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Organisationerne følger sammenlægning af beredskaberne
I november måned afholdt DOBL 4 medlemsmøder rundt om i landet. Omkring 100 medlemmer
deltog i møderne, som bl.a. omhandlede de rettigheder m.v. en virksomhedsoverdragelse til et § 60
selskab giver det enkelte medlem.
DOBL orienterede om virksomhedsoverdragelse – opsigelsesvarsler – ansættelsesvilkår og hvad
skal en overenskomstansat og en tjenestemand ”tåle” m.v.
Stine Arenshøj, som er tilknyttet DOBL’s kriseberedskab, orienterede om, hvordan man mentalt
reagerer på omstruktureringer og kom med gode råd om, hvordan man mentalt kan håndterer disse
udfordringer.
Konsulent Tina Aistrup fra FTF-A orienterede om a-kassens muligheder ved ledighed, dagpenge og
om FTF-A lønsikring.
De medlemmer, der ikke havde mulighed for at deltage i orienteringen, er selvfølgelig meget
velkommen til at kontakte formanden for en nærmere orientering om deres rettigheder.
DOBL følger sammenlægningerne tæt, vi har også kontakt til de øvrige organisationer, som vi har
holdt flere fællesmøder med.
Du er meget velkommen til at maile de breve, som du modtager i forbindelse med overgangen til et
§ 60 selskab, til formanden på mp@dobl.dk. På måde kan vi også kan følge din situation.
******************************************

Overenskomstforhandlingerne – OK15
Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang.
KL og Forhandlingsfællesskabet (Forhandlingsfællesskabet består af de hidtidige organisationer
KTO & Sundhedskartellet) er startet på forhandlingerne vedr. de generelle aftaler og
overenskomster, som gælder alle medarbejdere i kommunerne.
Vi forventer, at forhandlingerne afsluttes den 13. februar 2015.
KL har nu spillet ud med, hvor meget der kan afsættes til organisationernes forhandlinger.
Der afsættes 0,30 % til organisationernes specielle forhandlinger.
Vi har haft de første møder med KL og vi håber på at have forhandlet basis/mester og chef/leder
overenskomsterne færdig inden udgangen af februar.
Du vil blive orienteret om resultatet, når forhandlingerne er afsluttet.
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Få personlig pensionsrådgivning - uanset hvor du er
Af Jens Johan Nordentoft PFA

Hvorfor mødes på en fast adresse, når man kan få personlig pensionsrådgivning ombord på
arbejde eller hjemme i sofaen? Sådan er der mange der tænker. Derfor er PFA’s webrådgivning i
dag mere populær end nogensinde. Læs mere om den populære rådgivningsløsning.
Hvert år holder PFA Pension over 45.000 rådgivningssamtaler – fordelt på telefonisk rådgivning,
rådgivningsmøder og webrådgivning. Specielt webrådgivningen har vundet indpas, fordi den er
fleksibel i forhold til tid og sted, uden at gå på kompromis med det personlige præg.
Fleksibel rådgivning med telefon og skærm
Webrådgivning er en kombination af rådgivning i telefonen og et link, der giver dig adgang til
rådgiverens skærm. Det gør det nemmere at vise muligheder og konsekvenser ved forskellige valg,
men det har også andre åbenlyse fordele. En af webrådgivningens helt store styrker er
fleksibiliteten. Med webrådgivning kan du få rådgivning, hvor det passer dig og typisk helt frem til
kl. 20.00. Det kan fx være en fordel at få rådgivning i din egen stue, hvis du skal tage stilling til
spørgsmål, hvor du gerne vil have, at din bedre halvdel lytter med.
Tal pension fra Skive, Solrød eller Svendborg
Webrådgivning giver dig også mulighed for at få rådgivning, når du er på arbejde.
Du skal bare have en telefon og en computer eller tablet med internetforbindelse, så er du koblet op.
- Vi mener, at webrådgivning er et tilbud, som mange kan få glæde af, siger Jens Nordentoft,
kundechef i PFA, og tilføjer;
- Vi har alle forskellige behov, og derfor er det en stor styrke, at man kan få rådgivning om sin
pensionsordning, når man har mest tid til det, og det gør webrådgivning til et oplagt valg.
Stor kundetilfredshed
Da PFA begyndte at tilbyde webrådgivning udgjorde den ca. to procent af den samlede rådgivning.
Kombinationen af et voksende behov for fleksibilitet og en større fortrolighed med digitale
løsninger har betydet, at det tal i dag er steget til over 10 procent. Og tendensen er, at flere og flere
vælger webrådgivning, så det tal vil stige endnu mere i fremtiden. Heldigvis er kundetilfredsheden
fulgt med, for PFA’s tal viser, at kundetilfredsheden stort set er ens for rådgivningsmøder og
webrådgivning.
---

Faktaboks:
Vil du rådgives?
Har du fået mod på webrådgivning, er det nemt at bestille en samtale. Book en rådgivningssamtale
på mitpfa.dk, eller ring til PFA på 39 17 60 19.
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Husk at melde adresseændring.
Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter.
Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefon nummer.
Send blot en mail til dobl@dobl.dk.
Med venlig hilsen
Michael Petersen
formand
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