
Generalforsamling i solidaritetens tegn  
  

Det er bare ½ år siden, Dennis Jørgensen blev valgt som formand for HK Stat Hovedstaden, efter Ulla 
MothLund Christensen indtog næstformandsstolen i forbundssektoren. Alligevel var der rigeligt at diskutere, 
og debatlysten var stor, da 150 medlemmer 3. marts deltog i den ordinære generalforsamling.  

 
  

Formand Dennis Jørgensen bød velkommen til mødet med et alt andet end sædvanligt fagligt fokus. Det var 

den bekymrende udvikling i krigen i Ukraine, som var på dagsordenen helt fra start.  

  

- Inden vi går i gang, så synes jeg, at vi i denne alvorlige stund skal sende en hilsen til det ukrainske folk. Det 

er forfærdeligt at opleve, at det kan ske. Nogle af os er opvokset under den kolde krig og ved, hvad det 

betyder af had, utryghed og begrænsninger for os alle, sagde han.   

  

- Vi er alle børn af samme jord, og det er så urimeligt at opleve, at Ukraine, som netop var på vej ud af de 

sidste rester af Sovjetunionens hårde styre, nu igen skal kæmpe for deres frihed, konstaterede Dennis 

Jørgensen, som senere blev genvalgt med applaus for de kommende 2 år.  

  

Bekymringen om udviklingen i Ukraine vendte tilbage hen over aftenen. Men i sin mundtlige beretning var 

formanden koncentreret om det decideret faglige og de muligheder, han ser for udvikling i afdelingen, som 

har i alt 12.600 medlemmer.  

  

 

  

  
  
Af Torsten Raagaard   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prisen som årets  TR , et  
kunstværk med HK - logo, gik i  
2022  til  Vibeke Leidesdorff  
Laudrup   fra  Nordsjællands Politi.  
Årets TR havde desværre ikke  
mulighed for at modtage prisen  
på mødet.   



- I vores egen sektorafdeling har vi sat gang i flere forskellige initiativer af større og mindre karakter. De har 

alle til formål at gøre afstanden til medlemmerne mindre og give vores tillidsrepræsentanter bedre 

arbejdsbetingelser, sagde Dennis Jørgensen.  

  

Af nye tiltag nævnte han de månedlige møder for tillidsfolk og medlemmer, hvor der er et indbygget tema og 

dialog. En anden ide, som er i gang med at blive realiseret, er organiseringsprojektet, fordi flere 

arbejdspladser har en lav organiseringsprocent, men et stort potentiale for at få flere medlemmer.  

  

- Vi har i foråret valgt at forsøge med et pilotprojekt, hvor vi har fokus på nogle af disse arbejdspladser, 

sagde formanden.  

  

Samtidig understregede han, at medlemsmøder er en af hans topprioriteter i det daglige arbejde.  

  

- Det er på medlemsmøderne, jeg får en god viden om, hvad der sker på arbejdspladserne. Den viden 

anvender jeg i de forskellige mødefora, hvor jeg repræsenterer HK Stat Hovedstaden.  

 
Den i virkeligheden eneste udfordring på det velbesøgte møde var at få afstemningssystemet til at virke.  

  

Faglige sager med mange sider  

I coronaens skygge havde der for HK Stat Hovedstaden været en række udfordringer i Smitteopsporingen 

under Styrelsen for Patientsikkerhed. Smitteopsporingen var på det tidspunkt et vigtigt element, og 

afdelingen, som normalt har omkring 100 ansatte, fik pludselig over 3.000 ansatte.   

  

- De fleste var ansat som vikarer i et privat firma. Det skabte mange problemer, påpegede Dennis 

Jørgensen.  

  

Det gav udfordringer, som hverken vikarbureauet Moment eller styrelsen havde forudset. Problemerne gjaldt 

blandt andet arbejdsmiljøet, den betalte spisepause, disciplinærsager og medarbejderrepræsentanternes 

rolle i samarbejdet.  

  

- De fleste af disse udfordringer havde man undgået, hvis man havde ansat vikarerne indenfor de statslige 

aftaler, i stedet for få dem hyret ind via et vikarbureau, konstaterede formanden.  

  

Dennis Jørgensen var også kort forbi kampen mod de gule ”fagforretninger” og fremhævede, at der i disse år 

er et stort lobbyarbejde fra borgerlige politikere, som kritiserer fagbevægelsen for at have samlet økonomi, 

og at arbejde på at få flere medlemmer.  

  

- Ja, selvfølgelig gør vi det. Hvordan skal vi ellers sikre gode løn- og arbejdsforhold? Hvem vil ellers kæmpe 

for, at dagpengene ikke forringes yderligere?, spurgte Dennis Jørgensen retorisk.  

  

  

  



 
Generalforsamlingen var præget af smil på læberne, gode debatter og bred enighed om den faglige linje.  

  

Debatten om hjemmearbejde har fyldt meget under hele coronaperioden, og den fortsætter. Senest er 

vilkårene blevet forringet, fordi der nu skal arbejdes mere end 2 dage hjemme om ugen, før arbejdsgiveren 

kan gøres ansvarlig. Nogle medlemmer er meget glade for muligheden, og for andre er det forfærdeligt.  

  

- De næste år skal der derfor bruges en del tid i samarbejdsudvalgene på at drøfte lokalt, hvordan det skal 

organiseres, lovede Dennis Jørgensen.  

  

Debatten kom vidt omkring  

En række deltagere havde kommentarer og ros til beretningen, og mange facetter af livet som statslig HK’er 

blev bragt op. Der var spørgsmål om elevpakkerne, organisering og ønsket om bedre information til 

tillidsfolk. Lønefterslæb i det offentlige, arbejdsmiljø og uddannelse kom også på dagsordenen.  

  

Tidligere sektornæstformand Peter Raben var skarp i replikken om arbejdsgivernes angivelige skrig efter 

ledig arbejdskraft.  

  

- Det påstås jo, at der er jobfest på arbejdsmarkedet. Men der er mange unge, nyuddannede, som har svært 

ved at få job. Også for ældre er det et problem at få arbejde. Det er hykleri, når arbejdsgiverne bliver ved at 

skrige på arbejdskraft. Der er masser af ledige hænder, de kan få, understregede Peter Raben.  

 
I et eftertænksomt øjeblik fandt tidligere sektornæstformand Peter Raben anledning til at citere både  

Nordahl Grieg og John Lennon i forbindelse med den igangværende krig i Ukraine.  

  

  

  



Og for en kort bemærkning vendte Peter Raben tilbage til formandens indledning på mødet og citerede både 

Nordahl Grieg med ordene ”Krig er foragt for liv, fred er at skabe” samt John Lennon’s ”Give Peace a 

Chance.”  

  

Lidt efter 19:30 gik Mette Nowack Bergqvist på talerstolen og opfordrede til i solidaritet med Ukraine at 

slukke lyset og holde et minuts stilhed kl. 20:00. Hun oplyste, at det netop 3. marts var en handling, som ville 

ske over hele det europæiske kontinent. Forsamlingen bakkede op om ønsket, som lidt senere blev 

gennemført.  

  

- Jeg vil gerne takke generalforsamlingen for at imødekomme min forespørgsel, sagde Mette Nowack 

Bergqvist efter begivenheden. Hun blev i øvrigt senere valgt som medlem af bestyrelsen i HK Stat 

Hovedstaden.  

 
Genvalgt formand Dennis Jørgensen omgivet af 4 nye medlemmer af bestyrelsen i HK Stat Hovedstaden.  
  

Karina Nicolajsen var meget berørt, da hun talte om på sin arbejdsplads at være tvunget til at arbejde 

hjemme nogle af ugens dage.  

  

- Jeg elsker jo mine kolleger og min arbejdsplads, konstaterede hun og fik opbakning fra tidligere formand i 

afdelingen Ulla Moth-Lund Christensen, som lige før aftenens sidste punkt ”Eventuelt” fik ordet.  

  

- Det gjorde mig ondt at høre Karina fortælle. Forskningen viser, at mange forbinder arbejdet med fysisk 

tilstedeværelse. Ved tvunget hjemmearbejde er risikoen måske, at lederen ikke får øje på indsatsen. 

Hvordan sikrer vi, at det fortsat er frivilligt at arbejde hjemmefra? Det er noget af det, vi er ved at undersøge, 

sagde sektornæstformanden til forsamlingen.  

  

Det var lykkedes at finde teksten til Nordahl Griegs ”Kringsat af Fjender,” som Peter Raben havde citeret 

tidligere på aftenen. Og med en fællessang vendt mod krigens rædsler sluttede generalforsamlingen i 

solidaritetens og fællesskabets ånd.  

  

  

  


