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Kontakt CS om tilbagebetalingssager
Forsvarsministeriets Personalestyrelse meddelte i starten af året, at der grundet fejl i det nye
tidsstyringssystem har været en række tilfælde, hvor medarbejdere har fået udbetalt et forkert antal
variable ydelser. Der har både været tilfælde, hvor medarbejdere har fået for lidt i løn, og tilfælde hvor
medarbejdere har fået for meget i løn.
I de sager hvor medarbejdere har fået for lidt i løn, er de manglende variable ydelser blevet efterbetalt. I de
sager, hvor de ansatte har fået for meget i løn, vil man fra FPS’ side søge at få det for meget udbetalte
tilbagebetalt. Derfor er der nogle af vores medlemmer, der har fået at vide, at de skal betale variable
ydelser tilbage.
Hvis det for meget udbetalte beløb ikke udgør en væsentlig del af lønnen, eller hvis lønnen varierer fra
måned til måned, kan det være svært at opdage, hvis man har fået for meget udbetalt. Hertil kommer, at
mange har haft svært ved at bruge tidsinfolister til at kontrollere de udbetalte beløb på lønsedlen.
CS har allerede ført en række tilbagebetalingssager for medlemmer, og vi sidder klar til at hjælpe. Derfor
kommer der her en opfordring til, at I beder medlemmerne kontakte os, hvis de har en tilbagebetalingssag.
I kan kontakte chefkonsulent Nadia Skovsborg direkte på mail: nadia@cs.dk eller på telefon 36908904.

Ny medarbejder i CS
CS Kommunikation er blevet styrket med en ny journalist, der fremover vil fylde spalterne i CS Bladet og på
vores hjemmeside med spændende historier. Anders Højer Rømeling har blandt andet været
presserådgiver i Forsvaret, skrevet for HOD’s medlemsblad og han har erfaring fra blandt andet og
tænketanken Atlantsammenslutningen, Interforce og veteranforeningen Støtte til Soldater og Pårørende.
Har du en god historie, skal du endelig tage kontakt til Anders på mail: anders@cs.dk eller på telefon
36908926.

Nyt fra Tjenestemændenes Låneforening
Her til slut bringer vi lidt nyt fra Tjenestemændenes Låneforening, så I er orienterede i tilfælde af, at I bliver
spurgt herom.
I forlængelse af, at Tjenestemændenes Låneforening er blevet omfattet af ”Lov om forbrugslån” er man af
Finanstilsynet blevet pålagt at sikre en såkaldt ”rådighedsberegning” af låneansøgernes udgifter. Det
betyder, at man fremover vil kræve dokumentation ved f.eks. ”betalingsserviceoversigt” eller
”kontoudskrift” sammen med seneste lønseddel og årsopgørelse.
Det skulle gerne foregå elektronisk via låneansøgningen, men det kan måske volde nogle medlemmer
vanskeligheder. Eventuelle spørgsmål skal rettes til Tjenestemændenes Låneforening.
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