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Bilag 1 

HK Trafik & Jernbane er en organiserende fagforening 
 
Vi er i færd med at omstille HK Trafik & Jernbane til ”en organiserende fagforening”, og det er en ambition 
som tager sigte på, at flest mulige resurser og politiker målrettes det der skaber værdi for medlemmerne – 
og at kommunikationen skal synliggøre den aktivitet som skaber de resultater der opnås. 
 

Det er medlemmerne fagforening – og de har en dagsorden 
 
Udgangspunktet er grundlæggende, at vi aktivt lytter til medlemmernes ønsker og krav – og giver dem lej-
lighed til, at formulere forventninger til fagforeningen i en tæt og løbende medlemsdialog. For at opnå 
medlemmernes opmærksomhed tror vi på, at den ”direkte medlemskontakt” er vejen frem. Dette kan kun 
opnås hvis alle brancheafdelingens faglige aktive tager ansvar – og påtager sig opgaven at udvikle med-
lemskontakten, ansigt til ansigt, og skabe medlemsrelationerne. 
 
Omdrejningspunktet for den fremadrettede kommunikation vil være en ”medlemsdreven faglige dagsor-
den” som bl.a. sættes af medlemmerne gennem lyttemøder og input i enhver relation mellem fagforening 
og medlem. Vi har det mål, at samtlige medlemmer skal være kontaktet af deres tillidsrepræsentant 
mindst en gang årligt – for derved at være synlige og samtidig i sync med medlemmernes behov og ønsker 
af faglig karakter.  
 

En medlemsdreven faglig dagsorden 
 
På BB mødet i september 2014 udarbejdede vi for første gang en egentlig ”medlemsdreven faglig dagsor-
den” i 5 punkter1, på baggrund af medlemmernes aktive input på en stribe lyttemøder det år. Den vil lø-
bende blive opdateret i den fortsatte medlemskontakt. 
 

1. Ny løn for tjenestemændene er et højt prioriteret krav.  
2. Arbejdstidsreglerne – 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. 

 
De opstillede prioriterede faglige krav skal understøttes af faglige aktiviteter som kan tiltrække og invol-
vere berørte medlemmer. I den forbindelse skal der satses på at skabe en markant kommunikation af med-
lemmernes opbakning bag kravene – så forhandlingsmandatet står så stærkt som muligt overfor modpar-
ten. 

                                           

1 Forbedret faglig opbakning til sikring af kompetenceudvikling, tilbud om  karriererådgivning, mere tryghed 
i ansættelsen, mere åben informationer fra topledelserne om fremtiden, bedre samarbejde i virksomhe-
derne, at skabe ”det nye fællesskab” i fagforeningen som er udtrykt i HKs slogan ”Sammen er du stærkere”, 
fortsat øget indflydelse på fagforeningens og HKs faglige strategier, flere initiativer til sociale medlemsar-
rangementer, endnu mere information om hvad fagforeningen og HK tilbyder medlemmerne, endnu mere 
faglig kant i kommunikationen i virksomhederne og forstærket tværfagligt samarbejde med de andre fag-
lige organisationer i virksomhederne.  (Det var de øvrige input fra lyttemøderne i 2014). 
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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 
og udvikles dynamisk i relationerne med medlemmerne. 
 

Vi vil skabe større åbenhed omkring det faglige arbejde 
 
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 informeres tæt når der er kampagner og mærkesager i spil – samt at vores TR modtager 
færdigredigeret medlemsinformation herom til videreformidling.  
 
Herudover skal vi bruge kræfter på at promovere HKs nye hjemmeside, med alle dens tilbud og informatio-
ner. Vi skal fortsat have fokus på at flest mulige medlemmer får en profil på MitHK som indgang til de 
mange medlemstilbud og service som HK samlet set byder på. Fakta er, at det fremtidige udbytte af vores 
medlemskab af HK, er vores evne til at skabe interesse og viden om de mange medlemstilbud som løbende 
udvikles på forbunds – og sektorniveau. (Se indstillingsnotat om ”Synlighed og kommunikation”). 
 

En særlig udfordring 
 
Vi skal blive dygtigere til at bruge de nye segmenterings-muligheder på hjemmesiden og i HK Stats nyheds-
brev hver 14. dag. Segmenteringen betyder i sidste instans, at det enkelte medlem får en mere individuelt 
tilpasset hjemmeside og tilsvarende en mere relevant udgave af nyhedsbrevene. Det kræver grundlæg-
gende at vi får produceret flere historier og nyhedsartikler på ”virksomhedsniveau”. 
 
Og så er det en forudsætning for en god segmentering, at forbundet kender medlemmets faglige præfe-
rencer, og det sker først for alvor hvis medlemmet aktivt bruger hjemmesiden og opretter sin profil på 
MitHK. I takt med øget medlemsaktivitet på hjemmesiden, vil vi så gennem aflæsning af de individuelle  
”Big data”, kunne tilpasse information og nyheder til den enkelte så der er maksimal relevans. 
  
Det er i den sammenhæng vigtigt at vi hele tiden søger at skabe opmærksomhed omkring hjemmesiden – 
ved at linke medlemsinformationer ind til hjemmesiden. Og det kan bl.a. også ske ved, at lægge faglige 
”opmærksomhedsskabere” ind på vores mest læste ”ikke – faglige sider”, især under Jernbaneferie. Samt 
såkaldte ”landingssider” så førstegangsbesøgende med kun et klik kan se alle vores medlemsfordele på en 
gang. 
 
Et godt samspil mellem kredsenes nyhedsbreve og link ind til eventuelle informationer på deres underpor-
taler er endnu en mulighed.  
 
 
 
 
 
  


