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Afvikling af eventuel restferie fra miniferieåret i 2020
I CS INFO 15 2021 skrev vi om det såkaldte miniferieår, der blev indført ved overgangen til den nye ferielov.
I perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 havde vi 16,64 dages ferie til afholdelse. I INFO’en skrev vi også,
at disse dage skal være afholdt senest 31. december 2021, da dagene i modsat fald bortfalder og ikke kan
kompenseres økonomisk.
For langt de fleste af CS’ medlemmer er disse dage for længst afholdt, men CS modtager fortsat
henvendelser herom, herunder at der eksempelvis ikke kan tastes 0,64 i tidsstyringssystemet. Årsagen er,
at ferie som udgangspunkt skal holdes i hele dage, og derfor er der en begrænsning i indtastningsfeltet.
Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan afholde de 0,64 dage! Man skal i stedet indtaste en
hel feriedag, hvorefter tidsstyringssystemet først trækker de 0,64 dage i rest fra den ”gamle” saldo (ferie
(overført)) og derefter henter det resterende fra den nye feriesaldo. Har man ikke optjent ny ferie, vil man
med den nye ferielov kunne holde 0,36 dage på forskud og dermed fortsat have mulighed for at afholde en
hel feriedag.

Databrud ved FPS
Nogle medlemmer har modtaget et brev i deres e-Boks fra FPS med orientering om et databrud med
personoplysninger om en stor gruppe af ansatte og tidligere ansatte. Det drejer sig om CPR-numre,
medarbejder-numre, navne, grader, funktionsniveauer, værn, organisatorisk enhed, ændringer i
ansættelsesforhold (f.eks. ”Ansættelse” eller ”Afgang”) og kommunenavn. Personoplysningerne har ved en
fejl har været tilgængelige på et teamsite på FPS’ intranet
FPS vurderer, at det er meget begrænset, hvor mange der har fået adgang til oplysningerne, da der har
været placeret på et internt teamsite, som man kun kan få adgang til som ansat i Forsvaret med adgang til
FIIN-netværket. FPS vurderer derfor risikoen ved databruddet som begrænset.
Der er ved FPS oprettet et callcenter, der kan svare på eventuelle spørgsmål om databruddet.
Telefonnummeret hertil er: 32 66 50 60 (tilgængelig i perioden kl. 9-15 fra tirsdag d. 28. september).
Skriftlige spørgsmål om databruddet bedes sendt til: fps-ktp-datasikkerhed@mil.dk.
CS er opmærksom på databruddet og vores advokat følger sagen. Har du spørgsmål, som du gerne vil have
at CS kigger på i forhold til databruddet, er du velkommen til at kontakte advokat i CS Mette Lind-Hansen.

CS lønfolder
I CFU-forliget OK21 er der aftalt en lønstigning på 0,30 pct. pr. 1. oktober 2021.
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 11,4336
CS lønfolder er nu opdateret i henhold til samme og ligger på hjemmesiden lige til at downloade.
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