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Brug Arbejdstilsynets nyhedsbrev
I den nyeste udgave af Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev er der to særligt interessante vejledninger. De to
vejledninger hedder ”Få styr på virksomhedens arbejdsmiljøarbejde” og ”Stunts skal forebygge ulykker”
og er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet (BAR).
Når det gælder arbejdsmiljø, så er Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev et rigtig godt sted at hente ny viden og
inspiration til forbedring af arbejdsmiljøet lokalt. Find nyhedsbrevet på www.arbedstilsynet.dk. Du kan
også høre mere hos CS’ medlemskonsulent Magnus Pedersen på mp@cs.dk
Forsvarets lønindeholdelse af tillæg er ikke tilladt
CS oplever i øjeblikket flere sager, hvor medlemmer automatisk trækkes i deres løn, hvis de skal
tilbagebetale tillæg, som forsvaret hævder, de ikke har været berettigede til. Men det er faktisk ikke
tilladt, at Forsvaret automatisk trækker pengene over lønnen. Det der kaldes lønindeholdelse.
Forsvaret må ikke lave en lønindeholdelse uden accept fra den ansatte, og den ansatte skal altid tilbydes
en afdragsordning, hvis der er penge, der skal betales tilbage. Sagerne drejer sig om tillæg, som ansatte
har modtaget i op til flere år, men som forsvaret hævder, de ikke har været berettigede til af forskellige
årsager. I disse sager skal forsvaret i stedet lave et tilbagebetalingskrav, for tillæg, som muligvis har
været modtaget uretmæssigt.
CS opfordrer medlemmer til at kontakte sekretariatet, hvis de mødes med tilbagebetalingskrav af tillæg.
For er tillægget modtaget i god tro, mener CS ikke, at pengene skal tilbage betales. Kontakt Torben
Bratved på tb@cs.dk
CS kræver svar i sag om soldaters personlige oplysninger
De danske soldater udsendt til Irak har skullet afleveret meget personlige data for at få indrejse- og
opholdsvisum mens de er i missionen. Det rejser en række vigtige spørgsmål ved den personlige
sikkerhed for den enkelte soldat og dennes familie.
CS formanden har derfor også sendt et brev til både Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet, hvor
han forlanger svar på de centrale spørgsmål om soldaternes og deres familiers sikkerhed. Den sikkerhed
er altafgørende, når vores styrker sendes ud. CS opdaterer i sagen på cs.dk og Facebook, når
ministerierne har svaret på formandens henvendelse.
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