
På generalforsamlingen vil denne beretning blive sup-
pleret af den mundtlige beretning, ligesom klubbernes 
beretninger vil blive omdelt.

Reformer med social slagside
2013 blev desværre heller ikke året, hvor beskæftigelses-
situationen vendte. Når man kigger på ledighedsstati-
stikken kunne det ellers godt se sådan ud, men faldet i 
den procentvise ledighed dækker desværre kun over, at 
adskillige kolleger er blevet ramt af de nye stramninger i 
dagpengeloven. Den ny lovgivning betyder som bekendt, 
at man efter to års ledighed falder ud af dagpengesyste-
met, og dermed forsvinder man også ud af ledighedssta-
tistikken.
Vælgernes ønske om øget velfærd og mindre ulighed er 
aldrig blevet indfriet. Regeringen forfølger hårdnakket 
en politik, som gør det vanskeligt at kende forskel på 
venstre og højre side i folketingssalen. Dagpengereform, 
skattereform, fleksjob- og sygedagpengereform, kon-
tanthjælpsreform og SU-reform er blevet gennemført på 
stribe, og på trods af mange fine ord om gode hensigter, 
har alle reformerne uden undtagelse haft social slagside.

Underskriftsindsamling
HK startede i foråret 2013 en kampagne mod de forrin-
gede dagpengeregler under parolen »Forlæng dagpen-
geretten«. Kampagnens tre krav var, at uddannelse skal 
forlænge dagpengeperioden, at jobrotation og løntil-
skudsjob skal tælle som arbejde i forhold til genoptje-
ning af dagpengeretten, og at optjeningsperioden skal 
nedsættes til 26 uger. 
Der blev samlet underskrifter på nettet, ved møder og ar-
rangementer, og på gader og stræder. Både tillidsvalgte, 
klubber, ledige HK-medlemmer og medarbejdere bidrog, 
og på få uger lykkedes det at samle omkring 85.000 
underskrifter, som blev afleveret til Folketingets formand 
Mogens Lykketoft. HK blev sat på det faglige landkort 
og vi vandt respekt for indsatsen langt uden for egne 
rækker. Lige meget hjalp det desværre, men i forbindelse 
med den ventede Carsten Koch-rapport og den bebudede 
dagpengereform i 2015, vil HK fortsat presse på for at få 
skabt nogle fair og varige regler på dagpengeområdet. 

KvikStart
Den forkortede dagpengeriode gør det vigtigere end 
nogensinde, at jagten på det næste job begynder, i det 
øjeblik opsigelsen sker. Derfor startede vi i 2013 et nyt 
tilbud til opsagte: HK KvikStart!
Tanken bag HK KvikStart er, at vi sikrer opsagte med-
lemmer den korteste vej til nyt job gennem en styrket 
indsats fra dag 1 efter opsigelsen. Siden 1. marts 2013 har 
der derfor været en række tilbud til opsagte medlemmer. 

• Møde med en faglig medarbejder inden for 24 timer 
efter henvendelse (på hverdage).

• Månedlige informationsmøder med deltagelse af 
medarbejdere fra Uddannelsesafdelingen, Job & 
Vejledning (HKA) og de faglige afdelinger.

• Særlige uddannelsesaktiviteter målrettet opsagte 
medlemmer – webinarer, uddannelsesvejledning og 
jobsøgningskurser.

HK KvikStart bygger også på de erfaringer, vi har fået, 
når vi håndterer virksomhedslukninger, hvor vi ofte tager 
ud til den enkelte virksomhed med netop medarbejdere 
fra Uddannelsesafdelingen, Job & Vejledning (HKA) og 
de faglige afdelinger. Dermed er alle HK’s kompetencer 
samlet på et sted, og medlemmerne oplever ikke at skulle 
løbe spidsrod mellem forskellige afdelinger.
De indledende erfaringer med konceptet er yderst posi-
tive. Medlemmerne giver os en fantastisk feedback, men 
vigtigst af alt, HK KvikStart har også haft en håndgribe-
lig beskæftigelseseffekt. Flertallet af deltagerne på infor-
mationsmøderne i 2013, nåede aldrig at blive ledige!
I HK it, medie & industri har vi aktivt taget del i arbejdet 
med udformningen af HK KvikStart i HK Danmark og 
den indledende projektledelse i HK Hovedstaden.

OK 2014
I skrivende stund er overenskomstforhandlingerne 2014 
så småt kommet i gang. Alle venter – som altid – på, at 
forhandlingerne på de toneangivende industriområde 
bliver afsluttet. Industriens funktionæroverenskomst er 
den største overens komst på afdelingens område, og den 
har ikke bare betydning for alle de medlemmer, som er 
omfattet af den den, men også for alle andre. Realiteterne 
er nemlig sådan, at Dansk Industri har flertallet i Dansk 
Arbejdsgiverforening og derfor reelt også bestemmer 
indholdet i alle andre overenskomster.
Selvom HK/Privat repræsenterer langt det største antal 
funktionærer i CO-industri, nægter CO-industri fortsat 
at lade HK/Privats formand Simon Tøgern deltage i 
det snævre forhandlingsudvalg. Det betyder i praksis, 
at industriens funktionæroverenskomst forhandles af 
to timelønnede, nemlig Dansk Metals formand Claus 
Jensen og formanden for 3F Industri Mads Andersen. 
Denne udelukkelse øger ikke ligefrem troen på, at de to 
forhandlere satser hårdt på at opfylde HK/Privats krav.
CO-industri holdt i efteråret 2013 et optaktsmøde til OK-
forhandlingerne, hvor overenskomstkravene blev drøftet. 
Mange af vores tillids repræsentanter på industriområdet 
deltog, og de bidrog på fornemste vis til debatten og 
kritiserede blandt andet de to hovedforhandlere for ikke 
at ville lade HK/Privat komme til forhandlingsbordet. 
HK/Privat bad sidste år via sin hjemmeside medlemmer-
ne om at prioritere en række overenskomst krav til brug 

Skriftlig beretning for HK it, medie & industri Hovedstaden 
Januar 2013 til marts 2014



for 2014-forhandlingerne. Herefter udtog sektorbestyrel-
sen de endelige krav, som blev samlet under to hoved-
overskrifter: »Tryghed gennem uddannelse« og »Over-
enskomst til alle«. Bag den første overskrift gemmer sig 
blandt andet et ønske om udvidet adgang til uddannelse, 
mens man er under opsigelse, og under den anden findes 
naturligvis kravet om afskaffelse af 50 %-reglen. Men 
mange andre krav er også fremsat, herunder højere pen-
sion og bedre vilkår for ansatte på skiftehold og andre 
ubekvemme arbejdstider. På afdelingens generalforsam-
ling den 4. marts vil vi vide, om disse krav er blevet helt 
eller delvist opfyldt.

TR, AMR og klubber
Alle vores dygtige og engagerede tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter og klubbestyrelser – udgør 
vigtige brikker i fagforeningens daglige arbejde. De 
tillidsvalgte er fagforeningens forlængede arm ude på 
arbejdspladserne, hvor de i dagligdagen blandt andet 
løser faglige problemer og forhandler lokalaftaler. Alle 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er 
tilknyttet en af afdelingens faglige medarbejdere, som 
de kan kontakte, når de har behov for råd, vejledning og 
støtte. Fra fagforeningens side bestræber vi os på at øge 
samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og arbejds-
miljørepræsentanter fra samme arbejdsplads, og som en 
naturlig følge heraf vil de fremover også være tilknyttet 
den samme faglige sekretær i afdelingen. 
Vi har desværre en række arbejdspladser, hvor der ikke 
er valgt tillidsrepræsentant, selvom der er mulighed for 
det. Det er noget, vi har meget fokus på, og vi opfordrer 
alle steder til at få valgt både TR og AMR, og til at etab-
lere klubber og klubbestyrelse, så man er flere til at løse 
opgaverne. 

HK Danmarks kongres
I oktober 2013 holdt HK Danmark kongres. I centrum 
for debatterne stod spørgsmålet om, hvordan man i fæl-
lesskab får vendt medlemsudviklingen og få genskabt 
den faglige styrke ude på arbejdspladserne. Kongressen 
vedtog i enighed at HK Danmark fremover skal arbejde 
ud fra princippet om »Den Organiserende Fagforening« 
(DOF). Det betyder kort fortalt, at man vil arbejde på at 
involvere og engagere både medlemmer og potentielle 
medlemmer i arbejdet for bedre arbejdsforhold og andre 
spørgsmål, som er vigtige for dem. Det handler om at 
udvikle stærke, faglige fællesskaber, så alle oplever fæl-
lesskabet som nøglen til sejre på arbejdspladsen.

Samarbejdet med sektoren
Vi er ikke altid enige med HK/Privat om alting, men 
samarbejdet omkring organiseringsarbejdet er i særklasse 
godt. Den Organiserende Fagforening har topprioritet 
både i sektoren og i afdelingen, og det er sektoren, som 
finansierer den ene af afdelingens organisere.
Samarbejdet med sektoren fungerer også i forhold til de 
årlige 50%-ringninger, hvor vi ringer til medlemmer på 

virksomheder uden overenskomst for at afdække, om vi 
har medlemmer nok til at rejse overenskomstkrav. Ved 
disse ringninger stiller sektoren medarbejdere til rådig-
hed til hjælp med rundringningerne.

Fagforeningen i hverdagen
Det bebudede økonomiske opsving lader stadig vente 
på sig. Der er fortsat mange virksomheder, som skærer 
ned på bemandingen eller i værste fald lukker, og det 
medfører mange medlemshenvendelser, forhandlinger og 
opgørelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond. Af-
delingens medarbejdere besvarer dagligt utroligt mange 
medlemsopkald, de yder opbakning til vores mange 
tillidsvalgte, de er tovholdere i forhold til brancheklubar-
bejdet og en række netværksgrupper, de forhandler med 
arbejdsgivere, og de yder i det hele taget dagligt en kæm-
pestor indsats, som de fortjener stor anerkendelse for.
Kongressens beslutning om at gøre HK til en organise-
rende fagforening fylder meget i afdelingens hverdag, og 
alle medarbejdere deltager meget engagerede Selvom vi 
har arbejdet målrettet med organisering igennem nogle 
år, har det alligevel givet meget inspiration og ny energi, 
at hele HK nu arbejder på samme måde.
Sammenhængen mellem den faglige styrke på arbejds-
pladserne og eksempelvis medlemstallet er tydelig. Hvor 
vi er stærke i kraft af fællesskabet (klubber, tillidsvalgte 
og aktive medlemmer), har vi ikke problemer med med-
lemsudviklingen. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er, 
at vi nu som en samlet organisation fokuserer på årsagen 
til de senere års negative medlemsudvikling (tabet af 
faglig styrke), i stedet for isoleret og alene at bekæmpe 
virkningerne (tabet af medlemmer).
Konkret har alle medarbejdere været på et todages DOF-
kursus på tværs af afdelinger og sektorer, lederne har 
været på særlige lederforløb, og der er holdt en række te-
madage på forskellige niveauer. Fremadrettet sker DOF-
uddannelsen sker nu i sektor- og afdelingsregi – her vil 
fokus være på, hvordan vi omsætter den nye kultur og 
den nye måde at tænke på til konkret handling.

Medlemsfastholdelse
Desværre oplever vi i disse år en systematisk misin-
formation fra de såkaldt »gule« fagforretninger, der i 
massive reklamefremstød hævder at tilbyde det samme 
som en rigtig fagforening, bare til en langt lavere pris. 
Deres påstande er det usand, ikke mindst fordi »de gules” 
eneste mulighed for at forfølge et krav på deres kunders 
vegne er der civilretslige system, hvor der er årelange 
ventetider – i skarp kontrast til det fagretslige system, 
der starter behandlingen af sager straks med forhandling 
på virksomheden.
Samtidig er den store besparelse, de lokker med, ofte ikke 
så stor endda, slet ikke når skatteforhold, Alkas billige 
medlemsforsikringer eller andre tilbud medregnes. Derfor 
bruger vi tid på at tale med medlemmer, der ønsker udmel-
delse eller overflytning til »de gule« Tidligere blev denne 
indsats først iværksat, når vi havde en skriftlig begæring 



om udmeldelse fra medlemmet, men i 2013 ændrede vi 
praksis. Ved telefonisk henvendelse stilles medlemmet 
straks om til særligt uddannede medarbejdere, der tager 
snakken umiddelbart. Målet er ikke alene at fastholde 
medlemskabet af HK, men i lige så høj grad at medlem-
mets handling sker på et oplyst grundlag, og at den sidste 
kontakt med HK er positiv og afrundes med et »velkom-
men tilbage«. Det ender faktisk ofte med, at medlemmet 
efter en god samtale ikke bare bliver som medlem, men 
rent faktisk også er et mere tilfreds medlem.
I 2013 lykkedes det i HK it, medie & industri at fasthol-
de mere end 100 medlemmer på denne måde (mere end 
tre gange flere end i 2012).

Arbejdet med flere overenskomster
Hvert år ringer vi i afdelingen til medlemmer på virk-
somheder, hvor 50%-reglen forhindrer en overenskomst. 
I den forbindelse spørger vi ind til antallet af ansatte på 
virksomheden inden for HK’s område, hvilket er forud-
sætningen for, at vi kan bedømme om, der kan rejses et 
overenskomstkrav over for den pågældende virksomhed.
De årlige 50%-ringninger er fortsat den største kilde til 
nye overenskomster i afdelingen. Antallet af nye over-
enskomst fra denne indsats har ligget stabilt på 40-50 pr. 
år, hvorfor vi selvsagt fortsætter.
I 2013 har faglige medarbejdere fra HK it, medie & in-
dustri opsøgt virksomheder for at tilbyde dem frivilligt at 
tiltræde overenskomsten med HK som en del af et samlet 
fremstød i HK Privat, hvilket overenskomsterne havde 
givet os mulighed for.
I løbet af efteråret havde vi opfyldt målet om at besøge 
alle de virksomheder (medlemmer af en arbejdsgiver-
forening), hvor vi har medlemmer, men hvor der endnu 
ingen overenskomst er.
Erfaringerne var, at besøgene ikke som sådan gav frivil-
lige tiltrædelser af overenskomsterne, som ellers var det 
formelle formål. Men besøg på virksomhederne – og 
opsøgende arbejde i det hele taget – er generelt en god 
ting, hvilket også har været praksis i afdelingen på især 
håndværksområdet
Mens indsatsen ikke gav nogen frivillige tiltrædelser til 
overenskomsten, hvilket egentlig ikke er nogen over-

raskelse, har besøgene afdækket, hvilke virksomheder 
der opfylder 50%-reglen. Samtidig har vi fået både bedre 
kendskab til brancherne og til virksomhedernes vilkår 
og – ikke mindst – gjort fagforeningen mere synlig for 
medlemmerne på især små arbejdspladser.
Giver de kommende overenskomster ikke mulighed for 
opsøgende arbejde omkring frivillig tiltræden, vil afde-
lingen vende tilbage til den mere ufrivillige – besøgene 
fortsætter i hvert fald

Organiseringskurser – uddannelse af tillidsvalgte
Intet er en større og mere sikker kilde til organisering 
(og dermed flere medlemmer) end dygtige og engage-
rede tillidsvalgte. Derfor er afdelingens organisere også 
tovholdere i forhold til de vigtige uddannelsesaktiviteter 
for tillidsvalgte inden for organisering.
Vi har i 2013 haft og vil i 2014 have nedenstående kurser 
og workshops inden for organisering. Tilbuddene kan 
tilpasses i både tid, sted og emner, så de passer til beho-
vene på den enkelte arbejdsplads/klub.
Organisering på arbejdspladsen: Kursus i hvordan 
man skaber et stærkere fællesskab på arbejdspladsen. 
Fokus er på praksis, meget håndgribelige kompetencer 
og værktøjer i forhold til kommunikation, agitation og 
organisering. En art grundkursus i organisering.
Den organiserende bestyrelse: En workshop på mellem 4 
og 24 timer for bestyrelser, der ønsker at arbejde målret-
tet på at få en stærkere klub ved hjælp af organisering. 
Kan foregå på den enkelte arbejdsplads, i HK eller på et 
kursussted. Workshoppen skræddersyes efter ønsker. 
Den store forskel: Workshop, hvor vi sammen med klub-
berne fremstiller en skræddersyet folder, der har fokus 
på, hvorfor medlemskab af HK er vigtigt – på netop 
deres arbejdsplads. Fokus på: Hvad gør jeg som tillids-
valgt eller aktivt medlem, hvis en kollega vil melde sig 
ud, eller jeg skal have meldt en ny kollega ind, og hvad 
er egentlig forskellen på os og »de gule«?
Organisering for viderekomne: Det sidste skud på stam-
men af organiseringskurser er »Organisering for videre-
komne«. Et tilbud til erfarne tillidsrepræsentanter, der 
allerede har en grundlæggende forståelse af organisering i 
praksis, men gerne vil bygge et ekstra lag på.

HK/Privats indsatsområder Sådan kom vi ud af 2013 Mål for HK imi i 2014
Medlemstallet skal være status quo i 2014 
målt på vægtede fuldtidsmedlemmer

Ultimo 2013: 10.762 Mål, ultimo 2014: 10.762

Øget overenskomstdækning Ultimo 2013: 65,5 % Stigning på 2,5 % - Mål: 68 %
Flere TR og flere klubber Ultimo 2013: 141 Stigning på 6,25% - Mål; 150
Flere AMR Ultimo 2013: 287 Stigning på 6,25% - Mål; 305
400 tillidsvalgte skal på landsplan  
gennemføre organiseringskursus

Ca. 80 tillidsvalgte har gennemført et 
organiseringskursus i afdelingen

Måltal
Hvor vi tidligere har haft lokalt bestemte måltal, er der i bedste »DOF-ånd« lagt en fælles målepind ud for hele 
HK/Privat, og der er vedtaget følgende indsatsområder og mål for 2014:



Det viser sig, at næsten alle arbejdspladser, hvor tillids-
valgte og/eller klubber har deltaget i afdelingens organi-
seringskurser, faktisk har haft fremgang i medlemstallet 
efterfølgende. Omvendt taler vi også organisering med 
klubber på arbejdspladser, hvor alle eller næsten alle 
allerede er medlem – i de tilfælde handler det ofte om at 
blive bedre til at stå sammen og at udvikle et stærkere 
fællesskab. Derfor har vi også en målsætning om, at alle 
tillidsvalgte over tid skal deltage i organiseringsuddan-
nelsen, ligesom vi også har organisering med som fast 
punkt på vores introdage for nyvalgte.

Elevarbejdet
Fagforeningen har godt tag i de unge. Vi har faste aftaler 
med Københavns Tekniske Skole, så de grafiske elever 
møder os flere gange under deres uddannelse – både når 
de er startet på skolen, og når vi inviterer dem på besøg 
i fagforeningen i forbindelse med deres svendeprøve, 
og vi er gæstelærere i elevernes samfundsfagsunder-
visning. Og også på laborantskolerne har vi aftaler om 
faste besøg, og hver gang et par medarbejdere har været 
på skolebesøg, kommer de hjem med en stak udfyldte 
indmeldelsesblanketter.
 
Lønstatistik
Arbejdet med at indsamle lønoplysninger til fagforenin-
gens lønstatistik er hvert år en højt prioriteret arbejdsopga-
ve, fordi kun en høj besvarelsesprocent giver en troværdig 
og brugbar statistik. Heldigvis får vi hjælp af klubber og 
tillidsrepræsentanter, som indberetter for deres medlem-
mer, og fra både afdelingsbestyrelsesmedlemmer, bran-
cheklubbestyrelsesmedlemmer og andre aktive medlem-
mer, som bruger deres fritid på at hjælpe med at ringe til 

medlemmer, der ikke har indsendt lønoplysninger. Årets 
svarprocent blev 62, hvilket er en stigning i forhold til sid-
ste år, og vi er stadig suverænt den HK-afdeling i landet, 
som har den højeste svarprocent. Lønstatistikken udsendes 
til alle medlemmer, der har bidraget til statistikken.

Blad, hjemmesider og nyhedsmails
Afdelingsbladet udkom i 2013 fem gange, og ud fra an-
tallet af kommentarer og henvendelser fra medlemmerne, 
vurderer vi, at bladet læses af mange medlemmer. 
Fagforeningens hjemmeside har - sammen med HK’s 
øvrige hjemmesider - gennemgået en gennemgribende 
forandring, som hverken vi eller medlemmerne indtil 
videre har været tilfredse med. Der har været ufatteligt 
mange klager fra medlemmer og tillidsvalgte, som ikke 
kunne finde rundt på siderne og som oplevede uhensigts-
mæssigheder og manglende funktionalitet. Der arbejdes i 
øjeblikket på at rette fejlene, og forhåbentlig fører det til 
et resultat, som alle kan være tilfredse med.
Også fagforeningens nyhedsbrev har gennemgået en for-
vandling og udkommer nu hver 14. dag i en version, der 
samler både nyheder og relevante kursustilbud, og endelig 
udsender vi særlige nyhedsbreve til vores tillidsvalgte. 

Fagligt samarbejde – internt og eksternt
Samarbejdet mellem de fem HK-afdelinger i Hovedstaden 
fungerer – trods forskelligheder – fint, og i det hele taget 
er samarbejdet med andre fagforeninger noget, vi prio-
riterer. Vi har plads i både LO Hovedstadens og i Byg-
gefagenes Samvirkes forretningsudvalg, og vi deltager på 
CO-industri-området i et nordsjællandsk samarbejde, som 
forhåbentlig på sigt vil føre til nogle flere overenskomster 
på en række virksomheder i Nordsjælland.

LO/Storkøbenhavns forretningsudvalg Ulla Jeppesen

LO/Storkøbenhavns Miljøudvalg Hanne B. Landt
CO-Industris centralledelse Ulla Jeppesen
RIPU (Regionalt Industripolitisk Udvalg) Ulla Jeppesen
Byggefagenes Samvirkes Forretningsudvalg Ulla Jeppesen
Københavns Tekniske Skoles bestyrelse Ulla Jeppesen
Grafisk Uddannelsesudvalg Ulla Jeppesen
Lokalt Uddannelsesudvalg på KTS (grafisk) Ulla Jeppesen, Brian Christiansen
Uddannelsesudvalget Laborantskolen i Kbh. Ulla Morin
Uddannelsesudvalget K Nord Kim Schilling
LBR Vallensbæk Lisbeth Schou (Udpeget af LO/Hovedstaden)
Grafisk BAR Hanne B. Landt
Rådg. udvalg, Arb.medicinsk Klinik Bispebjerg Hosp. Hanne B. Landt
Bogbindernes Feriefond Ulla Jeppesen
Bestyrelsen for Rasch Mindelegat Ulla Jeppesen
Bestyrelsen for Grafisk Almenvelgørende Fond Ulla Jeppesen, Olaf Christensen, Benedicte Toftegaard.
Bestyrelsen for Grafisk Feriefond Ulla Jeppesen, Olaf Christensen, Benedicte Toftegaard
Typografernes Begravelseskasse Ulla Jeppesen (formand)
Kundegruppebestyrelsen for Grafisk Pension Olaf Christensen
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