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Kommunikationsplan 2014 – 2015  
 
Vi har den hovedudfordring, at omstille vores brancheafdeling til ”den organiserende fagforening”, og det 
er en ambition som kræver, at alle resurser og politiker målrettes mod det der skaber værdi for medlem-
merne – og at kommunikationen skal synliggøre den aktivitet og de resultater som skaber processen. 
 
Udgangspunktet er grundlæggende, at vi aktivt lytter til medlemmernes ønsker og krav – og giver dem lej-
lighed til, at formulere sig i en tæt og løbende medlemsdialog. For at få medlemmernes opmærksomhed 
tror vi på, at den direkte medlemskontakt er vejen – nemlig mødet med medlemmet, der hvor medlemmet 
befinder sig i sit arbejdsliv. Dette kan kun opnås hvis alle brancheafdelingens faglige aktive tager ansvar – 
og påtager sig opgaven at udvikle medlemskontakten, ansigt til ansigt. Den personlige kontakt er essentiel 
i medlemskommunikationen. 
 
Omdrejningspunktet for den fremadrettede kommunikation vil være den ”medlemsdrevne faglige dagsor-
den” som sættes af medlemmerne gennem lyttemøderne og input til lytteark m.v. Det er sat som mål, at 
samtlige medlemmer skal være kontaktet af deres tillidsrepræsentant inden årets udgang – men den fag-
lige dagsorden afventer ikke, at det sidste medlem er kontaktet. På BB mødet i september 2014 udarbej-
dede og kommunikerede første udgave af den faglige dagsorden på baggrund af lyttemøderne. Den skal nu 
løbende udvikles, uddybes og realiseres i den fortsatte medlemskontakt. 
 
De prioriterede faglige krav skal understøttes af faglige aktiviteter som skal udvikles i en form som kan til-
trække og involvere stadigt flere medlemmer i aktiviteter. Samtidig skal disse aktiviteter være en markant 
kommunikation af medlemmernes opbakning til deres forhandlere som fremfører budskaberne.  
 
Denne udviklingsopgave stiller vidtgående krav til iderigdom, kreativitet i kombination med seriøs humor – 
og skal derfor ske i fællesskab med netop medlemmerne. Succeskriteriet er såvel opnåelse af resultater – 
som evnen til at kommunikere dem i hele organisationen. Uden resultater vil vi miste medlemsinteresse – 
derfor er det vigtigt at den faglige dagsorden er realistisk. 
 
For at fastholde kvaliteten i den personlige medlemskontakt – og bevare de opnåede medlemsrelationer – 
skal det sikres at alle vores tillidsrepræsentanter og interesserede aktive medlemmer hele tiden er opdate-
rede med relevant viden om fremdriften i arbejdet med den faglige dagsorden. Derfor er det afgørende 
vigtigt, at alle TR og aktive medlemmer kommer med på postlisten for modtagelse af kampagnemails – 
som det mest effektive digitale kampagneværktøj i 2014 - og indtil kampagnen indstilles i 2015. 
 
Herudover skal vi bruge kræfter på at promovere HKs nye hjemmeside, med alle dens tilbud og informatio-
ner. Vi skal have flest mulige medlemmer til at bruge MitHK som indgang til denne medlemsservice –  som 
et skridt i retning af større identifikation med HK som sådan. Dermed kan vi bedre udnytte synergien i de 
forbundsfinansierede medlemskampagner og faglige udspil på vej mod ”den organiserende fagforening.  
 
Den igangværende ”Karrieretjek – kampagnen” i 2014 er et eksempel på dette – og den nyligt opnåede 
medlemsadgang til HKs lokalkurser er et eksempel på den tværgående goodwill som er en del af den nye 
kultur i HK. 
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Samtidig skal vi blive dygtigere til at bruge de nye segmenterings-muligheder på hjemmesiden og i HK Stats 
nyhedsbrev hver 14. dag. Segmenteringen betyder i sidste instans, at det enkelte medlem får en mere indi-
viduelt tilpasset hjemmeside og tilsvarende en mere relevant udgave af nyhedsbrevene.  
 
Men det er en forudsætning for en god segmentering, at forbundet kender medlemmets præmisser og det 
sker først for alvor hvis medlemmet aktivt bruger hjemmesiden og opretter sin profil på MitHK. Det er de 
såkaldte ”Big data” der her afkodes og anvendes ligesom det kendes fra Google, Facebook, Linkin m.v. 
 
Det er i den sammenhæng vigtigt at alle kredsene bidrager til at skabe opmærksomhed omkring hjemmesi-
den – først og fremmest ved at udvikle deres egne underportaler, så det bliver mere og mere almindeligt 
blandt medlemmerne, at søge lokale informationer på virksomhedsniveau her.  
 
Et godt samspil mellem kredsenes nyhedsbreve og link ind til informationer på deres underportaler er blot 
én mulighed. Og ligesom HK nu i højere grad udvikler samarbejder på tværs i organisationen – så kan et 
øget kredssamarbejde hvor man gensidig inspirerer hinanden på tværs være vejen frem. 
 
De nye muligheder for at oprette faglige netværk på hjemmesiden skal udbredes med omtanke – det er en 
facilitet som ikke er fuldt udbygget endnu. Men det er undervejs i højt tempo. Imidlertid er det vigtigt at 
der udvikles nogle kursustilbud til ”netværksledere” hvis disse netværk skal spille en rolle i vores faglige 
arbejde. Vi har derfor foreslået HKs kursusafdeling at udvikle sådanne tilbud – og vi vil arbejde videre for at 
det sker. 
 
Der er behov for at evaluere tillidsrepræsentanternes brug af portalen tillidsvalgte.dk - som stadig er under 
udvikling.  
 
Vi skal facilitere udveksling og gode ideer og opsamle erfaringer fra vores tillidsrepræsentanter, så vi også 
aktivt kan bidrage til den videre udvikling af portalen i forbundet – og sikre at også denne facilitet bidrager 
optimalt i vores medlemskommunikation. 
 
 
 
 
  


