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NYHEDSBREV – NOVEMBER 2017 
 
Du sidder igen og læser seneste nyhedsbrev siden juni 2017. Forretningsudvalget skal beklage, at det 

ikke har været muligt at få udsendt et i september, som planlagt.  

Forretningsudvalget skal desværre også sige farvel til kredsformand Azadeh Custovic i BDO, som har 

fundet sig et nyt job i Dansk Magisterforening fra 1. december 2017.  

Azadeh har gjort et stort og godt arbejde for at få ledelsen til at lytte og acceptere PF, som samarbejds- 

og modpart. Hun har kæmpet i SAMU for at få ledelsen til at overholde de almindelige samarbejdsud-

valgsregler og hjulpet kollegaer i svære personsager. 

Internt i PF har Azadeh også sat sine spor, bl.a. med gode ideer til at få inddraget medlemmer.  Forret-

ningsudvalget vil komme til at savne Azadeh, men håber, at medlemmerne i BDO fortsat vil bakke op om 

PF og vælge en ny talsmand/-kvinde, som kan fortsætte Azadehs og Jans faglige arbejde overfor ledelsen 

i BDO. 

Held og lykke til Azadeh og tusind tak for indsatsen. 

Allan Graversen 

Formand 

 

Tilbud – Cirkusforestilling i København, Aarhus, Odense og Kolding 

PF vil gerne invitere dig og din familie i cirkus. Vi har derfor fået et tilbud om et antal pladser i henholds-

vis København, Aarhus, Odense og Kolding. Alle hverdage koster de 150,00 kr. pr. billet og i weekender-

ne koster de 200,00 kr. (normalpris alle dage 230,00 kr.) 

 

I København  

- Onsdag d. 4. april 2018 kl. 17.00 

- Torsdag d. 5. april 2018 kl. 17.00 

- Søndag d. 8. april 2018 kl. 15.30 

I Aarhus er der mulighed  

- Onsdag d. 25. april 2018 kl. 17.00 

- Torsdag d. 26. april 2018 kl. 17.00 

- Lørdag d. 21. april 2018 kl. 15.30 

 

I Odense er der mulighed søndag d. 1. juli 2018 eller mandag d. 2. juli 2018 kl. 17.00  

 

I Kolding er der mulighed søndag d. 24. juni 2018 kl. 12.00 

 

Forretningsudvalget vil i nær fremtid fremsende yderligere information om hvordan man tilmelder sig. 

 

http://www.pfpersonaleforeningen.dk/
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Medlemsmøde d. 26. oktober 2017 
PF afholdt i oktober måned et medlemsmøde i KL, hvor vi bl.a. snakkede om de kommende 

overenskomstforhandlinger i KL og Patienterstatningen, den kommende ferielov, kompetence-

udvikling/MUS, APV og de personalepolitiske retningslinjer i KL. 

 

Mødet blev afsluttet i KL's personalekantine med lidt aftensmad. 

 

Er du god til at sætte kommaer?  Få et gratis kursus, som medlem af PF via SAFU. 

 

På dette gratis kommakursus lærer du at sætte de rigtige kommaer. Du vælger selv om du vil lære at 

sætte komma med eller uden startkomma. 

Det kan måske virke uoverskueligt, men der er hjælp at hente i dette kursus. Så længe du overordnet set 

følger nogle få regler, hvoraf den ene ovenikøbet er valgfri, er du rigtig godt på vej. 

Kurset tager i alt 2-3 timer at gennemgå, men det afhænger selvfølgelig af dine forudsætninger. Hvis du 

tager kurset på den samme computer hver gang, vil kurset huske, hvor du er kommet til og åbne det 

samme sted som du sidst forlod det. 

Kurset er udviklet i et tæt samarbejde mellem Edutasia og Dansk Sprognævn og indeholder masser af 

øvelser, eksempler og test, så du hele tiden kan følge dine fremskridt. Du får adgang til kurset via  FTF's 

Onlineskole.  

Strengere regler for persondata 
D. 25. maj 2018 træder nye og skrappere regler i kraft, når EU's persondataforordning afløser paragraf-

ferne i persondataloven. 

Persondatareglerne gælder hver gang man arbejder elektronisk, fx sender mails, uploader indhold til en 

hjemmeside, opbevarer data eller sender en SMS. 

Som faglig organisation skal vi også til at gennemgå og klargøre PF til de nye krav, såsom medlemsoplys-

ninger, databehandlingsaftaler og opbevaring samt en intern datapolitik. 

FTF har dannet en erfaringsudvekslingsgruppe, hvor forskellige problemstillinger drøftes i forhold til den 

nye persondataforordning. I gruppen sidder en repræsentant for SAFU og Julie Deleuran for PF. 

http://www.pfpersonaleforeningen.dk/
http://www.safu.dk/typo3temp/_processed_/csm_Komma_9bea4f4ee2.png
https://edutasia.com/
https://dsn.dk/
http://www.safu.dk/om-safu/medlemstilbud/ftfs-onlineskole/
http://www.safu.dk/om-safu/medlemstilbud/ftfs-onlineskole/
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Hvornår må du holde pause? 
Et EU-direktiv har fastslået, at arbejder du mere end 6 timer om dagen, har du ret til en pause på en halv 

time. Om pausen betales af arbejdsgiver eller dig selv, siger direktivet ikke noget om. 

For ansatte, som arbejder mindre end 6 timer, kan pausen godt være kortere, da de også skal have en 

pause.  

Hvis du selv betaler for pausen, råder du selv over tiden og kan fx forlade arbejdspladsen og kan ikke 

forstyrres i pausen. Modsat er din frokost betalt via din overenskomst, skal du stå til rådighed og må 

derfor ikke forlade arbejdspladsen. 

Forslag til en ny ferielov 

Med den nye ferieordning optjener og afvikler du din ferie på samme tid over en periode på 12 måneder 

(ferieåret). Det betyder fx, at den ferie, der optjenes i februar måned, allerede kan afholdes i marts må-

ned samme år. 

 

Der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med ferie-

godtgørelse. 

For alle lønmodtagere medfører den nye ferieordning, at ferien optjenes løbende i ferieåret fra den 1. 

september til den 31. august året efter (12 måneder). Med en ny ferieordning vil du – som i dag – optje-

ne 2,08 feriedage om måneden. 

Den optjente ferie kan afholdes i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september til den 31. december 

året efter (16 måneder). Den periode, du kan holde din ferie i, er således sammenfaldende med optje-

ningsperioden – men fire måneder længere. Det betyder, at du kan planlægge din ferie mere fleksibelt. 

Overgangsordning 

Den nye ferieordning med samtidighed træder i kraft den 1. september 2020. Ferie, der er optjent i pe-

rioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, "indefryses", og kan ikke afholdes eller udbe-

tales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. 

Det svarer til, at man med den nuværende ferieordning udbetaler det sidste års optjente ferie, når man 

forlader arbejdsmarkedet. I stedet kan lønmodtageren afholde betalt ferie, der er optjent ved samtidig-

hedsferie. Herved sikres det, at lønmodtageren kan afholde op til fem ugers betalt ferie i overgangsåret 

samtidig med, at arbejdsgiverne undgår at udbetale op til ti ugers ferie på ét enkelt år. 

 

Nærmere orientering, når loven er blevet endeligt vedtaget. 

http://www.pfpersonaleforeningen.dk/
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Kredsnyt fra KL OG KOMBIT 
Pensionsrådgivningsmøder 
Igen vil SAMPENSION afholde rådgivningsmøde i KL, hvor en pensionsrådgiver vil kunne rådgive 

dig individuelt om din pensionsordning. Mødet afholdes 13. december 2017.  

Du kan booke et møde/samtale ved at gå ind på SAMPENSIONs hjemmeside www.sampension.dk - log 

ind, hvorefter du i venstre side kan bestille en tid. Du kan også ringe til Kundeservice på 77 55 62 50. 

Forhandlinger om merarbejde og engangsvederlag i 2017 i KL 
Tildeling af engangsvederlag/overarbejde/merarbejde på baggrund af din arbejdsindsats i løbet af 2017 

overvejes pt. af cheferne, og indtil 16. november har du mulighed for at tage en drøftelse med din chef. 

Der kan gives engangsvederlag til alle medarbejdere i KL, bortset fra studenter og elever. 

Hvis du vil drøfte din indsats med din kontorchef, skal du være opmærksom på følgende: 

- Hvor mange timer du har stående 

- Hvordan du vil afvikle dem (afspadsering eller udbetaling) 

- Hvilke opgaver der har ført til dine timer 

 

Engangsvederlag – er din indsats i løbet af året 

Merarbejdstimer – er timer til udbetaling (+ 50%) eller til afspadsering 

 

Ønsker du at afspadsere din timer, så fortæl din chef, hvornår du forventer at afspadsere dem i 2017 og 

2018. 

 

PF-ansatte skal som udgangspunkt ikke nulstilles med mindre det aftales i forbindelse med udbetaling af 

merarbejde/engangsvederlag. Vi har ikke "rådighedstillæg" som AC'erne. 

 

Merarbejde og engangsvederlag kan godt blive slået sammen, men vær opmærksom på, at der er en 

rimelig fordeling i forhold til engangsvederlag og evt. merarbejde, hvis det skal udbetales. I nogle konto-

rer er der indgået en rammeaftale om udmøntningen af engangsvederlag. 

 

Har du spørgsmål, så ret henvendelse til din tillidsrepræsentant. 

 

Revision af de personalepolitiske retningslinjer, herunder rejsepolitikken 
KL har pr. 1. august 2017 ændret rejsepolitik og du kan derfor ikke længere kan få udbetalt dagpen-

ge/diæter, men i stedet skal du afregne dine udlæg via ACUBIZ, jf. http://intranet/fakta/min-ansattelse/. 

Hvis du ikke fremover lader KL dække udgifter til småfornødenheder, fx tyggegummi, kaffe, en avis eller 

tandbørste, så har du mulighed for et skattefradrag. 

 

http://www.pfpersonaleforeningen.dk/
http://www.sampension.dk/
http://intranet/fakta/min-ansattelse/
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Fradraget udgør i 121,75 kr. i 2017. Udgifterne skal ikke dokumenteres, hvis du ellers opfylder betingel-

serne. For at få fradraget skal du være væk mindst 24 timer inklusiv en overnatning – det gælder selvom 

du får dækket kost og logi.  Du kan dog stadig ikke få småfornødenhederne dækket både af KL og SKAT. 

På din selvangivelse skal du skrive fradraget i rubrik 53. Læs mere på SKAT's hjemmeside 

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2242213 under 25-procentgodtgørelse for småfornødenheder.   

 

Temauge om sundhed 
I lighed med sidste år blev der i KL afholdt en sundhedsuge, hvor der var mulighed for at tage trapperne i 

stedet for elevatoren, få målt sit blodtryk og tage en konditest samt foredrag om at slippe stress ud af 

skammekrogen. Derudover var der sund mad i kantinen samt mulighed for at kajakvolley på Islands 

Brygge. Ugen sluttede af med DHL-stafetten samt afprøvning af hjertestarteren i KL 

Evalueringen har været at ugen generelt var en succes med fint fremmøde til både  

Elever 
På det seneste Samarbejdsrådsmøde drøftede vi på foranledning af PF en overordnet plan for elevernes 

uddannelsesforløb. HR-afdelingen vil vende tilbage med en samlet plan og overblik. 

Har du spørgsmål om ovenstående kan du rette henvendelse til kredsformand Allan Graversen, 

awg@kl.dk  

Kredsnyt fra BDO 
Fremtid 
Som nævnt i indledningen stopper vores kredsformand Azadeh Vahedi Custovic i BDO. Vi skal derfor 

gerne snarest finde en afløser i kredsledelsen for Azadeh. 

 

Det er af væsentlig betydning, at vi har en kredsledelse med kendskab til vores organisation. Og meget 

gerne en kredsledelse, der kan bistå når behovet opstår. Der er altid faglig hjælp at hente hos PF, hvor 

formand, Allan Graversen, er til rådighed (tæt på) alle døgnets timer.  

 

Deltagelse i kredsledelsen forudsætter alene interesse i det faglige arbejde. Det kræver med andre ord 

ikke dybere kendskab til ret og regler. Det kan vi altid få hos PF og SAFU/FTF. Nedenfor vises i figur 1, 

vores hovedorganisation FTF, som vi via vores samarbejdspartner SAFU er medlem af. 
Figur 1 

 

          Safu/PF 

 

http://www.pfpersonaleforeningen.dk/
http://skat.dk/skat.aspx?oid=2242213
mailto:awg@kl.dk
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fftf.dk%2Ffileadmin%2Ftemplates%2F2015%2Fimages%2Fftf-fblogo.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ftf.dk%2Foekonomi%2Ftillidsreform%2F&docid=IlK1GqYSbGNcOM&tbnid=jyQiQP4y-fGrpM%3A&vet=1&w=200&h=200&bih=935&biw=1920&ved=0ahUKEwiZ76nn8avXAhVGnRQKHYPFB2kQxiAIGigF&iact=c&ictx=1
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Vi har hidtil været to i kredsledelsen, og indtil videre vil Jan derfor deltage i møder med PF m.v., men vil 

meget gerne have en at sparre med i det fortsatte forløb. Vi opfordrer derfor alle til at melde sig til 

kredsbestyrelsen. Der vil i efteråret 2018 være generalforsamling med forhåbentligt egentligt valg til 

kredsbestyrelsen.  

 

Vi opfordrer endvidere alle til at udbrede kendskabet til PF. Jo flere medlemmer, jo større styrke har 

vores stemme.  

 

Ny regionsstruktur 
Ny regionsstruktur i BDO pr. 1. oktober 2017. BDO går fra at være opdelt i 9 regioner til 4 regioner. Må-

let er at skabe mere homogene og beslutningsstærke regioner.  

http://intranet/News/Pages/Ny-regionsstruktur-i-BDO-Privat-revision-ny.aspx 

 

Valg i SAMU 
En liste over de valgte ambassadører og arbejdsmiljørepræsentanter kan ses på intra 

http://intranet/News/Pages/Velkommen-til-de-kommende-ambassad%c3%b8rer-og-

arbejdsmilj%c3%b8repr%c3%a6sentanter.aspx 

Emner som strukturændring, organisationsændring mv. skal alle drøftes i SAMU regi. Alle medarbejdere 

har mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen via SAMU og til at søge uddybet baggrunden for et eller 

flere tiltag. Det vil vi opfordre alle til, da man jo på den måde kan skabe en bedre forståelse og styrke 

ønsket om indlevelse i forretningen.  

Temperaturmåling  
Der er høj tilfredshed blandt medarbejderne i BDO. Som det fremgår af direktørens Road-show, er ar-

bejdsglæden simpelthen steget med 1 procentpoint i år i forhold til sidste år er nu helt oppe på 78. 

 

Der er fokus på dette område og der bliver som bekendt brugt ressourcer på at måle graden af medar-

bejdernes generelle tilfredshed med arbejdet.  

 

Indlevelsesdonation 
Der blev i alt indsamlet 164.050 kroner til Børnecancerfonden – heraf 64.050 kroner fra medarbejderne.  

 

Opsigelser 
Desværre bliver opsigelser ikke altid offentliggjort på intra.  

Vi oplevede i september måned nedlæggelse af en hel offentlig afdeling i Skive, bestående af 4 medar-

bejdere. Det er til d.d. ikke offentliggjort på intra. Der var tale om 3 medlemmer og en leder. PF mødte 

op som bisidder under mødet med ledelsen og alle parter var tilfredse med de indgåede fratrædelsesaf-

taler.  

 

 

http://www.pfpersonaleforeningen.dk/
http://intranet/News/Pages/Ny-regionsstruktur-i-BDO-Privat-revision-ny.aspx
http://intranet/News/Pages/Velkommen-til-de-kommende-ambassad%c3%b8rer-og-arbejdsmilj%c3%b8repr%c3%a6sentanter.aspx
http://intranet/News/Pages/Velkommen-til-de-kommende-ambassad%c3%b8rer-og-arbejdsmilj%c3%b8repr%c3%a6sentanter.aspx
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Vi opfordrer alle til at kontakte PF såfremt man modtager indkaldelse til en samtale med ansættelsesret-

lige konsekvenser. PF bliver IKKE kontaktet af ledelsen. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne selv hu-

sker at inddrage fagforeningen.  

Har du spørgsmål om ovenstående eller ønsker du at deltage i kredsledelsen, kan du rette henvendelse 

til kredsformand Azadeh Vahedi Custovic, AZV@bdo.dk (indtil 30. november 2017) eller til Jan Back Jør-

gensen JAB@bdo.dk  

 

Kredsnyt fra Patienterstatningen 
Pensionsrådgivningsmøder 
Igen vil SAMPENSION afholde rådgivningsmøde i KL, hvor en pensionsrådgiver vil kunne rådgive 

dig individuelt om din pensionsordning. Mødet afholdes 13. december 2017.  

Du kan booke et møde/samtale ved at gå ind på SAMPENSIONs hjemmeside www.sampension.dk - log 

ind, hvorefter du i venstre side kan bestille en tid. Du kan også ringe til Kundeservice på 77 55 62 50. 

Færre anmeldelser  
Anmeldelsestallene er faldet i forhold til det der er budgetteret for 2017, men inden udgangen 

af året bliver det måske indhentet.  Tallene følges nøje og vi gør hvad vi kan for at gøre op-

mærksom på PEBL. Bl.a. er vi i september 2017 kommet på Facebook og vi holder foredrag 

rundt i landet.  Sagsbehandlings/afgørelsestiden er nu på under 200 dage og det skal den fort-

sætte med.  

Medarbejderudviklingssamtaler 
MUS-samtaler er i fuld gang i hele PEBL. 

Oprydning i sagssystem 
En lille gruppe medarbejder på 4 assistenter er i gang med at rydde op i vores sags system.  Da 

vi jo nu stort set kun kommunikere via Net-service og E-Boks, er det nødvendigt at alle oprette-

de parter/implicerede i sags systemet bliver opdateret og rettet (CVR.nr og mailadresser). Dette 
giver på sigt en stor portobesparelse. 

 

Engangsvederlag 
Vi har endnu ikke talt om engangsvederlag med ledelsen, men vi forventer, at ledelsen i lighed med tid-

ligere år udmønter engangsvederlag i december måned. 

Personlige oplysninger 
I forbindelse med at en medarbejder faldt om på sit kontor, opfordrede HR og ledelsen til, at opdatere 

vores personlige data på vores Intranet. I det nævnte tilfælde havde medarbejderen ikke opdateret fa-

milie/pårørendes navne og telefonnr. Det betød at det tog noget længere tid at finde frem til dem.  

 

http://www.pfpersonaleforeningen.dk/
mailto:AZV@bdo.dk
mailto:JAB@bdo.dk
http://www.sampension.dk/
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Bedre cykelparkering 
TR'erne har bedt om at få bedre cykelparkering, gerne overdækket. Dette bliver nu undersøgt. 

Ny kollega 
Der er pr. 1. september 2017 ansat ny kok i husets kantine. Vores tidligere kok Martin er blevet udnævnt 

til driftschef i Simply Cooking. 

 

Har du spørgsmål om ovenstående kan du rette henvendelse til kredsformand/tillidsrepræsentant Janne 

Enequist, Janne.Lund.Enequist@Patienterstatningen.dk   

 

 

http://www.pfpersonaleforeningen.dk/
mailto:Janne.Lund.Enequist@Patienterstatningen.dk

