CS INFO
17 – 2017
NR.:
Bliv klogere på, hvordan du sikrer dit hjem mod indbrud
Kom til inspirationsmøde i november og lær mere om, hvordan du bedst sikrer din bolig mod ubudne
gæster.
Tjenestemændenes Forsikring inviterer til inspirationsmøde for at vise dig, hvordan du kan gøre for at
føle dig mere tryg i dit hjem.
Østjyllands Politi kommer og giver tips til, hvordan du konkret kan sikre din bolig mod indbrud - og TJM
Forsikring fortæller, hvordan du som kunde har forskellige fordele, der kan bidrage til at skabe tryghed i
hverdagen. Endelig vil Vinni Steenholt fortælle om TrygFondens Familiehus i Skejby.
Praktisk information
Arrangementet afholdes onsdag den 1. november 2017 klokken 17:30.
Stedet er Trygs lokaler, Sommervej 31, 8210 Aarhus V
Der er sandwich og øl/vand klokken 17:30.
Tilmeld dig på www.tjm-forsikring.dk - senest den 29. september 2017.
Du er velkommen til at tage en ledsager med.
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Hurtigere behandlingstid for veteraner
På flagdagen lancerede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen en veteranpakke, der blandt andet
skulle sikre veteranerne hurtigere behandlingstid og ret til en second opinion. Vi bringer
pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet her:
Veteraner med PTSD får nu mulighed for at få en second opinion hos en specialist i psykiske sygdomme.
Det sker som led i en ny veteranpakke fra regeringen, der skal styrke sagsbehandlingen af veteranernes
arbejdsskadesager.
Konkret får veteranerne ret til en second opinion hos en specialist med særlig viden om veteraners psykiske
sygdomme. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) skal indhente denne second opinion i de sager, hvor det
vurderes, at veteranens PTSD ikke skyldes udsendelsen, og derfor ikke kan føre til erstatning. Det betyder, at
AES ikke kan afvise en sag om PTSD uden, at veteranen er tilset af en ekstra speciallæge.
Derudover igangsættes en praksisundersøgelse af, om sagsbehandlingen sker i overensstemmelse med
reglerne på området, og om afgørelserne er til at forstå.
I forbindelse med de kommende satspuljeforhandlinger ønsker regeringen desuden at afsætte 10 millioner
kroner til at nedbringe sagsbehandlingstiden i veteranernes arbejdsskadesager kraftigt.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:
”Vores veteraner skal kunne have fuld tillid til, at deres skader bliver vurderet korrekt, og at de får den
erstatning, de er berettiget til. Den kritik, der er rejst af sagsbehandlingen, har gjort stort indtryk på mig –
og på baggrund af dialog med veteraner, organisationer og eksperter er det tydeligt, at der er behov for at
skabe øget tryghed for veteranerne.”
”Veteranernes helt særlige arbejdsforhold kan gøre det vanskeligt at behandle sagerne i
arbejdsskadesystemet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sikrer, at veteranerne får ret til en second
opinion, inden der træffes en endelig afgørelse. Derudover har jeg bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en
praksisundersøgelse af området, så vi kan være sikre på, at sagsbehandlingen foregår efter bogen.”
”Som minister er jeg samtidig meget optaget af, hvordan vi får nedbragt sagsbehandlingstiden for
veteraner, der i dag er alt for lang. Og et ekstra tjek af en specialist risikerer at forlænge sagerne. Derfor
ønsker regeringen i forbindelse med de kommende satspuljeforhandlinger at afsætte 10 mio. kr. til
sagsbehandlingen. Der er i dag etableret et sekretariat, der har særligt fokus på at behandle veteranernes
sager, og sagsbehandlingstiden er blevet nedbragt. Ambitionen er, at den skal ned på et år.”
Anerkendelsesprocenten for veteransagerne om PTSD er cirka 80 pct. for sager anmeldt fra 1992 og frem til
april 2017. Det vil sige, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender omkring fire ud af fem sager om
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veteraner med PTSD. Baggrunden er, at et flertal bestående af alle partier i 2014 indførte en særlov, der
lempede dokumentationskravet og dermed gav flere veteraner mulighed for at få anerkendt PTSD som en
arbejdsskade.
Troels Lund Poulsen igangsatte kort før jul en gennemgang af sagsbehandlingen for veteraner. Det skyldes
bl.a., at en række veteraner og deres organisationer har stået frem med kritik af, at der er tidligere udsendte
soldater med PTSD, der ikke kan forstå, hvorfor de ikke kan få erstatning. Kritikken har gjort det tydeligt for
regeringen, at der er behov for at skabe øget tryghed for de veteraner, som efter en udsendelse udvikler en
psykisk lidelse, og derfor igangsætter regeringen nu en række nye initiativer.
Veteranpakken består i alt af fire initiativer:
•

Ret til en second opinion. Som en forsøgsperiode indføres en ret til en ekstra
speciallægeundersøgelse – second opinions - i de sager, hvor AES umiddelbart vurderer, at
veteranens sag om PTSD ikke kan anerkendes som en arbejdsskade.

•

Nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Regeringen ønsker at øremærke 10 mio. kroner til at
nedbringe sagsbehandlingstiden for veteraner i AES betydeligt i forbindelse med
satspuljeforhandlingerne.

•

Praksisundersøgelse af sagsbehandlingen. En praksisundersøgelse af området skal sikre, at AES’
afgørelser lever op til regler og praksis.

•

Lægeerklæringer skal forbedres. Regeringen vil anmode AES om at hæve kvaliteten af de
lægeerklæringer, som bruges i veteransagerne. Det sker for at sikre, at afgørelserne træffes på et
lægefagligt grundlag, der til fulde tager højde for de særlige belastninger, som veteraner har været
udsat for.
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Ny telefonliste
Der har været lidt omrokering i sekretariatet i løbet af august. Derfor er her en oversigt over de
forskellige medarbejdere samt deres ansvarsområder, så I ved, hvem I kan kontakte om de forskellige
emner.
• CS organisationsaftale
Flemming Fage Sørensen
• Lønudvalg
tlf. 36908944
• Arbejdstid
fage@cs.dk
• Orlov, herunder barsel
• Ferie
• Tjenesterejser
• Pensionsforhold
• Samarbejde og samarbejdsudvalg
• Tillidsrepræsentanter
Torben Bratved
• INTOPS
tlf. 36908933
• Stillingsklassificering og funktionsbeskrivelser
tb@cs.dk
• Bemanding/krydsstillinger
• Medlemsmøder
• Medlemsrådgivning vedr.
o Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
o Ansættelse, herunder genplacering og omstilling
o Afskedigelser – pga. arbejdsmangel
o Tjenestemandspension
o International tjeneste
Mette Lind-Hansen
tlf. 36908971
mlh@cs.dk

•

•
•
•

•

Kirsten Flindt
tlf. 36908914
kirsten@cs.dk

•
•
•
•

Juridisk rådgivning, herunder
o Advarsler, disciplinær og straffesager
o Tjenstlige samtaler
o Advokat hjælp
Arbejdsskader
Arbejdsmiljø
Sociale sager, herunder
o Sygdom
o Afskedigelser pga. sygdom
o Fleksjob
Analysearbejder og rådgivning til ledelsen indenfor
o jura
o Beskæftigelse- og arbejdsmarkedspolitik
o Arbejdsmiljøpolitik
CS forsikringsordninger
Sundhedsforsikring
Ulykkesforsikring
Erhvervsudygtighed
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•
•
•
•
•
•
•

Max Olsen
tlf. 30491387
max@cs.dk

•
•
•
•

Ole Kjær Poulsen
tlf. 23242388
ok@cs.dk

•
•
•

Dødsfald - livsforsikring
Begunstigelse og testamente
Medlemsmøder og orienteringsmøder i forbindelse med INTOPS
CS kursus og uddannelsestilbud
Medlems- og orienteringsmøder
Bisidder
Medlemsrådgivning (sammen med TB) vedr.
o Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
o Tjenestemandspension
Medlemsmøde herunder orientering ved skoler
Medlemsrådgivning
Medlemshvervning og medlemsfastholdelse
SKAT - principsager
o Beskatning af tjenesteydelser, INTOPS mv.
o Differencefradrag
Kontakt til afdelingerne og tillidsrepræsentanterne
Medlemshvervning og fastholdelse
Lokale møder, bisidder ved tjenstlige samtaler

•

Medlems- og orienteringsmøder

Bjarne Conradsen Skov
tlf. 36908903
bcs@cs.dk

•

IT rådgivning, herunder
o Implementering af persondataforordning
o Myndighedskrav til CS IT-sikkerhedssystemer (i samarbejde med
MHL)
o Medlemssager som vedr. forsvarets IT sikkerhed (i samarbejde
med MHL)
Medlemsrådgivning vedr. IT sikkerhed og cybertrussel
Uddannelse,
HR og karriererådgivning
Veteraner og veteranpolitik
Socialt kapital i forsvaret
Personalepolitik
Personel af reserven og frivillige
Hjemmeværnet
Værnepligtsområdet
Sekretær for arbejdsgrupper under hovedbestyrelsen
Central- og hovedorganisation
Aftale og forhandlingskompetence
Arbejdsløshedsforsikring
CS Hovedbestyrelse
CS Kongres og konferencer
CS afdelinger
EUROMIL
CS samarbejdsaftaler og medlemstilbud
CS Feriehuse

Jan Berg Rasmussen
tlf. 36908951
jan@cs.dk

Bjarne Ambjørn Kehr
tlf. 36908921
bk@cs.dk

Finn H. Bengtsen
Mobiltlf. 20330807
finn@cs.dk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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