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Husk samtykkeerklæring til nye medlemmer
CS medlemsservice modtager ofte tilmeldinger fra nye CS-medlemmer. Det er vi selvfølgelig meget
glade for. Vi vil dog anmode om, at I ude i afdelingerne beder de nye medlemmer om også at udfylde en
samtykkeerklæring, som de skal sende ind til os sammen med indmeldelsesblanketten. På den måde
undgår vi at skulle indhente samtykke efterfølgende, hvilket både er tidskrævende for vores
medlemsservice og kan være til ulempe for det nye medlem såvel som for os.
Samtykkeerklæringen giver CS tilladelse til at indsamle og behandle de personoplysninger, som
medlemmet oplyser i tilmeldelsen (navn, adresse, telefonnummer og cpr.nr.). Det er meget vigtigt, da vi
uden samtykke fra medlemmet ikke har lov til at registrere nye medlemmers oplysninger.
Samtykkeerklæringen er vedhæftet denne CS INFO. Der er også vedhæftet en nyere udgave af
indmeldelsesblanketten, da der er flere afdelinger, der bruger ældre – og ikke opdaterede – udgaver.
Venligst brug vedhæftede blanketter fremover.
Blanketterne kan også findes på TR-håndbogen på cs.dk under ’Diverse blanketter’.

Lønregulering i staten pr. 1. oktober 2019
Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der aftalt en generel lønstigning for det statslige område
på 0,86 pct. 1. oktober 2019. Der vil snarest muligt komme en ny lønfolder med regulerede lønninger.
De generelle lønstigninger udmøntes således resten af perioden:
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Arbejdstid på flagdagen 5. september
Vi har modtaget en del spørgsmål vedrørende arbejdstid på flagdagen. Der er ingen særlige regler for
deltagelse i flagdagsarrangementer, hvorfor der kun tilskrives arbejdstid for de aktiviteter, hvor der er
beordret deltagelse.
Det vil sige, at hvis du deltager i et arrangement i din kommune, sker det i fritiden, med mindre dit
tjenestested har besluttet noget andet. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
specialkonsulent Flemming Fage på mail fage@cs.dk eller telefon 36 90 89 44.

CS holder efterårskonference
Den 8. – 9. november holder CS efterårskonference i Vejle. Der bliver sendt nærmere information ud
inden længe, så dette er blot en lille påmindelse om at sætte kryds i kalenderen.
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