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CS vinder sag for fyret medlem
En nyudnævnt sergent blev fyret efter en periode med sygdom. CS klagede over sagen og skaffede
sergenten tre måneders løn. Sergenten blev i 2015 udnævnt og ansat på en K-35-kontrakt, men
umiddelbart inden der var gået en måned, måtte sergenten sygemelde sig. Efter mindre end en måned
sygemeldt valgte FPS at fyre sergenten med én måneds varsel efter indstilling fra tjenestestedet.
Forklaringen på afskedigelsen lød, at sergenten var blevet afskediget inden for sin ”prøvetid”.
CS skrev sammen med sergenten en partshøring, hvor det blev bemærket, at sergenten inden K-35kontrakten havde brugt ni måneder på sergentuddannelsen, og at det derfor ikke er en gyldig grund af
fyre sergenten med henvisning til, at denne fortsat var i sin prøvetid. Samtidig burde tjenestestedet
have udfærdiget en fastholdelsesplan, f.eks. ved at lade sergenten udføre kontortjeneste indtil han igen
kunne udføre geledtjeneste.
CS klagede til Forsvarsministeriet, og nu har ministeriet givet CS medhold. Det betyder, at sergenten
modtager et beløb svarende til tre måneders løn som kompensation. For flere oplysninger om sagen
eller lignende sager kontakt Magnus Pedersen på mp@cs.dk
Fyret på grund af sygdom? Du kan have en forsikring mod erhvervsudygtighed
Har man den obligatoriske pensionsforsikring eller tegnet den frivillige forsikring hos CS, kan man evt. få
udbetalt en rente eller en sum penge, hvis man fyres fra forsvaret på grund af sygdom.
CS medlemmer har forsikringen mod erhvervsudygtighed, hvis de enten har tegnet CS frivillige
forsikring, eller de er overenskomstansat med pensionsforsikring.
Kontakt os – også hvis det er din kollega. CS bliver typisk informeret, når der er tale om sager med
partshøring, fordi CS her har en medlemskonsulent med i sagsbehandlingen. Men i andre sager går der
ikke automatisk besked til CS, og er man ikke selv opmærksom på den mulige forsikringsdækning, sker
der ingenting. For mere information om forsikringen kontakt Kirsten Flindt på kirsten@cs.dk
CS medlemmers forbrug gav 1,4 mio. i bonus
I 2015 fik 1.370 CS medlemmer i alt 1,4 mio. kr. i bonus, når de handlede. Det skyldes, at de er medlem
af forbrugsforeningen og tilsammen handlede for 25,3 mio. kr. i de ca. 4.600 butikker, som yder bonus
via Forbrugsforeningen. Det giver en gennemsnitlig bonus på ca. 1.022 kr. pr. medlem.
Alle CS medlemmer kan blive medlem af Forbrugsforeningen og få bonus, hver gang der handles.
Forbrugsforeningen og få rabat på bl.a. briller, mobiltelefoner, tøj og meget andet. Du får bonus i over
4.600 butikker landet over kan typisk få 9 % i bonus på dine indkøb. Butikker som Imerco, StarTour,
Spies, Call Me, Fona, Uno-X og Silvan er en del af bonusordningen. Læs mere om Forbrugsforeningen på
cs.dk
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