Indkaldelse af forslag til OK 18
CO10 har indkaldt forslag fra organisationerne til overenskomstforhandlingerne i 2018.
I den forbindelse skal afdelingernes forslag være indsendt i elektronisk form til sekretariatet senest fredag den
7. april 2017
Alle forslag bedes oplistes i afdelingens prioriterede rækkefølge. Det skal bemærkes, at mange afdelinger i løbet
af 2016 allerede har fremsendt konkrete forslag til overenskomstforhandlingerne. Disse forslag skal ikke
genfremsendes.
Er der spørgsmål til de kommende overenskomstforhandlinger og/eller ønskes sparring i forhold til afdelingens
proces med formulering af forslag til overenskomstforhandlingerne, er man velkommen til at kontakte Rune
Kjølby Larsen (tlf.: 36 90 89 25 / e-mail: rkl@cs.dk) i sekretariatet.
Alle krav skal indsendes til rkl@cs.dk, mærket ”Aftaleforslag til OK 2018” med tydelig angivelse af, hvilken
afdeling, der indsender forslagene.

Tilkøb af pensionsår i forbindelse med udnævnelse til tjenestemand
CS og Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har igennem længere tid været i dialog om muligheden for
tilkøb af yderligere pensionsår i forbindelse med udnævnelse til tjenestemand.
Har man fået en langtidskontrakt inden 1. september 2014, har man som et led i ansættelsesvilkårene et tilsagn
om tjenestemandsansættelse efter 10 år. I en pensionsmæssig sammenhæng betyder dette, at man optjener
arbejdsmarkedspension i den indledende 10 års ansættelse på overenskomstvilkår, og når man herefter overgår
til en tjenestemandsansættelse, vil man begynde at optjene tjenestemandspension i form af pensionsår.
Som noget nyt vil man fremadrettet modtage et tilbud fra FPS om tilkøb af yderligere pensionsalder i forbindelse
med udnævnelsen til tjenestemand. Konkret betyder dette, at man får mulighed for anvende den arbejdsmarkedspension, der er indbetalt under den indledende overenskomstansættelse (10 år) på langtidskontrakt, til
brug for tilkøb af 10 års pensionsalder. Grundet individuelle forhold vil dette være rigtig attraktivt for nogle og
knap så attraktivt for andre. CS vil derfor opfordre medlemmer, som modtager et sådan tilbud, til at kontakte
sekretariatet (Torben Bratved, tlf. 36 90 89 33 / e-mail:tb@cs.dk eller Rune Kjølby Larsen, tlf.: 36 90 89 25 / email: rkl@cs.dk).
CS og FPS er fortsat i dialog om en bagudrettet håndtering i relation til allerede udnævnte tjenestemænd, som
ikke fik et tilbud om tilkøb af pensionsår i forbindelse med udnævnelsen til tjenestemand.

Ny kommunikationskonsulent i CS
CS har pr. 1. marts 2017 ansatte Aia Lykke som ny kommunikationskonsulent. Aia Lykke er 31 år og uddannet
Cand. public med speciale i journalistik og digital kommunikation.
Hun har tidligere arbejdet som kommunikationskonsulent i Røde Kors og som Social-media konsulent på
Jurainfo.dk
Aia Lykkes kontakt info er tlf.: 36 90 89 25 og e-mail: aia@cs.dk

