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CS konference til efteråret – husk at reservere dagen!
Fredag d. 30. september og lørdag d. 1. oktober 2016 afholdes CS konference. Det kommer til at foregå
på Hotel Scandic i Horsens. Husk allerede nu at reservere dagen og få mindet alle andre delegerede om
at gøre det samme. Vi vil gerne se så mange som muligt, så vi kan få en god og konstruktiv konference.
Vel mødt!
Phonerkampagne fra CS/Tjenestemændenes Forsikring
I ugerne 9 - 10 og 16 – 17 kan medlemmer opleve, at de får en opringning på vegne af CS. Opkaldet vil
være rådgivning i forhold til medlemmernes privattegnede forsikringer. Årsagen er, at CS og
Tjenestemændenes Forsikring kører en phoner-kampagne. Kampagnen omhandler kun CS’
medlemstilbud.
CS benytter et eksternt call center, da CS ikke har kapacitet til at kunne ringe til så mange medlemmer
over en kort periode. Call centret kender kun navn, telefonnummer, adresse og CS medlemsnummer. De
vil ikke bede om hverken CPR-nummer eller MA-nummer. Alle oplysninger bliver kun registreret i CS
egen lukkede database. Call centret gemmer ikke oplysningerne, og de videregives ikke til en tredje part.
I forbindelse med opringningen spørger de medlemmet om man har skiftet mailadresse. Den oplysning
bruges kun til at opdatere vores medlemsdatabase, fordi vi ved at mange skifter mailadresse hen over
årene.
Aftale om særlig støtte til politiet
Siden 4. januar har forsvaret støttet politiet i en periode indtil udgangen af marts måned med særlig
hjælp vedrørende bevogtning, adgangskontrol og opretholdelse af sikkerheden i modtagecentrene i
Søgaard og Vordingborg. Rigspolitiet har det overordnede ansvar for opgavernes løsning, men forsvarets
indsatte enheder forbliver under kommando af egen fører.
HOD, HKKF, CS og VFK er enige om, at aftalen om beredskabstjeneste anvendes, når hærens soldater
indsættes som særlig hjælp til politiet. Det vil sige, at alle under indsats modtager deres sædvanlige løn
samt time- og dagpenge i forhold til tjenesterejseaftalen og eventuelt weekendtillæg. Aktiveres man i
mere end 24 timer, får man det særlige beredskabstillæg på 1.874,82 kr. pr. døgn. Det dækker
arbejdstid, natpenge og §15 frihed for det døgn, tillægget ydes. Dvs. at man ikke optjener merarbejde
de dage, man får tillægget. Dermed er der styr på betalingsdelen, men CS er fortsat opmærksom på, om
hviletidsbestemmelser etc. bliver overholdt.
Særlige kontraktformer for Hjemmeværnets støtte til politiet
Lige som der skulle laves en aftale for forsvarets støtte til politiet i forbindelse med bevogtning i
modtagecentrene, har CS også været til møde i FPS om en aftale for politiets anvendelse af
Hjemmeværnet. CS og FPS er enige om, at folk fra Hjemmeværnet midlertidigt kan ansættes på CS’
organisationsaftale, når de er indsat som særlig hjælp til politiet. Alt efter hvor længe opgaven skal
fortsætte, vil aftalen blive evalueret.
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