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Tjenestemandspension i forbindelse med hævet afgangsalder
CS har fået en række opkald angående konsekvenserne for pensionen, efter at Folketinget har hævet
Folkepensionsalderen og dermed også forlænget ansættelsen for forsvarets ansatte. For CS medlemmer
gælder det, at dem der nu skal blive, til de er 62 eller 63 år (Og eventuelt endnu længere) fortsat vil få
de op til 10 år tillagt pensionsmæssigt. Dem der laver en kriterieaftale vil få tillagt år i forhold til deres
70. leveår. Eksempelvis vil dem der laver en kriterieaftale til de er 61 år få 9 år tillagt pensionsmæssigt,
og dem laver kriterieaftale til 62 år vil få 8 år tillagt. Spørgsmål til dette kan stilles til Torben Bratved på
tb@cs.dk
Sådan er pensionen sammensat i den nye overenskomstansatte (Vedhæftet som pdf)
Som du måske husker, indgik CS en ny organisationsaftale med FPS i forbindelse med den seneste
overenskomst i 2015 (OK15). Det blev blandt andet gjort som konsekvens af, at forsvaret ikke længere
ville anvende tjenestemandsansættelsen, og derfor er særligt pensionen styrket i den nye aftale for at
sikre de bedst mulige vilkår for nye og kommende medlemmer, som ikke længere kan se frem til
kontrakt med tjenestemandsansættelse. Eksempelvis er det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag 16 pct. i
den nye aftale. For at give overblik over de væsentlige ændringer af pensionen har CS Fonde lavet en
oversigt. Den er vedlagt denne info. For spørgsmål kontakt Rune K. Larsen på rkl@cs.dk
Har du skiftet adresse eller telefonnummer?
Mange tænker ikke på at fortælle det til CS, når de skifter adresse, mail eller telefonnummer. Det giver
udfordringer, når vi skal i kontakt med medlemmerne, hvis mailadresse og telefonnummer ikke længere
er korrekt. Derfor har vi skrevet ud om det på hjemmesiden, og er du i tvivl om, hvorvidt CS har de
rigtige oplysninger på dig, så hører vi meget gerne fra dig.
Send en mail til cs@cs.dk, hvor du oplyser mail-adresse og telefonnummer og MA-nummer, så er vi sikre
på, at informationerne er korrekt opdateret.
Brug CS på Facebook
CS bruger Facebook mere og mere. For medlemmerne er Facebook interessant, fordi det er her, vi deler
vores artikler, CS’ synspunkter og andre nyttige informationer. Det skal selvfølgelig siges, at de samme
ting kommer på cs.dk. Facebook er dog et stærkt medie, som vi gerne ser, at flere og flere medlemmer
følger os på, fordi det er den hurtigste vej til at få delt vores nyheder og informationer. Det er samtidig
en mulighed for medlemmerne, at de kan kommentere og stille spørgsmål direkte på siden på Facebook
– noget flere og flere benytter sig af.
For CS tillidsrepræsentanter har vi oprettet en gruppe på Facebook. Meningen med den er, at du som
TR har mulighed for at stille spørgsmål direkte til de faglige konsulenter i CS Huset eller drøfte spørgsmål
med andre TR. Så er du ikke allerede på der, er det bare med at komme i gang.
facebook.com/CentralforeningenForStampersonel
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