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Fællesskabet kom før fagforeningen
Sammenholdet kom før strukturen
Relationerne kom før reglerne

Fra interessedrevet fagforening til
relationsdrevet fagforening
Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og det samme er
kravene til HK Service Hovedstadens medlemmer og deres
kolleger på arbejdspladsen.
Vi skal ikke se passivt til, mens arbejdslivet forandres for vores
medlemmer. Vi skal tage del i forandringsprocessen og være
med til at præge uddannelser, fag og arbejdspladser – for
medlemmerne og sammen med medlemmerne.
Fagforeningen har altid været en kamporganisation og en interesseorganisation. Det skal vi fortsat være. For der er stadig
mange kampe, der skal kæmpes og interesser, der skal varetages.
Men vi skal bevæge os mere mod at være en relationsdrevet
fagforening. Vi skal skabe og udvikle relationer til medlemmer,
potentielle medlemmer, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsgivere, politikere og andre, der har indflydelse på vores medlemmers arbejdsliv.
Samtidig skal vi arbejde for, at tillidsvalgte styrker relationerne
til deres medlemmer og kolleger på arbejdspladsen.
Relationer er nøgleordet i alt vores faglige og organiserende
arbejde, for vi tror på, at stærke relationer og et stærkt fagligt
fællesskab er måden at opnå de største faglige resultater.

7 Indsatsområder
Fremtidens handlingsplaner skal være mere smidige. Vores
fokus skal være at gøre de rigtige ting fremfor at gøre tingene
rigtigt.
Vi ved, at det tager tid at opbygge nye relationer, og at det kræver ressourcer at fastholde de gode relationer, vi allerede har.
Vi skal kunne navigere efter den virkelighed vi møder på arbejdsmarkedet og hos vores medlemmer, og vi skal kunne skifte
kurs, når det er nødvendigt.
Vi skærper opmærksomheden omkring 7 indsatsområder, hvor
vi over en 4-årig periode vil styrke relationen til medlemmer og
potentielle medlemmer gennem en fokuseret, men stadig eksperimenterende indsats.
1. Organisering
2. Netværk
3. Kampagner & aktivisme
4. Kommunikation
5. Overenskomster & OK-kampagner
6. Faglig kontakt & sagsbehandling
7. Medlemsservice, organisering af unge & fastholdelse

1. ORGANISERING
Organiseringsarbejdet har længe været én af afdelingens hjørnesten, og det vil
det fortsat være de næste mange år.
Vores ambition er at styrke så mange tillidsvalgte, klubber og andre aktive som
muligt, så de bliver i stand til at være selvorganiserende. Dette gøres igennem
vores organiseringsuddannelsesforløb ’Arbejdspladsen i centrum’ og via målrettede klubbestyrelseskurser med organisering som hovedemne.
Som et nyt element vil vi arbejde målrettet med at finde dem med det største
talent for at skabe relationer og organisere kolleger. Vi vil tilbyde dem et særligt
længerevarende uddannelsesforløb, som fokuserer på relationsarbejde, organisering, kommunikation og kampagneaktivisme.
Arbejdet med at styrke relationerne til tillidsvalgte og aktive bliver det centrale omdrejningspunkt, og der arbejdes med at sikre en kontinuerlig personlig
kontakt. Derudover arbejdes der stadig på udvalgte virksomheder, hvor der er en
god sag, eller hvor der er et stort potentiale for nye medlemmer.

Ambitionen er at få de absolut stærkeste, organiserende
tillidsvalgte og klubber i fagbevægelsen, som kan inspirere
andre med deres historie.

2. NETVÆRK
Vores netværksarbejde udspiller sig der, hvor indsatsen ikke drejer sig om en sag
men om et fag. Formålet med indsatsen er dels at styrke den enkelte netværksdeltagers kompetencer og fagligheder, men vi arbejder også ud fra et kollektivt
sigte om at styrke faget inden for de forskellige fagligheder.
Med netværkene ønsker vi at blive endnu mere relevante for en større gruppe af
vores medlemmer. Derfor håber vi også, at netværkene kan appellere til medlemsgrupper, der ellers har haft svært ved at se, hvorfor HK er relevante for dem.
Dette kunne for eksempel være inden for fag/brancher, hvor traditionen for overenskomstdækning og faglige repræsentanter på arbejdspladsen er lav, men hvor
fagidentiteten er stærk.
Ambitionen er, at netværkene skal være selvkørende og drevet af engagerede
medlemmer, så afdelingens primære rolle er at understøtte driften af netværkene.
Vi skal hele tiden have fokus på rekruttering til netværkene, så de får liv. Vi skal
spotte mulige netværksdeltagere ved arrangementer og lignende, og vi skal stille
krav til deltagerne om, at de også skal rekruttere andre til netværkene.

Vi skal sikre, at vi er med til at udvikle fagene
og styrke medlemmerne i deres faglighed.

3. KAMPAGNER & AKTIVISME
Kampagnearbejdet skal inspirere medlemmer til at engagere sig i at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold, også selvom de ikke har et formelt tillidshverv på
egen arbejdsplads.
Selvom vores aktivister måske ikke har et formelt tillidshverv, så betragter vi
dem som ’afdelingens tillidsvalgte’, og vi giver dem derfor samme adgang til vores
uddannelser som formelle tillidsvalgte.
Konkrete kampagneaktiviteter planlægges løbende, da det er den aktuelle sag,
der tages afsæt i.
En forudsætning for kampagnerne er, at sagen er stærk, og at den kan have en
større betydning på arbejdsmarkedet.

Ambitionen er at genskabe HK Service Hovedstaden
som en ’bevægelse’, hvor aktive medlemmer er med
til at udvise solidaritet og uegennyttige handlinger
i forhold til medlemmer på virksomheder, der har
behov for opbakningen.

Relationerrer
nøgleordet i alt vores
faglige og organiserende
arbejde.

Vi tror på, at stærke relationer
og et stærkt fagligt fællesskab er
måden at opnå de bedste faglige
resultater.

4. KOMMUNIKATION
Som moderne fagforening skal vi kommunikere på mange forskellige
platforme, og vi skal forsøge at målrette og segmentere vores kommunikation, så vi rammer de enkelte medlemmer, der hvor de er. Det kunne
for eksempel indebære, at vi lavede forsøg med aldersspecifik kommunikation og mere målrettet kommunikation til de enkelte faggrupper.
Tilstedeværelse på de sociale medier (især Facebook) har vist sig at
være en god og effektiv måde at kommunikere om afdelingens arbejde,
arrangementer, samt hvad der rør sig på det danske arbejdsmarked.
Derfor skal vi udbygge vores arbejde på de sociale medier, og hele tiden
søge viden om, hvilke af vores historier, der virker bedst.
I forbindelse med kampagner skal vi hele tiden forsøge at nå bredere
ud, så vi også kan få aviser, TV og lignende til at tage historierne, så vi
kan få kommunikeret sagen ud til rigtig mange mennesker. Vi skal derfor
arbejde strategisk og målrettet med at opbygge gode relationer til mediehusene, så vi ved, hvor vi skal gå hen, hvis vi gerne vil have en historie
i medierne.

Vi skal hele tiden have en eksperimenterende tilgang i
vores kommunikation og bruge de forskellige medier til
det, som de er bedst til.

5. OVERENSKOMSTER & OK-KAMPAGNER
At forhandle gode og stærke overenskomster er en af HK Service
Hovedstadens kerneopgaver, og vi ved, at medlemmer på overenskomstdækkede arbejdspladser typisk oplever større værdi
af medlemskabet end medlemmer på arbejdspladser, hvor der
ikke er overenskomst.
Vi kan også se, at der er en sammenhæng mellem overenskomstdækning og medlemskab. Derfor vil vi også arbejde strategisk for at flest muligt er dækket af en overenskomst.
Overenskomstarbejdet er et godt afsæt for at styrke relationen
til tillidsvalgte og medlemmer. Vi skal hele tiden arbejde på at
sikre, at det er medlemmerne, der sætter dagsordenen for, hvad
vi bærer videre til forhandlingsbordet. Og vi skal have flest muligt til at tage stilling til og stemme om deres overenskomst.
Denne opgave skal løftes af afdelingen og de tillidsvalgte i
fællesskab, ud fra princippet om at det altid er den, der har den
tætteste relation til kollegerne, der er bedst til at udføre opgaven.

Udgangspunktet for enhver overenskomstfornyelse skal
være at få talt med og lyttet til flest muligt medlemmer
på arbejdspladsen.

6. FAGLIG KONTAKT OG SAGSBEHANDLING
I HK Service Hovedstaden har vi nogle af fagbevægelsens dygtigste sagsbehandlere, der sikrer medlemmerne ordentlig rådgivning, vejledning og sparring, og som
sikrer dem det, de har krav på.
I vores daglige, faglige kontakt med medlemmer er der et stort potentiale i at opbygge en god relation. Så enhver medlemskontakt skal så vidt muligt afsluttes med en
tilladelse til at kontakte medlemmet igen, begrundet i medlemmets særlige situation eller kompetencer. Vi skal med andre ord hele tiden tænke på, hvordan relationen til de enkelte medlemmer kan fastholdes og forstærkes.
Det kan være at medlemmets sag kan bruges til gavn for andre medlemmer gennem
kommunikation eller konkret på medlemmets arbejdsplads. Det kan også være, at
medlemmet kan have potentiale til at deltage i kampagner, arbejdspladsorganisering, fagnetværk eller lignende.

Vi skal hele tiden tænke på, hvordan relationen til
det enkelte medlem kan fastholdes og
forstærkes.

Organiseringen af unge er én af de absolut vigtigste opgaver, da vi har en særlig
forpligtelse til at blive en stærk partner for elever og unge, der er forholdsvis nye
på arbejdsmarkedet.

7. MEDLEMSSERVICE, ORGANISERING
AF UNGE & FASTHOLDELSE
Medlemsservice har en helt særlig central rolle i afdelingens arbejde med
relationer, da de ofte er et medlems første og sidste kontakt til afdelingen. Derfor
skal den lyttende samtale endnu mere i fokus.
Vi skal sikre, at relationen til HK Service Hovedstaden bliver mere end blot en oprettelse eller fastholdelse af medlemskab. Medlemmerne skal præsenteres for vores
aktiviteter, værktøjer, kurser, arrangementer og netværksmøder, når de snakker med
os.
Medlemsservice kommer i de næste par år til at gennemgå mange forandringer. Overgangen til nyt IT system frigiver ressourcer fra ’back office’ opgaver, så medarbejderne
i medlemsservice i endnu højere grad kan være med til at danne bro mellem nye medlemmer og fx de tillidsvalgte på arbejdspladsen – eller ved at parre nye medlemmer
med den relevante faglige konsulent eller organiser.
Derfor vil vi, i samarbejde med HK Ungdom Hovedstaden, arbejde for at oprette netværk for elever i forskellige brancher – og vi vil arbejde for, at relationen bliver så
stærk, at HK Service bliver det naturlige valg, når de kommer i job efter elevtiden.

Nytænkning som drivkraft
Rom blev jo som bekendt ikke bygget på én dag. På samme
måde vil visionen kræve systematisk og fokuseret arbejde,
hvor der skal ændres vaner, rutiner, arbejdsgange og løbende
tænkes nyt og finde på nye tiltag.
Derfor skal der også være plads til at få skøre idéer, afprøve
uprøvede kreative metoder, og lave fejltagelser, som vi kan
lære af.
Vi tror på, at det er i arbejdet med relationer, at vi som fagforening kan blive endnu mere relevante på vores medlemmers
arbejdspladser og for vores medlemmers fag.

VI TROR PÅ, AT:
relationerne trumfer reglerne
sammenholdet er vigtigere end strukturen
fællesskabet er forudsætningen for fagforeningen

ADMINISTRATION

HR

De løser mange forskellige
arbejdsopgaver, som er centrale for, at administrationen og
virksomheden som helhed kan
fungere. De har en stor stolthed
omkring deres faglighed, men
kan have svært ved at definere
den.

Der er to typer – dem, der arbejder mest med systemer og
mest administrativt, og dem, der
arbejder mest med mennesker
og dermed mest udvikling.
De arbejder typisk som lønbogholdere, kontorassistenter,
HR-konsulenter eller lønmedarbejdere. Abejdsopgaverne
spænder fra lønadministration til
rekruttering, personaleudvikling,
ansættelser og bogholderi.

KOMMUNIKATION

KUNDESERVICE

LEDELSE

Arbejdsopgaverne består i at
skrive og holde styr på nyheder,
hjemmesider, sociale medier,
oversættelsesarbejder og markedsføringsmaterier. De arbejder
både med intern og ekstern
kommunikation. De arbejder
primært som marketingskoordinatorer eller kommunikationsmedarbejdere.

Mange af de helt unge sidder i
callcentre i et enkelt eller flere
års sabbatår fra uddannelse.
Blandt de lidt ældre er der
mange, der sidder i receptioner
eller som kundeassistenter,
særligt i større virksomheder. De
møder ofte kunderne først enten
telefonisk eller ansigt til ansigt.
De tager imod ris, ros, spørgsmål, opsigelser/udmeldelser og
opfordringer.

En mindre del af HK/Privats
medlemmer er vokset ud af de
øvrige fagområder og definerer
nu primært sig selv som ledere
og med den faglighed, der knytter sig til at lede og administrere
andre. De arbejder i dag som
teamledere, afdelingsledere,
projektledere og souschefer.

13 FAGOMRÅDER

RÅDGIVNING, VEJLEDNING &
SAGSBEHANDLING

SALG & INDKØB

Fagområdet er karakteriseret
ved stor bredde. Nogle har krævende roller i forhold til planlægning og processtyring af produktion, handel og transport. Andre
varetager helt praktiske lagerog pakningsopgaver. Gennemgående er arbejdet kendetegnet af
højt tempo og skiftende opgaver.

Fagområdet er karakteriseret af
medlemmer, der arbejder med
rådgivning, vejledning og sagsbehandling som sagsbehandlere
i fx en a-kasse, fagforening,
privat jobformidling eller et
forsikringsselskab. Opgaverne
er centreret omkring rådgivning,
vejledning og sagsbehandling i
forhold til dagpenge, uddannelse
og jobformidling.

De arbejder som salgsassistenter, indkøbere, reservedelsekspedienter og salgskoordinatorer.
De har stor berøringsflade med
andre fagligheder, men arbejder
oftest sammen med kolleger
i egen afdeling. De skal kunne
levere hurtigt og effektivt og
udøve streng kontrol med, at
tingene bliver udført rigtigt i alle
led fra a-z.

SUNDHED

ØKONOMI
GRAFISK

DE TVÆRGÅENDE LANDSFORENINGER

De arbejder typisk som lægesekretærer, klinikassistenter eller
sekretærer i forskellige klinikker
og fitnesscentre. Arbejdet er
centreret omkring modtagelse
af patienter, patienthenvendelser og visitationer og diagnoser.
Mange har et ben i både det
administrative og det kliniske
arbejde.

Medlemmerne er blandt HK/Privats mest erfarne medarbejdere,
og de foretrækker at arbejde
med drift og detaljer og klare
rammer for arbejdet. Deres funktion er klart defineret, den er er
relativ smal, og arbejdsopgaverne er inden for egen afdeling og
centreret omkring økonomi.

GRAFISK

LOGISTIK
& SPEDITION
ØKONOMI

IT

LABORATORIE & MILJØARBEJDE

