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HVAD ØNSKER MEDLEMMERNE 

AF FAGFORENINGEN 
0  
0  
20. oktober 2014  |   |  Tine Mortensen  

Bestyrelsen, tillidsrepræsentanter og særligt aktive medlemmer i HK Trafik & Jern-
bane har i den seneste tid gransket de mange forslag vi har modtaget fra medlem-
merne. Vi har så lavet en ”top 5” over de højest prioriterede ønsker som medlem-
merne har givet udtryk for.  

Her er de temaer som rangerer højest på medlemmernes liste over væsentlige forbedringsområder:  

1.       Ny løn for tjenestemændene er et højt prioriteret krav  

2.       Arbejdstidreglerne – sikre præcisering & og udelukke misfortolkninger 

3 .      Udvikle det faglige fællesskab omkring ”faget”  

4.       Sikre mere indflydelse på eget arbejde  

5.       Forbedre information om hvad fagforeningen har af tilbud til medlemmerne  

 

Det er selvfølgelig ikke en udtømmende oversigt – den kan ses her. Men det er en nødvendig overordnet prio-

ritering fordi det vil være uklogt, at have alt for mange bolde i luften på en gang.  

 

Nu gælder det om at organisere indsatsen for at nå resultater  

 

Vi har i HK Trafik & Jernbane fra 2014 arbejdet på, at omstille os til at være ”en organiserende fagforening”. 

Det betyder kort sagt en fagforening der ikke bare organiserer medlemmer – men at vi også organiserer aktivi-

teter hvor vi i fællesskab styrker indsatsen for at opnå forbedringer. Det er jo den grundlæggende mening med 

fagbevægelsen, udtaler Andreas Hasle, formand for HK Trafik & Jernbane.  

 

- Vi har i første omgang gennemført en lang række ”lyttemøder” landet over hvor alle medlemmer blev invite-

ret til at møde fagforeningens ledelse og byde ind på:  ”medlemmernes faglige dagsorden”. Og mange med-

lemmer fandt vej til disse møder og var oprigtigt positive over for ideen. Det vidner de mange forslag til for-

bedringer af løn – og arbejdsvilkår, og arbejdsmiljøet, i hvert fald klart om, siger Andreas Hasle.  

 

Vi vil i nærmeste fremtid, gennem en række artikler, gøre rede for hvordan vi agter, at gå videre med denne 

faglige dagsorden. Og vi opfordrer alle medlemmer der er interesserede i at give deres meninger til kende – at 

udfylde blanketten ”sig din ærlige mening” og indsende den til sekretariatet. (Anonymitet garanteres). Du kan 

også gå ind på Facebooksiden Andreas&Birthe og kommentere på vores udspil undervejs.  

http://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2014/10/20/fagforeningen
http://www.hk.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/08/29/Hvad-kom-der-egentlig-ud-af-lyttemoderne-med-fagforeningen
http://www.hk.dk/OmHK/Sektorer/TrafikOgJernbane/Den-organiserede-fagforening
https://www.facebook.com/pages/Andreas-Birthe/200472090055167
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Ny medlemsundersøgelsen i HK  

 

Medlemmerne af HK Trafik & Jernbane er den gruppe i HK hvis tilfredshed med fagforeningen har været i 

størst fremgang i perioden fra maj 2013 til maj 2014 i forbundet. Det er en tiltrængt opmuntring for de mange 

tillidsvalgte og sekretariatet, som hver dag forsøger at skabe resultater for medlemmerne på vanskelige vil-

kår.  

HK gennemførte den årlige medlemsundersøgelse i maj 2014 hvor op mod 17.000 medlemmer svarede hvad 

de syntes om deres fagforening – herud af svarede ca. 300medlemmer af HK Trafik & Jernbane. (12 %).  

 

-  Vi er i fagforeningsledelsen glade for denne fremgang og lader blomsterne gå videre til vores aktive tillidsre-

præsentanter og dygtige medarbejdere i sekretariatet. Men vi vil gerne være endnu bedre hvad angår med-

lemstilfredshed og loyalitet, og her er et stykke vej endnu før vi er tilfredse. Derfor fortsætter vi den aktive linje 

der nu er lagt og vi vil løbende styrke medlemskontakten på alle niveauer, slutter Andreas Hasle 

 

 


