

”Begunstigelse handler om hvem, 
der skal modtage udbetalinger, når 
du dør. Det er en simpel måde at 
sikre økonomien for den efterladte. 
Alligevel oplever jeg, at mange ud-
skyder den beslutning - måske fordi 
det er svært for et ægtepar at tage 
snakken om, hvordan man klarer 
sig, hvis den ene dør i morgen. Jeg 
har kolleger, som har haft en afdød 
kundes grædende efterladte i røret, 
som ud over en stor sorg, også stod 
med en økonomi, der pressede dem 
til at flytte fra hjemmet – det kunne 
være undgået,” siger Lars Christian 
Birkemose.

”Heldigvis får de fleste styr på 
begunstigelsen i tide”. siger han.

Se film om begunstigelse 
I forbindelse med Pensionsdagen sat-
te brancheorganisationen Forsikring 
& Pension fokus på begunstigelse. 
De har blandt andet produceret tre 
korte film, som skal få flere til at 
overveje, hvad der skal ske med deres 
pensioner, når de dør. Se filmene her 
http://pensionsdagen.dk

Der er penge at tjene, når 
du samler dine pensioner i 
Sampension

Mange danskere glemmer at samle deres pensioner.  
De betaler omkostninger i flere selskaber. Det betyder  
at de får mindre udbetalt, når de skal på pension.

HK-poko_191006_3%-Fordele-B_210x297.indd   2 02/10/2019   14.00
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Forsikring

Sammenhold
betaler sig

Bliv  
elitebilist allerede  som 25-årig

Forsikring, der passer  
til dig og din bil 

   Når du ejer din bil

  Når du leaser din bil

  Når du har en veteranbil 

– så har vi forsikringen.

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

”Undervisningsministeren har 
nu svaret”, oplyser Eigil Johanne-
sen, ”og selvom rådighedslønnere 
ikke omfattes af målgruppen for 
VEU, så glæder vi os over, at mini-
steren slår fast, at rådighedsløn-
nere ikke skal betale høj sats for 
at deltage i et amu-kursus, men 
den lave sats. Det betyder bl.a., at 
medlemmer der gerne vil deltage 
i et 6-ugers forløb i f.eks. grund-
læggende regnskab eller it, ikke 
som hidtil skal betale over 20.000 
kr., men kun ca. 4.000 kr.” 

Du kan se hele ministerens 
svar i brevet her 

Amu-kurser er nu også indenfor 
rækkevidde for medlemmer på 
rådighedsløn
HK Post & Kommunikation skrev den 18. september 2019 til 
undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren for at få 
rådighedslønnere omfattet af målgruppen for VEU, så disse medlemmer ikke 
længere skulle betale fuld (og høj!) sats for at deltage i et AMU-kursus.



18 19

Januar
25 år     
Kim Poulsen(2)    
    
Februar 

40 år    
Liselotte Røjkjær (11)

25 år
Henrik Larsen (18)

Marts 

25 år
Anette Gry Gabriel (6)   
    
Forsinket tillykke til:   
Ole Lagermann
med 40-års jubilæet den 1. august 
2019.

Jubilæer 1  kvartal 2020
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 1. kvartal 2020, 
samt en enkelt, der havde jubilæum i 3. kvartal 2019, og som desværre ikke 
nåede med i sidste nummer. Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl 
eller nøjagtigheder. Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

Ansøgning om ledige julelegater
For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets 
Hjælpeforening, er der et antal julelegater ledige som 
kan søges af foreningens medlemmer. 
Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, 
kontonummer, Cpr.nr. samt en begrundelse, da 
behovet for hjælp desværre bliver større år for år.
Vi skal have jeres Cpr.nr. da legaterne bliver indberettet 
til SKAT.
Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest den 
29. november 2019.

Henvendelsen skal ske skriftligt til:
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 
2000 Frederiksberg
Mail: kontor@hjaelpeforeningen.dk 
Man skal være medlem af Post- og Telegrafpersonalets 
Hjælpeforening for at kunne søge legat.

Har man ikke hørt fra os senest den 9. december 2019, 
er ansøgningen ikke blevet imødekommet.

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

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

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

Du skal bruge ansøgningsblanket 
D 10 (findes på PostNords Intranet.  
Søg på ”Blanket D 10” i det store 
søgefelt).

I ansøgningen skal du skrive og 
begrunde, hvad du vil bruge pengene 
til. Formålet skal opfylde indholdet 
i fondens § 2. Din ansøgning skal 
underskrives af nærmeste chef, jfr. 
dog § 3.

§ 2
Renterne af fondens midler 
nvendes til understøttelse til flittige 
og dygtige medarbejdere i PostNord 
Danmark, der ved studier eller rejser 
i udlandet eller hjemme agter eller 
har søgt at dygtiggøre sig til deres 
stilling. Tidligere ansatte i Post 
Danmark A/S, der er overgået til 

ansættelse i datterselskaber til Post 
Danmark A/S kan på de samme 
betingelser komme i betragtning 
ved uddelingen af legatportioner. 
Understøttelsen uddeles hvert år i 
december i legatportioner, der ikke 
kan være mindre end 3.000 kr. 

Herudover anvendes fondens 
midler som en hjælp til rejse eller 
rekreationsophold for værende eller 
tidligere postmestre/distributions-
chefer indenfor det københavnske 
postområde, idet ingen portion til 
dette formål dog må være mindre 
end 1.000,- kr.

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

anbefalet af ansøgerens foresatte. 
Ansøgninger fra pensionerede post-
mestre/distributionschefer skal ikke 
anbefales.

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

Post- og Telegrafvæsenets 
Jubilæumsfond
Den årlige uddeling af jubilæumsfondens legatportioner sker i december. Alle 
ansatte i PostNord Danmark samt ansatte, der er overgået til datterselskaber 
i Post Danmark kan søge. Ansøgningen om legatportion skal sendes inden 1. 
december til: 



Julemærket 2019
28. oktober præsenterede H.K.H. Kronprinsessen årets 
Julemærke. Salget af Julemærker bidrager til arbejdet 
for udsatte børn på de danske Julemærkehjem

Julemærkehjemmene er et tilbud til børn, 
der har det svært, og op igennem tider-
ne har hjælpearbejdet ændret sig med 
samfundets behov. I begyndelsen var det 
underernærede børn fra københavnske 
baggårde, der fik hjælp, og i dag er det 
børn, der har et lavt selvværd, er socialt 
isolerede og ofte har været udsat for 
mobning. Det får de hjælp til at ændre på 
julemærkehjemmene – og det virker.

 
Julemærkehjemmenes kerneopgave: 

Ingen børn skal stå uden for fællesskabet
Der er i dag fem Julemærkehjem 

rundt om i Danmark, og hvert år får lige 
knap 1.000 børn glæde af et ophold. Før 
de starter svarer kun 36 % af børnene, at 
de tror på sig selv. Et år efter deres ophold 
er tallet steget til hele 73 %. Det betyder, 
at børnenes gode resultater fastholdes.

Forklaringen på børnenes flotte udvik-
ling skal blandt andet findes i fælleskabet 
mellem børnene og i Julemærkehjem-
menes faglige arbejde, der sikrer, at der 
bygges bro mellem opholdet og barnets 

hverdag derhjemme.
På Julemærkehjemmene er kerneop-

gaven at sikre, at ingen børn står uden for 
fællesskabt. Her er fællesskabet nemlig 
udgangspunktet for trivsel, læring og 
udvikling. 

Julemærket
Engang finansierede salget af Julemær-
ker driften af alle Julemærkehjemmene. 
Sådan er det ikke længere.  Indtægterne 
fra salg af Julemærker er dalet markant 
i takt med, at der sendes færre og færre 
breve. 

Men salget af Julemærker bidrager 
fortsat til det hjælpearbejde, julemærke-
hjemmene udfører for børnene hver dag. 

Årets Julemærke er tegnet af 
illustrator Per O. Jørgensen. Per O. 
har siden 1986 stået bag prisvindende 
forsideillustrationer til bøger inden for 
fantasy og eventyr, og der er da også noget 
næsten eventyrligt over årets Julemærke, 
som illustrerer Julemærkehjemmet 
i Hobro, der i år har fejret 80-års 
jubilæum. Her står børn foran Julemær-
kehjemmet og vinker til nisserne og 
dyrene udenfor. 

Julemærket 2019
Kan købes på julemaerket.dk og i følgen-
de butikker: 
Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, 
Meny, Spar, Min Købmand, Løvbjerg, 
Bilka, føtex, Salling, BR, Bog&Idé, Arnold 
Busck, Boghandleren, Kop & Kande, 
posthuse, PostNords netbutik og på www.
julemaerket.dk. 

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 Julemær-
ket til dine mails.

Børnenes resultater:
36 % af børnene vurderer før et 

ophold, at de har en god tro på sig selv. 12 
måneder efter endt ophold er tallet hele 
73 %.

69 % af børnene oplever mobning, 
når de starter. 12 måneder efter ophold er 
det kun 14 %.

58 % af børnene er svært overvægtige, 
når de starter. 12 måneder efter opholdet 
er tallet nede på 22 %.

(Kilde: Julemærkefonden)


