CS INFO
NR.:
Husk tilmelding til CS Jubilæumskonference

16 – 2017

Fristen for tilmelding til konferencen udløber på søndag 10. september. Så hvis du endnu ikke har
tilmeldt dig, så er det ved at være tid til at få det gjort. Det gør du på nedenstående link, hvor du også
finder programmet.
http://www.conferencemanager.dk/CS-Jubilaeumskonference2017/velkomst.html
Deltagelse i konferencen er underlagt de samme vedtægter, som gælder for kongressen. I din invitation
kan du se antallet af repræsentanter, der kan deltage fra din afdeling.
CS Jubilæumskonference afholdes den 6. - 7. oktober 2017 på Hotel Scandic Copenhagen, Vester
Søgade 6, 1601 København V.

Genåbning af Grønnedal
I den politiske aftale om Forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis, som blev indgået i december sidste
år, fremgik det til sidst i aftaleteksten, at Grønnedal skulle genåbnes. Det er hensigten, at stationen
fremadrettet skal fungere som et strategisk logistisk støttepunkt for Forsvaret, som kan anvendes dels til
oplægning af brændstof, opbevaring af havmiljøbekæmpelsesmateriel mv. og dels til øvelses- og
uddannelsesformål. Derudover kan Grønnedal stilles til rådighed for øvrige myndigheders opgaveløsning
i det arktiske område, eksempelvis civile forskningsaktiviteter mv.
I den forbindelse har CS været i forhandling med Forsvarsministeriets Personalestyrelse om vilkårene for
de tre medarbejdere som skal udgøre en ”reetableringsbesætning”. CS og FPS blev den 1. august enige
om løn- og ansættelsesvilkårene og indgik en aftale, som dog skal revurderes senest den 1. august 2018.
CS har været meget optaget af vilkårene i Grønnedal, og rettede derfor henvendelse til
Forsvarsministeriets departement, da vi gerne så, at der blev oprettet en fjerde stilling af
sikkerhedsmæssige hensyn. Forsvarsministeriet anerkendte bekymringen, og vil løbene holde øje med de
opgaver der skal løses, med henblik på at sikre, at der vil være den nødvendige bemanding.
Forsvarsministeriet vurderer, at opgaven kan løses af tre personer, idet opgaverne indledningsvis består
af at vedligeholde materiel og sikring af adgangen til Grønnedal enten via helikopter eller havnen - det
vil sige snerydning o. lign. CS vil naturligvis følge forholdene.
Spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Flemming Fage Sørensen på email: fage@cs.dk
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Ferielovsudvalget anbefaler ny ferielov
Arbejdsmarkedets parter er i Ferielovsudvalget blevet enige om en ny ferielov, som
betyder, at alle lønmodtagere får ret til at holde betalt ferie allerede det første år på
arbejdsmarkedet.
Udvalget anbefaler, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener
og afholder deres ferie over samme periode. Forslaget vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde
betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16
måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.
Med forslaget om samtidighedsferie vil alle lønmodtagere have ret til det samme antal feriedage, som de
har i dag – men perioden, hvor ferien optjenes og afholdes, ændres. Udvalget anbefaler, at ferien
fremover optjenes fra 1. september til den 31. august (12 måneder), og at den optjente ferie afholdes i
perioden 1. september til 31. december (16 måneder). Dermed er afholdelsesperioden fire måneder
længere end optjeningsperioden, hvilket giver øget fleksibilitet til at afholde ferien.
Ferielovsudvalget er samtidig blevet enige om en overgangsordning, der skal sikre, at overgangen
mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.
Hvis forslaget bliver vedtaget, vil de nye regler træde i kraft i september 2020
Kilde: Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet
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