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Forord 
 
HK’ s løsninger  
2011 blev et år, hvor vi fik en ny regering, og hvor mange af HK’s faglige og poli-
tiske mærkesager blev hørt i Danmark. HK førte en god valgkamp, og vi kan alle 
være godt tilfredse med indsatsen. Både efteruddannelseskampagnen fra centralt 
hold, men også med den indsats, der er ydet mange steder lokalt.  
 
Regeringens første hundrede dage er ikke rundet endnu, men der er allerede op-
nået mange små HK-sejre i de første måneder. Vi fik en forlængelse af dagpenge-
perioden, en praktikpladsaftale med 3.000 ekstra pladser, afskaffelse af prisloftet 
på efteruddannelse, mere kvalitet i lediges uddannelse, flere ledige unge i ud-
dannelse, effektiv kontrol med udenlandsk arbejdskraft, multimedieskatten blev 
fjernet, og det samme gør fradraget på sundhedsforsikringer. 
 
Hele HK’s faglige palet er ikke udfyldt endnu, men det går den rigtige vej, for nu 
er HK igen en del af løsningen. 
 
I det forgangne år fik vi desværre forringet efterlønnen betragteligt. På trods af 
en stærk mobilisering af mange gode kræfter, fik den borgerlige regering held til 
at nedlægge en fornuftig arbejdsmarkedsordning – på trods af, at de tabte valget.  
 
I HK vil vi i stedet gøre vores bedste for at fremme seniorpolitik, forebyggelse og 
kompetenceopbygning samt fortsætte kampen for et ordentligt arbejdsmiljø til 
gavn for medlemmerne, hvis vi alle skal holde til nogle ekstra år på arbejdsmar-
kedet.  
 
På den sidste HK kongres vedtog vi en målsætning om at øge antallet af nye med-
lemmer 
med 10 procent og mindske frafaldet af medlemmer med 25 procent. Siden er 
disse mål konkretiseret i en 8-punktsplan for hvervning og fastholdelse, der giver 
alle i HK et mål og et ansvar for medlemsudviklingen.  
 
En målsætning, der er blevet flittigt drøftet og udviklet på den nye blog på Intra-
nettet: Knæk kurven og vend medlemsudviklingen. Her har politisk valgte, chefer 
og frontlinje medarbejdere debatteret og udviklet nye idéer til en positiv med-
lemsudvikling.  
 
I 2011 har næsten alle dele af HK sat initiativer i gang for at skaffe flere med-
lemmer og fastholde dem, vi allerede har. Samtidig er fokus på medlemmernes 
fag styrket og på at vise, hvordan HK skaber værdi og fordele for vores medlem-
mer. De idéer skal vi dele på bloggen i det kommende år. 
 
I løbet af året har jeg sammen med forbundssekretæren besøgt næsten alle afde-
linger i landet. Møderne har været livlige og med en god og positiv dialog, selv er 
jeg vendt hjem med mange gode faglige input og nye idéer ude fra landet. Tak 
for det - jeg glæder mig til en ny runde. Heldigvis har vi også haft HK-dagen til at 
mødes på tværs af de normale arbejdsområder, hvilket altid er en positiv oplevel-
se. 
 
HK’s kursusejendom Christiansminde har fået en ”ekstrem makeover” og er blevet 
opdateret fra skole til et kommende ressorthotel. Mulighederne er store, da Chri-
stiansminde er Danmarks fineste og bedste kursushotel og i fremtiden kan det 
også blive et af de bedste ressorthoteller.  
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HK har som ejer været modig og visionær, så nu er bygningen salgsklar. Men det 
er et meget dårligt tidspunkt, måske det dårligste tidspunkt nogensinde, at sælge 
et hotel. Derfor afventer salget indtil videre. 
 
I foråret kørte HK/Ungdom en stor ungdomskampagne for at fortælle handelssko-
le- og gymnasieelever om HK’s nye medlemskab og vores mange lokale kurser. 
20 skoler fik besøg af en HK-kaffevogn, hvor konsulenter stod klar med kaffe og 
en faglig snak om medlemskab. 15.000 elever deltog i en online lynlæsningskon-
kurrence, hvor man kunne vinde en koncert med Duné til sin skole. I kampagne-
perioden blev der hvervet mere end 2.600 nye medlemmer. 
 
Medlemmernes fag er omdrejningspunktet for HK’s arbejde. I HK’s sektorer er der 
et stærkt fokus på at arbejde strategisk med at udvikle fag og kompetencer, der 
kan understøtte en fremadrettet professionel opgaveløsning inden for administra-
tion, service, handel og velfærd. 
 
HK/Kommunal har igangsat projektet: Form dit fag, der konkret involverer alle 
medlemmer og munder ud i en ny fagstrategi. Lignende initiativer og projekter er 
en del af det faglige arbejde i alle sektorer, for i HK er medlemmerne klar til at 
udvikle sig og opbygge nye kompetencer løbende. 
 
Foråret 2011 bliver meget spændende, for jeg glæder mig til at følge overens-
komstforhandlingerne på det private område og særligt kampen for at få fjernet 
den urimelige 50 procent regel. Op mod 100.000 i HK-job bliver holdt uden for 
en overenskomst på grund af den regel. Så jeg håber det bliver allersidste gange, 
vi skal høre om den uretfærdige forskelsbehandling. 
 
Så ser jeg ser frem til forårets treparts-drøftelser, hvor vi skal hjælpe med at øge 
arbejdsstyrken og dermed forbedre den offentlige økonomi, samtidig med at vi 
har stærkt fokus på særligt uddannelse og de lediges forhold.  
Derfor bliver der igen brug for alle gode medarbejderkræfter i året, der kommer. 
 
Kim Simonsen 
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HK/Stat Ulla Moth-Lund Christensen 
  
HK/Midt Martin Rasmussen 
HK Handel Pia Brøndum Thurø 
HK/Privat Lone Thomhav 
HK/Kommunal Pia Tørving 
HK/Stat Brita Lumbye Andersen 
  
HK/MidtVest Karin Østerby 
HK Handel Bent Wolder Mortensen 
HK/Privat Inger Toft Stranddorf 
HK/Kommunal Marianne Køpke 
HK/Stat Anne-Mette Edith Olsen 
  
HK/Nordjylland Ivan Ziegler 
HK Handel Kate Ziegler 
HK/Privat Claus Nedermark Hansen 
HK/Kommunal Brian Andersen 
HK/Stat Jette Videnkjær 
  
HK/Sjælland Carsten Bloch Nielsen 
HK Handel Tove M. Bay 
HK/Privat Kurt Jørgensen 
HK/Kommunal Michael Rosenberg 
HK/Stat Estrid Husen 
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HK/Sydjylland Per Bergenhagen 
HK Handel Hanne K. Mathiasen 
HK/Privat Ole Kjær 
HK/Kommunal Lene Roed 
HK/Stat Annette Godsvig Laursen 
  
HK/Østjylland Viggo Thinggård 
HK Handel Cliff Præstegaard 
HK/Privat Frederik Vester 
HK/Kommunal Hans-Henrik Hansen 
HK/Stat Leo Jensen 
  
HK Ungdom Dan Larsen, HK/Sydjylland 
 
HK/It, Medie & Industri - Simon Tøgern – er udtrådt og erstattet af Ulla Jeppe-
sen 
HK/Midt - Michal Mai er udtrådt og erstattet af Pia Brøndum Thurø 
HK/Sjælland - Frank Jørgensen er udtrådt og erstattet af Tove M. Bay 
HK/Sjælland - Sektornæstformand Allan Pedersen Kudsk er udtrådt og erstattet af 
Michael Rosenberg 
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Formandskabets område 
 
Public Affairs & Analyse 
Afdelingen blev skabt i 2011 ved en fusion mellem Arbejdsliv og Analyse og pres-
sefunktionen fra Kommunikationsafdelingen. Afdelingens formål kan sammenfat-
tes i fire hovedopgaver, som er beskrevet i boksen nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professionel og langtidsplanlagt public affairs-indsats der giver 
konkrete målbare resultater  
Vi udvikler politik og oversætter HK’s interesser til den politiske dagsor-
den, så HK trænger igennem hos centrale beslutningstagere på områ-
derne: uddannelse, arbejdsliv og ligestilling. 
 
Vi støtter varetagelsen af HK’s interesser gennem en professionel pres-
seindsats. 
 
Medlemskundskab som understøtter indsatsen for stabile medlems-
tal 
Vi identificerer nye markedsmuligheder for HK og laver analyser af 
vækstpotentialer. 
 
Vi foretager løbende målinger af medlemsloyalitet og –tilfredshed og 
laver beregninger af organisationsprocenter. 
 
Udvikle HK som en relevant samarbejdspartner for væsentlige sam-
fundsaktører 
Vi skaber alliancer i HK’s interesse og opbygger tillid hos samarbejds-
partnere ved at levere solid faglig viden og gennemarbejdede løsninger.  

 

Stabsfunktion  
Vi udvikler rammerne for at HK kan tilbyde værdiskabende ydelser til 
medlemmerne – med primært fokus på lønstatistik samt uddannelse, 
karriere og kompetencemuligheder for medlemmerne. 
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Arbejdsliv  

Kritik af forringelser af efterlønnen 

2011 var fra start til slut præget af diskussioner om efterløn. Tidligere statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen lancerede i sin nytårstale en afvikling af efterlønsord-
ningen over en kort årrække. I maj indgik VK-regeringen sammen med De Radika-
le og Dansk Folkeparti et forlig om en tilbagetrækningsreform, som ikke afskaffer 
men i betydeligt omfang forringer efterlønnen for størstedelen af de knap 
120.000 medlemmer i HK’s a-kasse, der er tilmeldt efterlønsordningen.  
 
Når tilbagetrækningsreformen er fuldt indfaset, vil efterlønsperioden blive redu-
ceret til 3 år, og modregning af pensioner vil blive skærpet.  
 
HK tog sammen med andre faglige organisationer kraftigt afstand fra de foreslå-
ede forringelser. Ved valget i september fik forligspartierne imidlertid flertal, og 
tilbagetrækningsreformen blev endeligt vedtaget kort før jul. Selvom slaget mod 
forringelserne af efterlønnen er tabt, er der fortsat flere kampe, der skal kæmpes.  

Efterlønsberegner til hjælp for medlemmerne 

I første omgang er det vigtigt at hjælpe medlemmerne til at kunne tage stilling til, 
om de skal fortsætte indbetalingen til efterlønsordningen eller om de i perioden 
2. april til 1. oktober skal bede om at få udbetalt de indbetalte bidrag. Derfor er 
der i det sene efterår brugt mange kræfter på at udarbejde en efterlønsberegner 
med henblik på vejledning af medlemmerne. Selvom efterlønnen er blevet kraftigt 
forringet er det vurderingen, at det fortsat vil være mest attraktivt for de fleste af 
medlemmerne at fortsætte indbetalingen til efterlønsordningen.  

Arbejde for seniorførtidspension med reelt indhold 

HK var tidligt ude med at påpege, at ordningen med seniorførtidspension, som er 
en del af tilbagetrækningsreformen, er uden substans. Den vil ikke være en hjælp 
til de mange lønmodtagere, som fremover vil stå uden for efterlønsordningen.  
 
Men seniorførtidspension bør være andet og mere end en kortere vej til et afslag. 
HK vil arbejde for at seniorførtidspension får et reelt indhold, så det undgås, at 
nedslidte lønmodtagere, der er for syge til at arbejde og for raske til at komme på 
førtidspension, kommer til at mangle et forsørgelsesgrundlag frem til folkepensi-
onen. 

Alvorlige stramninger på dagpengeområdet udskudt ½ år 

Mange af HK’s ledige medlemmer risikerer at falde ud af dagpengesystemet som 
en følge af, at VK-regeringen i 2010 forkortede dagpengeperioden til 2 år og 
samtidig forlængede optjeningsperioden fra ½ år til 1 år.  
 
For at ruste os mod denne trussel blev der iværksat centrale og lokale aktiviteter. 
Målet er, at ingen HK-medlemmer skal falde ud af dagpengesystemet. Det var der-
for vigtigt at iværksætte den optimale støtte til det enkelte medlem, både fra den 
enkelte HK-afdeling, HK’s a-kasse og Jobcentret, samt lægge pres på det politiske 
system. 
 
Langtidsledigheden har bidt sig fast og er steget markant gennem de seneste år. 
En tredjedel af HK’s ledige medlemmer, svarende til ca. 5.000 personer, er nu 
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langtidsledige, og mange har en risiko for at falde ud af dagpengesystemet, så-
fremt udviklingen og indsatsen ikke ændres. 
 

 
 
I forbindelse med regeringsskiftet, besluttede den nye regering, som noget af det 
første, at udskyde falddatoen med ½ år for de dagpengemodtagere, som kun har 
2 års dagpengeret. Falddatoen er dermed rykket frem til udgangen af 2012.  

Brugen af løntilskud og virksomhedspraktik løber løbsk 

HK har rejst kritik af udviklingen i brugen af løntilskud og virksomhedspraktik. 
Landets kommuner har intensiveret brugen af disse redskaber. Den økonomiske 
incitamentsmodel bevirker, at en kommune får en gevinst på 4 mio. kr. hver gang 
de aktiverer 100 dagpengemodtagere. 
 
Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud i en offentlig virksomhed har 
vist sig ikke at være brugbare redskaber til at bringe ledige tilbage til arbejds-
markedet. I værste fald fastholdes de ledige i arbejdsløshed. Kun ansættelse med 
løntilskud i privat virksomhed har en positiv effekt, men benyttes ikke i særlig 
stort omfang. 
 
I en undersøgelse blandt HK’s ledige medlemmer fremgår det tydeligt, at offent-
ligt løntilskud og virksomhedspraktik ikke fører den enkelte tættere på et ordi-
nært job. Det er derfor fortsat et vigtigt mål for HK, at få ændret den kommunale 
økonomimodel, således at man undgår perspektivløs og ineffektiv aktivering til 

skade for vores ledige medlemmer. 
 
Forbundet har sammen med sektorerne udgivet tre 
pjecer, hvor løntilskudsordningerne er beskrevet. 
Med den kraftigt stigende brug af disse ordninger 
øges presset på de ordinært beskæftigede. Risikoen 
for misbrug og fortrængning er hele tiden til stede. 
Tillidsrepræsentanter og afdelingsmedarbejdere bli-
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ver oftere inddraget i ansættelser på særlige vilkår og har brug for vejledning på 
dette område. 
 
Antal aktiverede. HK/Danmarks a-kasse 

 

Stemmer fra jobkøen 2 

3.948 arbejdsløse HK-medlemmer indgår i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de 
får mulighed for at vurdere dagpengesystemet. Hovedresultaterne af undersøgel-
sen er: 
 
• HK’s ledige frygter, at de ikke kommer i job, inden de mister retten til dag-

penge – det gælder i særlig grad de ældste og de langvarigt ledige 
• Der er ikke relevante job at søge – det gælder især i Udkantsdanmark 
• Aktiveringsindsatsen fører generelt ikke HK’s ledige tættere på job – det gæl-

der især den udbredte brug af jobsøgningskurser, virksomhedspraktik og job 
med løntilskud i den offentlige sektor 

• Der er for lidt af den type aktivering, der virker: uddannelsesaktivering og job 
med løntilskud i den private sektor 

• Der er fortsat for meget unødvendigt bureaukrati i dagpengesystemet – dob-
beltmøder og informationer om det samme fra flere forskellige instanser er 
fortsat alt for almindeligt 

 
Undersøgelsen viser tydeligt, at HK’s ledige medlemmer føler sig 
meget pressede på grund af de manglende jobmuligheder og den 
forkortede dagpengeperiode. Særligt ældre ledige og medlemmer i 
yderområderne er pessimistiske med hensyn til at opnå arbejde.  
 
Selvvalgt uddannelse er det redskab HK’s ledige medlemmer er 
mest tilfredse med. 
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Desværre har kun ca. 1/3 benyttet sig af tilbuddet. Uddannelse giver nye kompe-
tencer som kan bruges i et nyt job. 
 
Undersøgelsen er publiceret og indeholder desuden 33 synspunkter og praktiske 
forslag til løsninger, der vil forbedre lediges muligheder for at komme i job igen 
og reducere bureaukratiet til gavn for ledige og medarbejdere i jobcentrene. 

Tydelig Højesteretsdom i fleksjobsag 

HK vandt sidste år en principiel sag i Højesteret. Det blev fastslået, at arbejdsgi-
vere altid skal følge ansættelsesområdets overenskomst, uanset om arbejdsgive-
ren har tegnet overenskomst eller ej. På den måde undgås ”social dumping”, hvor 
arbejdsgivere presser en svag gruppe til at godkende løn- og arbejdsforhold un-
der et rimeligt niveau. Fremover er ansatte i fleksjob dermed sikret pension, ferie-
fridage, uddannelse og andre goder som er indeholdt i overenskomsterne. Dom-
men er især vigtig for HK’s medlemmer, idet HK’s overenskomster er gældende 
for op mod ¼ af alle fleksjobansatte i Danmark. 

 
HK har gennem forhandlinger med Arbejdsmarkedsstyrelsen med-
virket til, at alle gamle sager bliver taget op til ny vurdering, samt 
at kommunerne får en klar instruks om, at fleksjob ikke må etab-
leres uden at arbejdsgiveren tilkendegiver, at man vil overholde 
gældende overenskomst. 
 
For at udbrede kendskabet til dommen og de generelle regler, har 
HK revideret pjecen ”Fleksjob. Indhold og holdninger”. 
 

Pjecen er eneste trykte information om fleksjobordningen, og den benyttes i stort 
omfang både i og uden for HK’s egne rækker.  

På vej mod en ny arbejdsmarkedspolitik 

Med regeringsskiftet er der åbnet mulighed for ændringer af den førte beskæfti-
gelsespolitik. HK har tidligere, sammen med de øvrige LO organisationer, udar-
bejdet forslag til ændringer. Det handler om:  
 
•  Klart politisk ansvar hos beskæftigelsesministeren og folketinget. Ny økono-

misk styring uden incitamentsmodeller som virker negativt i forhold til ledi-
ges mulighed for at opnå beskæftigelse 

• Regional styring – efter naturlige arbejdskraftsoplande – med inddragelse af 
kommuner, stat og arbejdsmarkedets parter. Større ansvarliggørelse af be-
skæftigelsesindsatsen for alle parter 

• Opdeling af indsatsen mellem a-kasser og jobcentre, således at a-kasserne 
har hovedansvaret i de første 6 måneder 

 
Det er endvidere et centralt emne for HK, at ansatte i jobcentrene fortsat er ansat 
i den kommune, jobcentret er beliggende i. Jobcentrenes og a-kassernes roller 
forventes at indgå i trepartsdrøftelserne i løbet af 2012. 
 
Med en reform af beskæftigelsesindsatsen vil HK desuden arbejde for, at mistilli-
den til de ledige bliver fjernet, således at fokus på kontrol og sanktioner kan blive 
afløst af tilbud om uddannelse og opkvalificering. Der er brug for en tillidsreform, 
som klart signalerer, at ledige dagpengemodtagere altid er aktivt jobsøgende og 
dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
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Uddannelse 

Sæt kryds ved efteruddannelse 

”Sæt kryds ved efteruddannelse” – stem på partier, der vil forbedre mulighederne 
for at efteruddanne sig. Sådan lød det budskab, HK gik ud med fra juni og frem 
til folketingsvalget i september.  
 
HK’s forretningsudvalg havde i foråret besluttet, at HK skulle føre kampagne om 
uddannelse op til valget. Fra vores undersøgelser ved vi, at det er et tema, HK-
medlemmerne prioriterer højt.  
 
Det spillede også ind, at VK-regeringens ”Genopretningspakke” medførte milliard-
store nedskæringer, som ramte efteruddannelse meget hårdt.  
 
Markant færre tager et AMU-kursus 
Genopretningspakken har også påvirket HK-medlemmers efteruddannelse. I før-
ste kvartal 2011 faldt antallet af AMU-kursister inden for området Handel, Kom-
munikation og Ledelse med 49.000 sammenlignet med første kvartal 2010. Det 
er et fald i aktiviteten på ca. 40 pct.  
 
Som fundament for kampagnen lavede vi et katalog med 10 forslag til at styrke 
efteruddannelse i Danmark.  
 

Omdrejningspunktet er forslaget om et ”dobbelt løft”.  Det går ud 
på, at både ufaglærte og faglærte skal have bedre muligheder for 
at uddanne sig videre. Ufaglærte skal kunne uddanne sig til fag-
lærte, og faglærte skal kunne uddanne sig op på videregående 
niveau.  
 
En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger blandt an-
det på, at der inden for det merkantile område bliver behov for 
færre faglærte om 10 år, mens der til gengæld bliver brug for 

50.000 flere med kompetencer svarende til en kort videregående uddannelse. Det 
kalder på en massiv satsning på efteruddannelse.   
 
HK’s forslag om ”det dobbelte løft” har sat sig spor i det politiske miljø og den 
offentlige debat.  Blandt andet har LO har taget vores forslag til sig, og der er og-
så lydhørhed på Christiansborg. Men den store test kommer til foråret 2012, hvor 
trepartsforhandlingerne starter.  Her er efteruddannelse på dagsordenen.  

Arbejde for en uddannelsesgaranti 

Flere og flere unge søger ind i ungdomsuddannelserne. Det er godt. Men det er 
ikke godt, at de unge stadig ikke har en reel garanti for at kunne gøre deres er-
hvervsuddannelse færdig, fordi der mangler praktikpladser, og fordi skoleprak-
tikken ikke er tilstrækkelig dækkende og attraktiv.  
 
Elever i HK-uddannelser rammes også af praktikpladsmangel 
På det merkantile område var ca. 2.000 unge registreret som praktikpladssøgen-
de i oktober måned 2011. Det er 60 pct. flere end året før.  
 
HK har arbejdet for blandt andet at videreføre den nuværende præmie- og bonus-
ordning for at fastholde et stærkt incitament for arbejdsgiverne til at tage elever.  
Det lykkedes med den politiske praktikpladsaftale, SSFR-regeringen indgik med 
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en række andre partier. Der var flere positive elementer i aftalen, blandt andet 
skal der laves forsøg med praktikpladscentre - et forslag HK har arbejdet for læn-
ge.  
 
Præmie- og bonusordninger kan gå an som midlertidige løsninger. Men HK arbej-
der på at sikre en reel og langtidsholdbar uddannelsesgaranti for elever i de mer-
kantile uddannelser såvel som i de øvrige erhvervsuddannelser. Det er på dagsor-
denen i trepartsforhandlingerne foråret 2012. Det arbejde har HK forberedt sig på 
i sidste halvdel af 2011. 
 
Et helt konkret fingeraftryk på finansloven for 2012, som udspringer af et godt 
samarbejde med SSFR-regeringen og Enhedslisten, er genopretningen af skole-
ydelsen. VK-regeringen skar den skoleydelse, som hjemmeboende elever i skole-
praktik over 18 år får, ned til det halve. Den nedskæring bliver nu rullet tilbage.  
Hjemmeboende skolepraktikelever vil fremover få ca. 6.700 kr. om måneden mod 
før ca. 3.600 kr.  

Videreudvikling af HK’s merkantile erhvervsuddannelser 

De merkantile erhvervsuddannelser er hovedvejen til nye medlemmer i HK. De 
merkantile erhvervsuddannelser, især kontorområdet, er dog udfordret på flere 
måder:  
 

• Flere vælger at gennemfører en gymnasial uddannelse  
• Stigende frafald i de merkantile erhvervsuddannelser  
• Mange kommer ikke over i et merkantilt hovedforløb efter HG  
• Mange i de merkantile erhvervsuddannelser har nu en gymnasial baggrund  
• Der bliver brug for flere med en merkantil uddannelse – men på højere ni-

veau  
 
HK har derfor i 2011 foreslået, at der sker en revision af erhvervsuddannelserne, 
som gør det muligt at arbejde med flere niveauer i erhvervsuddannelserne. For 
eksempel kan et element være, at det gøres muligt at tage en erhvervsuddannelse 
på videregående niveau. Forslaget er stadig på skitseplan og ikke færdigbearbej-
det. Derfor er det også en opgave i 2012 at arbejde for, at de merkantile er-
hvervsuddannelser udvikles og fremtidssikres.  

Mere fleksibel Videregående Voksenuddannelse (VVU) 

Der er planlagt en revision af VVU i løbet af 2012. Det forberedende arbejde er 
gået i gang, og HK har deltaget aktivt. HK arbejder blandt andet for at indføre 
fleksible modulstørrelser (svarende til 5 ECTS-points i stedet for 10, i lighed med 
hvad der gælder på både diplom og master). Formålet er at gøre det lettere for 
HK’s medlemmer at efter- og videreuddanne sig i mindre og mere overkommelige 
”bidder”. 

Mod bæredygtige erhvervsakademier i 2015 

Der har i 2011 været fokus på udspaltningen af erhvervsakademierne fra er-
hvervsskolerne. Erhvervsakademierne er nu på vej til at blive ”classic”, det vil sige 
spaltet ud fra erhvervsskolerne med lærerkorps, bygninger og dele af erhvervs-
skolernes egenkapital m.v.  
Næste skridt er at sikre, at de har en styringsstruktur, som understøtter dem som 
selvstændige institutioner i vækst. To temaer er centrale, nemlig bestyrelses-
sammensætning og uddannelsesudvalg. Der arbejdes på at sikre handlekraftige 
bestyrelser og samtidig sørge for partsindflydelse.  
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Nye kurser til medlemmerne 

HK har i Efteruddannelsesudvalget for Handel, Kontor og Ledelse (HAKL) været 
med til udvikle en række nye AMU-kurser, som medlemmerne kan bruge, når de 
ønsker at opkvalificere sig.  
I 2011 er der blevet udviklet ca. 80 nye kurser inden for offentlig forvaltning og 
sagsbehandling, viden og forretningsservice, rejse og turisme, detailhandel, ad-
ministration og assistance i tandklinikken m.fl.   
 
7 af de ca. 80 nye AMU-kurser er blevet udviklet til eventområdet, der er et af de 
nye HK-områder.  Her organiserer HK de to erhvervsuddannelser eventkoordinator 
og eventassistent.  Det har været vigtigt for HK at markere, at vi også tænker på 
at udvikle eventområdet som et nyt og spirende brancheområde.   
 

7 nye AMU-kurser i 2011 inden for eventområdet:  
 
� Facilitering af udviklingen af en eventidé 
� Valg af eventtype i forhold til kundebehov 
� Økonomisk risikovurdering af events 
� Drejebog for events 
� Regulering og kontraktindgåelse i forbindelse med events 
� Storytelling og oplevelsesbaseret kommunikation 
� Evaluering af events 

 

Mig og mit job 

”Mig og mit job” er et nyt elektronisk karriereværktøj, som blev udviklet og lance-
ret i 2011. Det henvender sig både til beskæftigede og ledige medlemmer. Værk-
tøjet er seneste skud på stammen af medlemstilbud på MitHK, hvor det afløser 
Min Karriereplan. 
 
Det hjælper medlemmet til få styr på sine kompetencer og muligheder i arbejdsli-
vet. Det kan for eksempel hjælpe med at finde ud af, hvad man har brug for og 
lyst til af efteruddannelse. Eller hjælpe med forberedelsen til en MUS-samtale eller 
jobsamtale, hvor man skal dokumentere, hvad man kan. 

Udvikling af en portal til kursussøgning 

Det skal være let for medlemmerne at finde det rigtige kursus, når de vil på efter-
uddannelse.  Udbuddet af kurser skal være synligt og let tilgængeligt. Det er filo-
sofien bag et nyt initiativ, som HK lagt en del kræfter i.  
 
For sagen er, at de offentlige portaler til søgning af kurser kan være svære at fin-
de rundt i. De er desuden ikke komplette og rummer kun en begrænset del af det 
samlede udbud.  
 
HK har derfor i 2011 samarbejdet med organisationerne bag jobportalen Fagjob 
om at udvikle en helt ny kursus-portal. Meningen er, at den skal ligge på MitHK. 
At være medlem af HK skal også betyde, at man får hjælp til at finde rundt i ud-
dannelsesjunglen. Den nye portal forventes at gå i luften i sommeren 2012.  
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Ligestilling 

Ny ligelønsberegner 

HK udarbejdede i august måned en ny ligelønsberegner, der viser gennemsnits-
lønnen for mænd og kvinder i knap 500 jobs. I langt de fleste tilfælde er der for-
skel i lønnen for mænd og kvinder i mændenes favør.  
 
Noget af lønforskellen kan skyldes forskelle i uddannelse, erfaring, ansvar m.v. 
og noget kan forklares med køn. Som noget nyt indeholder ligelønsberegneren 
derfor en egentlig ligelønsanalyse af de arbejdsfunktioner, hvor der findes lø-
noplysninger for mindst 100 kvinder og mindst 100 mænd. Analysen, som er in-
spireret af en tilsvarende analyse i Lønkommissionens rapport om jobs i den of-
fentlige sektor, viser, at der i 170 ud af 215 arbejdsfunktioner er der tale om, at 
kønnet har en signifikant betydning for lønforskellen.  
 
Beregningen sætter endvidere kroner på den del af lønforskellen, der kan forkla-
res med kønnet.  
 
Inden for alment kontorarbejde er der tale om en lønforskel på 7 kr. i timen eller 
1.144 kr. om måneden, der kan forklares med kønnet.  
 
Inden for ekspedientarbejde er der en forskel på 11 kr. eller 1.757 kr. om måne-
den, som er begrundet i kønnet. Blandt kasseekspedienter er forskellen dog kun 
godt 1 kr. eller 192 kr. om måneden.  
 
Størst er lønsforskellen mellem administrerende direktører. Opgjort pr. time er 
forskellen 51 kr. og op pr. måned 8.133 kr.  
 
Lanceringen af ligelønsberegneren gav en hel del medieomtale i august og sep-
tember.  

Kvindernes sidste arbejdsdag 

HK deltog sammen med blandt andet FOA og 3F i markeringen af ”Kvindernes 
sidste arbejdsdag” den 1. november. Kampagnen var centreret omkring aktivite-
ter på Facebook og distribution af go-cards. Ideen bag kampagnen var at gøre 
opmærksom på lønforskellene mellem kønnene på en humoristisk og uhøjtidelig 
måde.  
 
De officielle tal fra Danmarks Statistik viser som bekendt en lønforskel mellem 
kønnene på 18 pct. Hvis kvinder fik den samme timeløn som mænd ville de alle-
rede den 1. november have tjent det, som de tjener på et helt år, og kunne derfor 
gå på ferie resten af året uden tab af indkomst.  
 
I forbindelse med kampagnen blev der trykt og omdelt 30.000 GO-cards med tek-
sten ”Jeg holder fri resten af året”. Ca. ½ mio. mennesker så i gennemsnit kam-
pagnens annoncer 5,7 gange. 40.000 besøgte Facebook-siden, som fik 13.000 
”likes”, hvilket gjorde siden til den hurtigst voksende site i starten af november. 
På siden var der alt i alt 3.500 indlæg og kommentarer på siden. Kampagnen i 
2011 har alt taget i betragtning været en succes. 
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Rapport med fokus på arbejde af samme værdi 

HK’s ligestillingsarbejdede i LO-regi var præget af diskussioner om arbejde af 
samme værdi. Det er blandt andet sket på baggrund af en rapport af professor, 
dr.jur. Ruth Nielsen, der gennemgår EU-retten samt ligelønsloven i en række an-
dre lande.  
 
Rapporten, som var færdig sidst på året, munder ud i en række anbefalinger til 
ændringer af ligelønsloven, der vil gøre det lettere at anvende loven i forbindelse 
med ligelønssager om samme værdi. Blandt andet lægges der op til, at bevisbyr-
den skal vendes fra arbejdstager til arbejdsgiver, hvis det ”ved første øjekast” ser 
ud til, at lønforskellen er kønsbaseret.  
 
HK’s forslag til en forbedret ligelønsstatistik indgår også i anbefalingerne, der 
med stor sandsynlighed vil komme til at indgå i den forventede modernisering af 
ligelønsloven.  

FIU-kursus om jobvurdering 

HK har medvirket i udviklingen af et FIU-kursus, der sigter mod at bruge jobvur-
deringssystemer til at bekæmpe uligeløn. Brugen af jobvurderingssystemer kan 
gøre det muligt at sammenligne forskellige jobs og således anvendes til at afgø-
re, om to forskellige jobs har samme værdi og derfor berettiger til samme afløn-
ning. Kurset løber af stablen i 2012.      

Øremærkning af barsel 

HK’s barselsundersøgelse i 2011 viste en lille stigning i fædrenes brug af barsels-
orlov. Tallene viser dog med al tydelighed, at fædrene halter langt bagefter mød-
rene, når det gælder benyttelse af orlov og understreger behovet for en øre-
mærkning af orloven. Opgjort pr. fødsel holdt fædrene 29 dage i gennemsnit, 
mens mødrene holdt 309 dage orlov. Mødrene holdt således 10 gange mere or-
lov.  
 
Undersøgelsen viste også, at der fortsat er 24 pct. af fædrene, der ikke holder 
orlov. Endelig fremgår det af undersøgelsen, at gode overenskomstmæssige 
rammer har stor betydning for, hvor stor en del af fædrene der holder orlov, og i 
hvor lang tid.  
 
Forskellene i orlovsmønstrene mellem kønnene kan have stor betydning for løn, 
pension og ligestilling generelt. Både kvinder i den private og den offentlige sek-
tor mister lønkroner i forbindelse med barselsorlov. Kvinder ansat i den private 
sektor vil endvidere miste indbetalinger til pension. Forskere har peget på, at for-
skellene i mænd og kvinders afholdelse af barsel kan være en væsentlig kilde til 
uligeløn mellem kønnene.  

Ny regering opprioriterer ligestillingen 

I oktober fik Danmark en ny regering, der i modsætning til VK-regeringen vil prio-
ritere ligestillingen. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil forbed-
re ligelønsstatistikken, sikre op til 12 ugers barsel til fædre og sikre flere kvinder 
i bestyrelserne i de børsnoterede selskaber, eventuelt ved hjælp af kvoter.  
 
De tre prioriteter svarer til HK’s mærkesager, og den nye regering vil ændre præ-
misserne for HK’s ligestillingsarbejde i de kommende år og generelt forbedre 
HK’s muligheder for at øve indflydelse. For eksempel blev næstformand Mette 
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Kindberg sammen med LO inviteret til møde før jul med beskæftigelsesminister 
Mette Frederiksen for at diskutere ligelønsloven.  

Lønstatistik 2011 

2011 var igen et år, hvor HK’s lønstatistik var i forandring. HK/Stat skulle ikke 
længere være med i lønstatistikken, der skulle udvikles en ny platform til formid-
ling af lønstatistikken til HK’s medarbejdere, og der skulle gennemføres en del 
forbedringer af det IT-system, som håndterer indsamlingen af HK’s lønstatistik fra 
2010. 
 
HK har tidligere valgt, at der kun kan indberettes lønstatistik elektronisk. Derved 
opnås en stor besparelse på blandt andet portoomkostningerne. Dette har påvir-
ket svarprocenten tidligere, og et delmål for 2011 var at forbedre denne. HK’s 
lønstatistik 2011 opnåede en svarprocent på 41 procent. Dermed valgte 37.792 
medlemmer at deltage i HK’s lønstatistik. Det er en rigtig flot svarprocent, der er 
opnået i år, og HK’s lønstatistik er fortsat et solidt og vigtigt redskab i HK’s fagli-
ge arbejde. 

Tak og stor ros til afdelingerne 

Afdelingerne har til trods for færre ressourcer igen i år gjort en aktiv indsats i 
forhold til indsamlingen af lønoplysninger, og det er lykkedes at hæve svarpro-
centen med 8 procentpoint i forhold til 2010. Det er således dette store arbejde, 
der gør lønstatistikken anvendelig. 
 
Der er dog forskel på, hvor høje svarprocenterne er afdelingerne imellem. Over-
sigten nedenfor viser svarprocenter for de 7 HK-afdelinger. 
 

 
 

Opdaterede medlemsoplysninger 

Igennem mange år har det været kendt, at lønstatistikken bidrager til, at HK får 
opdateret oplysningerne om medlemmerne og den virksomhed, de arbejder i. 
Men de senere år har den også bidraget til mange nye e-mail adresser på med-
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lemmerne. Således har HK fået 5.400 nye eller opdaterede e-mail adresser på 
medlemmerne for lønstatistikken 2011. 

Formidling af lønstatistikken 

I starten af 2012 vil HK’s lønstatistik foreligge, og så vil den blive præsenteret 
igennem HK’s blade, hjemmesider og diverse publikationer.  
 
Lønstatistikken blive præsenteret følgende steder: 
 
• På HK.dk offentliggøres generelle resultater fra lønstatistikken 
• I MitHK.dk - hvor medlemmerne selv kan tjekke deres løn 
• En ny medarbejderversion af lønstatistikken, hvor HK’s ansatte har adgang til 

en ny og forbedret platform, som skal understøtte til en bedre medlemsråd-
givning 

• Lønmagasiner for de 2 sektorer, der er tilgængelige i PDF-format 
• En særlig lønpjece for HK HANDEL 
• Derudover udarbejdes lønstatistikker til diverse landsforeninger og -klubber 

og det grafiske område 

HK/Danmarks presseindsats  

Synlighed og gennemslag i pressen 

Public Affairs og Analyse (PAA) har gennem 2011 stået i daglig kontakt til pressen 
for via offentligheden at sætte og fastholde politiske dagsordener med det formål 
at øge HK’s politiske indflydelse og brande HK som en moderne og løsningsorien-
teret fagforening. 
 
HK søger til stadighed at påvirke den politiske dagsorden samt profilere for-
mandskabet politisk gennem journalistiske historier afsat i HK’s netværk af jour-
nalister på større danske dagblade samt i de elektroniske medier. Dette sker i et 
samarbejde mellem kommunikationsafdelingen, PAA og forbundssekretariatet i 
projektgrupper, der løbende udvikler og konkretiserer forbundets tre udvalgte 
mærkesager. 
 
Pressearbejdet har i 2011 ændret karakter, så der ikke længere fokuseres på vo-
lumen, men på i hvor høj grad mærkesager profileres og i hvor høj grad der ska-
bes tillidsforhold mellem udvalgte journalister og HK’s formandskab. 
 
HK/Danmark har gennem 2011 kørt en indsats pressemæssigt på samtlige mær-
kesager: Ligestilling, arbejdsliv og uddannelse. Derudover er der kørt særskilt 
profilering af formandskabet under LO-kongressen. 

Uddannelse 

Uddannelse blev af HK’s forretningsudvalg valgt som tema for HK’s kampagne i 
forbindelse med folketingsvalget 2011 under sloganet ”Sæt kryds ved efterud-
dannelse”. Kampagnen omhandlede ”det dobbelte udannelsesløft” og blev lance-
ret som dagbladsannoncer, som radiospots og som medlemsrettede artikler på 
hk.dk. Pressemæssigt lancerede HK dels et længere debatindlæg v/formand Kim 
Simonsen, dels redaktionel omtale i Politiken, og HK’s synspunkter fik støtte fra 
Christine Antorini (S), Dansk Metal samt Dansk Erhverv. 
 
Kampagnen satte sit præg på mediedagsordenen på dagen - mest massivt i mor-
gentimerne med radio, TV samt netmedier, og sluttede dagen kl. 18.30 i TV-
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Avisen. De følgende dage fulgte endnu flere medier med, og både den daværende 
opposition og FTF støttede tankerne om at veksle efterlønsbidrag til efteruddan-
nelse. 
 
Kampagnen mundede ud i omkring 90 citater i forskellige medier. 

Arbejdsliv 

Arbejdsliv blev repræsenteret ved to kampagner: 
 
• Trivsel på arbejdspladsen: ”Det skal da være fedt at gå på arbejde”. 

Kampagnen blev søsat i forsommeren umiddelbart forud for ”Sæt kryds ved 
efteruddannelse”-kampagnen. Undersøgelsen gav afsæt for omtale og profile-
ring af både formand Kim Simonsen og næstformand Mette Kindberg 

• ”Stemmer fra Jobkøen 2” – gav afsæt for omtale og profilering af næstformand 
Mette Kindberg i diverse medier 

Ligestilling 

Ligestilling blev repræsenteret med en stor medlemsundersøgelse om ligeløn og 
balancen mellem familieliv og arbejde – herunder øremærkning af barsel til 
mænd. Pressemæssigt gav denne undersøgelse god omtale og profilering af HK i 
især elektroniske medier samt gratisaviserne. Fremstødene fik topplaceringer i 
P3, P4 samt flere forsider i henholdsvis Urban og MetroXpress. 

LO-kongressen 

LO-kongressen blev markeret med formand og næstformand som talere i et vig-
tigt forum, der har stor bevågenhed fra både resten af fagbevægelsen og fra 
pressen. Formandens tale gav redaktionel omtale i Politiken og senere i DR Radio. 

Netværk i pressen 

Der er taget initiativ til – og gennemført – en række uformelle kaffemøder med 
udvalgte journalister fra den danske dagspresse. Det vil også ske i den kommen-
de tid. 
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Kursusafdelingen 
Kursusafdelingens centrale opgave er fortsat at udvikle og udbyde uddannelse til 
HK’s tillidsvalgte, bestyrelsesvalgte og den faglige uddannelse af de ansatte i HK. 
 
Uddannelsesaktiviteterne på grunduddannelsen og overbygningskurser for tillids-
valgte har holdt niveau fra 2010. Der har været færre deltagere på medarbejder-
kurser - en stabilisering efter et ophobet uddannelsesbehov, som blev afviklet i 
2010. Vi har derimod en stigning på ca. 50 % fra ca. 4.000 til ca. 8000 deltagere 
på de udbudte sektorkurser. Så totalt set igen en stigning i aktiviteterne i forhold 
til sidste år. 
 
Vi kan med glæde konstatere, at antallet, som ikke har påbegyndt TR-grund-
uddannelsen endnu, er faldet fra 38 % (2006) til nu 20 % (2011) - 26 % (2010), og 
at antallet af TR’ere, der gennemfører hele grunduddannelsen er steget fra 30 % 
(2006) til 37 % (2011) - 34 % (2010). 

Kursusudvalget – nye initiativer 2011  

HK har fortsat stor fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmerne. 
 
Kursusudvalget, har I den forbindelse besluttet, at afsætte en særskilt økonomi 
på 2 mio. kr. af FIU-midlerne til organiseringsprojekter i HK-afdelingerne. 
 
Bevillingen udmøntede sig i ca. 50 projekter, som pt. er under forberedelse/-
afholdelse. Hovedvægten af aktiviteterne sker ude i HK-klubberne på arbejdsplad-
serne, men også kurser for ”hvervnings-ildsjæle”, samt enkelte større arrange-
menter med fokus på fastholdelse og hvervning. 
 
Et andet projekt om fastholdelse er ligeledes besluttet og er undervejs. Kursusud-
valget har bevilget 1 mio. kr. af FIU-midlerne til medlemskurser til afholdelse i 
HK-afdelingerne. Projektet skal ses som et overgangsfænomen, som en støtte til 
HK’s uddannelsesydelse til medlemmerne. Projektet vil endvidere arbejde med 
udvikling af yderligere uddannelsestilbud til medlemmerne. Der sigtes såvel på 
fag/faglige tilbud som indtægtsdækket udbud, men også særligt på udbud finan-
sieret af midlerne i kompetencefondene, eller udbudt via det offentlige uddannel-
sessystem i samarbejde med HK og de lokale HK-afdelinger. 

Nyt elektronisk kursusevalueringsskema 

I august 2011 tog Kursusafdelingen et nyudviklet elektronisk kursusevaluerings-
system i brug. Der har altid været en eller anden form for evaluering af kurserne, 
lige fra den kendte mundtlige ”runde” ved afslutningen af et kursus, til forskellige 
former for evalueringsskemaer i papirform. 
 
Det nye elektroniske skema består af 10-12 generelle spørgsmål og en række fri-
tekst kommentarfelter. I første omgang blev de obligatoriske kurser (Faglig ind-
sigt og Faglig træning) udvalgt til elektronisk kursusevaluering. Efter en problem-
fri indkøringsperiode blev resten af grunduddannelsen omfattet af evalueringen 
(Faglig virksomhed, Faglig kommunikation, Faglig indflydelse). Endelig er en 
håndfuld overbygningskurser samt arbejdsmiljøkurserne ligeledes blevet inddra-
get. 
 
Skemaet bliver automatisk sendt til kursisterne, som et link, på den sidste kur-
susdag. Det viser sig, at kursisterne har taget godt i mod muligheden for at give 
deres mening til kende. I det første halvår er der blevet udsendt 823 skemaer, og 
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der er kommet 715 besvarelser retur, hvilket giver en imponerende besvarelses-
procent på hele 86,88 %. 
 
Generelt er tilbagemeldingerne meget positive - på en skala fra 0 til 5 er den gen-
nemsnitlige score 4,42 - hvilket er særdeles tilfredsstillende. Når erfaringerne og 
datamængden bliver større, vil det være statistisk muligt at lave anvendelige og 
valide kørsler på specifikke områder, som for eksempel alle sektorrettede grund-
kurser eller et konkret kursus for eksempel "Bisidder-kurset". 

Tillidsvalgte på HK/Kommunals område 

På det kommunale område har vi igen haft et travlt år, hvor der er afholdt mange 
grundkurser for en masse nye og engagerede tillidsrepræsentanter. 
 
Dog må vi desværre konstatere, at der har været en del lokale kursusaflysninger, 
fordi der har været for få tilmeldinger. Vi har således aflyst 5 lokale "Faglig ind-
sigt" - 3 lokale "Faglig træning" og 4 lokale "Faglig virksomhed". Denne situation 
vil i den kommende periode blive drøftet med implementeringsgruppen med 
henblik på at få tilpasset udbud og efterspørgsel. 
 
Kurset "Faglig indsigt" er fra 2012 et rent fagligt kursus, hvor underviserne alene 
kommer fra HK/Kommunal og HK-afdelingerne. Ændringen er foretaget efter an-
modning fra sektoren i erkendelse af, at det faglige stof i stigende grad har været 
efterspurgt af deltagerne. 
  
Indtil videre har 4 af HK-afdelingerne indvilget i at stille faglige konsulenter til 
rådighed, som undervisere på kurserne. En udvikling der bestemt bliver spæn-
dende at følge. 
 
Kurserne "Faglig træning" og "Faglig virksomhed" er ligeledes revideret, og er un-
dervejs med at blive lagt på Uddannelsesportalen.  

Tillidsvalgte på HK/Stats område 

Som vi skrev i årsberetningen i 2010 havde vi været lidt for optimistiske med 
hensyn til oprettelse af lokale kurser til afholdelse i HK-afdelingerne. Dette betød 
en del aflyste kurser. Som en konsekvens af denne læring har vi i 2011 haft op-
rettet færre kurser til afholdelse lokalt - og flere til kurser til afholdelse på Chri-
stiansminde. 
 
Vi må dog konstatere, at vi stadig har en udfordring med at få fyldt de lokale kur-
ser op, samtidig med at vi på nogle Christiansminde-kurser har venteliste. Dette 
betyder, at vi i Kursusafdelingen bruger en del ressourcer på at kontakte HK-
afdelingerne samt flytte rundt på kursister, således at vi undgår aflysninger. En 
klar undtagelse fra ovenstående er dog kurser, der afholdes i HK-Hovedstaden. 
Her er der ofte ventelister til kurserne. 
 
En anden udfordring har været den ”gennemtræk”, der er i forhold til afmeldte og 
tilmeldte kursister på kurserne. Vi har således kunnet konstatere, at der til et 
konkret kursus, hvor der mødte 13 kursister op, havde været ca. 45 kursister, der 
havde været tilmeldt i dén periode kurset havde været tilgængeligt på Mit HK. 
Det har blandt andet resulteret i, at Kursusafdelingen i samarbejde med HK/Stat 
igangsatte et udredningsarbejde med henblik på at se, om kursisterne tilmeldte 
sig et andet kursus eller stoppede TR-uddannelsen. Udredningsarbejdet vil ligge 
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færdig primo 2012, men det kan allerede konstateres at 
 
• mere end 90 % af dem, der melder afbud, tilmelder sig et andet kursus umid-

delbart efter  
• de resterende 10 % er blevet kontaktet telefonisk. Her angiver størsteparten, 

at de afventer, at deres arbejdssituation tillader, at de får tid til TR-uddan-
nelse 

Tillidsvalgte på HK Handels område 

HK Handel har haft en aktivitet på niveau med 2010. Særligt skal her nævnes, at 
vi har udviklet og gennemført et nyt kursus målrettet bisidderrollen i forbindelse 
med personalesager, sygefraværssamtaler mv. Der er yderligere planlagt 4 kurser 
i 2012. 

Tillidsvalgte på HK/Privats område 

HK/Privat har i 2011 haft et stigende antal deltagere på grundkurserne. Vi er nu 
færdige med revision af grundkurserne, og blandt andet er medlemshvervning/-
agitation indarbejdet i en ny form på kurserne. 

SU – Det private arbejdsmarked 

Der er afholdt 2 kurser i 2011 med det kendte indhold. 

Kurserne "Faglig kommunikation", "Assertionstræning", "NLP", "Coaching" og 
"Personlig gennemsalgskraft" 

Igen i år har det vist sig, at der er stor søgning til kurserne. Vi har således måtte 
oprette 2 ekstra "Faglig kommunikation", end der oprindeligt var planlagt. 
 
Vi nyudviklede og afholdte et prøvekursus i "Coaching" i 2011. Vi fik god respons 
fra deltagerne og videreudvikler kurset primo 2012, således at der kan afholdes 2 
kurser i 2012.  

Kurserne på konfliktløsningsområdet 

Kursusafdelingen har i 2011 fået sat konfliktløsningsværktøjer i system og ud-
budt et samlet fleksibelt forløb. Vi har udbudt 3 kurser, hvor vi sætter fokus på 
konflikthåndtering. "Generel Konflikthåndtering" er første kursus i forløbet, hvor 
vi sætter fokus på nogle grundlæggende begreber. 
 
Det andet kursus tager udgangspunkt i de konflikter, man kan have med de 
nærmeste kolleger, hvor samspillet på arbejdspladsen sættes i fokus. Endelig er 
der i 2012 udbudt endnu et kursus, kurset "Systematisk konflikthåndtering", som 
har til mål at arbejde med det efterfølgende samarbejde på arbejdspladsen, når 
konflikterne er blevet bearbejdet. 
 
Derudover er der også kurset "Mediation" - en systematisk konfliktløsningsmodel 
som er et konfliktløsningsværktøj, hvor der arbejdes i 5 faser. Det er opgaven 
som konfliktløser (Mediator), der trænes.  
I 2011 har vi udbygget dette tilbud til en egentlig uddannelse, som Mediator 
(konfliktløser). Vi har gennemført et forløb i 2011 (3 gange 3 dage) med 17 kursi-
ster med en afsluttende prøve. Alle kursister gennemførte med et flot resultat. 
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Arbejdsmiljøuddannelsen 

De lokalt afviklede arbejdsmiljøkurser har i 2011 også måtte aflyses i en vis ud-
strækning på grund af for få tilmeldinger. Det skulle der i 2012 nu være taget 
højde for. 
 
Ændringerne i medfør af den nye arbejdsmiljølov og de efterfølgende bekendtgø-
relser samt vejledninger er nu faldet på plads og implementeret på kurserne. Alle 
arbejdsmiljøkurserne er nu også tilgængelige på Uddannelsesportalen. 

LokalTilbud 

Igen i 2011 kan vi konstatere stor efterspørgsel efter "LokalTilbud" i klubber og i 
HK-afdelinger. Vi afholder igen over 50 arrangementer og har haft over 750 del-
tagere på arrangementerne. 

Kurser for medarbejdere i HK 

I løbet af året har medarbejderne vist stigende interesse for kurser og uddannel-
sesforløb, der ender med et helt eller delvist formelt eksamenspapir. Eksempelvis 
har vi igen haft succes med forløbet "Kollektiv arbejdsret"’ med et pensum sva-
rende til faget på jurastudiet på Københavns Universitet. Dette koncept anvendes 
også på et nyt forløb med titlen "Individuel arbejdsret". 
 
Vi igangsætter for første gang et merkonomfag som medarbejderuddannelse. Det 
er "Salgspsykologi", der direkte understøtter medlemshvervning. 
 
I det hele taget følger vi i medarbejderuddannelsen op på det øgede fokus på 
medlemshvervning og -fastholdelse. Al erfaring viser nemlig, at prioritering af de 
strukturerede indsatser betaler sig. Vi har derfor igangsat to forskellige kursustil-
bud, der understøtter arbejdet med medlemsfastholdelse: 
 
Forløbet "Medlemsfastholdelse" er bygget op over 3 korte moduler. Forløbet hen-
vender sig til medarbejdere, der tilbagevendende deltager i afdelingernes rund-
ringninger til medlemmer, der ønsker at melde sig ud eller lade sig overflytte til 
en af konkurrenterne. 
 
Kurset "Medlemsfastholdelse – dialogtræning" er et kursus henvendt til medar-
bejdere i medlemsservice-funktioner eller i MKC, der typisk er de personer med-
lemmerne først får kontakt med, når de ønsker at melde sig ud eller lade sig 
overflytte til en af konkurrenterne. 

Nyt FIU efter LO-kongressen  

Op til LO-kongressen i november 2011 foregik der en række diskussioner mellem 
LO og forbundene, om hvordan det fælles FIU burde forme sig i den næste fire-
års periode. Baggrunden var erfaringer fra de seneste år, hvor den økonomiske 
ramme mellem forbundene og det fælles FIU var en fordeling på henholdsvis 89 % 
af FIU-midlerne til forbundene og 11 % til det fælles FIU. Den organisatoriske 
ramme var tre FIU-udvalg: FIU-Arbejdsgruppen, FIU-Udviklingsstyregruppen og 
FIU-IT-gruppen. Der havde været en udviklingspulje på ca 11-12 mio. kr. i fælles-
skabet. 
 
Konklusionen på drøftelserne blev, at den organisatoriske ramme blev slanket og 
fokuseret, således at der fremover kun vil være et enkelt udvalg på FIU-området, 
som har fået navnet FIU-Udvalget, der direkte er nedsat under LO’s hovedbesty-
relse. 
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Den økonomiske ramme blev ligeledes ændret, så fordelingen af FIU-midlerne 
fremover vil være 93 % til forbundene og 7 % til det fælles FIU, herunder en udvik-
lingspulje på ca 8 mio. kr. I HK er vurderingen, at en udviklingspulje på ca. 8 mio. 
kr. vil være en passende størrelse, især i betragtning af at store områder, som for 
eksempel arbejdsmiljøkurserne og A/S-uddannelsestilbuddene, var blevet nyud-
viklet og revideret i de foregående år. 
 
Fremover vil det fælles FIU fokusere på fem indsatsområder: Ledelse og strategi, 
arbejdsmiljø, europæiske og internationale udfordringer, den danske model og 
samfundsudvikling samt endelig pædagogik og voksenlæring. 

Tillidsvalgte.dk 

Så er det 2 år siden, at tillidsvalgte.dk startede, og der er sket meget udvikling og 
forbedringer af portalen siden da. Ved hjælp af rigtig mange gode tilbagemeldin-
ger fra de tillidsvalgte, som er flittige bruger af portalen, bliver den mere og mere 
brugervenlig og effektiv, ud fra de indkomne ønsker og gode idéer fra de tillids-
valgte selv.  
 
Til dato har der været følgende antal enkeltbrugere på tillidsvalgte.dk: 
Privat  2.038 
Kommunal 2.296  
Stat 1.598  
Handel    595  
I alt 6.527  
 
Af nye muligheder på tillidsvalgte.dk kan nævnes: 

• At en FTR eller TR der har flere klubber (også på tværs af landet) nu kan 
vælge hvilken liste han/hun ønsker at se 

• Afdelinger og forbundssektorer kan lægge reklamer/nyheder ind på forsi-
den af portalen 

• Under "Min side" ligger informationer om TR’s klub 
• Under "Min side" er det muligt for TR, at rette sine personlige stamoplys-

ninger 
• Efter ønske fra de tillidsvalgte, har klubkassererne også adgang til til-

lidsvalge.dk  
 
Portalen er dynamisk og vil aldrig blive færdig – den vil hele tiden være under ud-
vikling med indkomne idéer ude fra som inde fra. Opgaver vil derfor løbende bli-
ve en realitet, når de har rundet Brugerservice. 
 
En vigtig oplysning er desuden at nævne, at medlemsoplysninger på tillidsvalg-
te.dk helt afhænger af data fra henholdsvis Faglige systemer og NDA. Det samme 
gælder for medlemslistens rigtighed. 

Udsendelse af deltagermateriale 

Siden 2007 har Kursusafdelingen gjort en stor indsats for at få fat i kursisternes 
e-mailadresser. På den måde kunne vi spare på portoen, og udsende deltager-
materialet på e-mail i stedet for at sende det med posten. 
 
I 2011 er vi tæt på målet, som kan ses her på udviklingen år for år i forhold til 
udsendelse af deltagermateriale på e-mail: 
 
2007 = 47 % udsendes på e-mail 
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2008 = 74 % udsendes på e-mail 
2009 = 88 % udsendes på e-mail 
2010 = 95 % udsendes på e-mail 
2011 = 98 % udsendes på e-mail 

Online kursustilmelding på Mit HK 

Siden 2006 har medlemmerne kunne tilmelde sig kurserne direkte online via Mit 
HK. Det går støt fremad i forhold til, at medlemmerne betjener sig selv, når de 
gerne vil tilmelde sig et kursus: 
 
2006 = 17 % tilmeldinger via Mit HK 
2007 = 26 % tilmeldinger via Mit HK 
2008 = 25 % tilmeldinger via Mit HK 
2009 = 22 % tilmeldinger via Mit HK 
2010 = 31 % tilmeldinger via Mit HK 
2011 = 38 % tilmeldinger via Mit HK 
 
I 2011 blev der på landsplan samlet registreret ca. 70.484 tilmeldinger i HK’s 
KURSUS-adsministrationssystem på tværs af hele HK-organisationen. Omkring 
halvdelen af tilmeldingerne blev foretaget direkte online enten via Mit HK eller via 
HK-afdelingernes egne hjemmesider. 

Uddannelsesportalen inklusiv Materialedatabasen 

Uddannelsesportalen er stille og roligt ved at tage form – både i forhold til kursi-
ster og til undervisere rundt i landet. Den store gevinst lige nu omkring portalens 
idriftsættelse er Materialedatabasen. Portalen indeholder nu mere end 100 for-
skellige temaer, som er bygget op efter et nyt koncept, som består af ”Undervis-
ningsvejledning – Underviserbilag og Deltagerbilag”. På den måde bliver vores 
undervisningsmateriale mere ensartet bygget op, og langt nemmere at gå til både 
for deltagere og undervisere. 

Kursuskatalog 2012 

I år har Kursusafdelingen udsendt kursuskataloget for 2012, som et elektronisk 
kursuskatalog og ikke som et fysisk katalog. Linket er sendt pr. mail til fælles- og 
tillidsrepræsentanter, suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter og bestyrelses-
medlemmer i HK. 
 
Det elektroniske kursuskatalog er blevet taget rigtig godt imod. Vi har fået mange 
positive tilbagemeldinger – specielt fordi det er nemt, at tilmelde sig direkte fra 
siden i kataloget med det ønskede kursus, ved at klikke på en tilmeldingsknap, 
men også tilbagemeldinger som f.eks. ”god udvikling i HK” og ”HK sparer penge 
og porto” osv. 
 
I 2011 blev kursuskataloget udsendt i begge formater. Vi fik også her nogle 
brugbare oplysninger omkring den tekniske del, som vi har kunnet forbedre til 
det nye katalog til glæde for vores tillidsvalgte. 
 
Kursuskatalog 2012 kan ses på Kursusafdelingens forside på intranettet: 
http://hkintranet/Organisation/Forbundet/Kursusafdelingen/Sider/default.aspx 
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Gennemførte kurser i 2011  

Grundkurser + Øvrige TR-kurser 175 kurser 2.385 deltagere 
Samarbejdskurser 4 kurser 38 deltagere 
Arbejdsmiljøkurser 23 kurser 288 deltagere 
Bestyrelseskurser 3 kurser 32 deltagere 
Seniorkurser 3 kurser 74 deltagere 
Medarbejderkurser 71 kurser 918 deltagere 
   
I alt  279 kurser 3.735 deltagere 

Sektorkurser  

Kurser og arrangementer udbudt af sektorer og landsforeninger og administreret 
af Kursusafdelingen gennem 2011: 
 
HK/Privat IT, Medie og Kommunikation 2 kurser 72 deltagere 
HK/Privat Organisationer 6 kurser 195 deltagere 
HK/Privat Privat Service 12 kurser 386 deltagere 
HK/Privat Sundhed og Velvære 4 kurser 150 deltagere 
HK/Privat Produktion 11 kurser 252 deltagere 
HK/Privat Dansk laborantforening 7 kurser 128 deltagere 
HK/Privat Transport og Turisme 3 kurser 67 deltagere 
HK Handel 20 kurser 500 deltagere 
HK Privat 3 kurser 262 deltagere 
HK/Stat 6 kurser 135 deltagere 
HK Kommunal 2 kurser 93 deltagere 
LAK 11 kurser 228 deltagere 
SAM-DATA 1 kursus 9 deltagere 
Akademimerkonomer i HK 9 kurser 162 deltagere 
Arbejdsmiljøafdelingen 2 kurser 29 deltagere 
Lokale FIU-midler (afdelinger) 265 kurser 5.391deltagere 
Organiseringspuljen 9 kurser 77 deltagere 
   
I alt  373 kurser  8.136 deltagere 

FIU-kurser 

867 deltagere 

LokalTilbud som kurser 

53 kurser med 756 deltagere 
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Medlemskommunikation & Markedsføring 
For at styrke HK’s markedsføring og medlemskommunikation fusionerede Kom-
munikationsafdelingen i 2011 med Forsikring og Fastholdelse samt MedlemsKon-
taktCenteret (MKC) til en helt ny afdeling med tolv medarbejdere.  
 
Målet med Medlemskommunikation & Markedsføring er, at skabe en naturlig og 
dynamisk sammenhæng mellem alle medlemstilbuddene, kommunikationen til 
medlemmerne og markedsføringen af HK. Samtidig skal der udvikles nye med-
lemsfordele, nye forsikringstilbud og andre medlemstilbud, der skal markedsfø-
res i fællesskab på tværs af HK’s medieplatforme. 
 
Afdelingens samlede og vidtrækkende opgaveporteføjle strækker sig således fra 
den daglige medlemskontakt gennem MKC til udvikling af nye medlemstilbud i 
sammenhæng med medlemskommunikationen over til strategisk markedsføring 
af HK til omverdenen. 
  
Medlemskommunikation og Markedsføring skal fremover ikke lave pressearbejde, 
da det er flyttet til Public Affaires og Analyse. Afdelingen skal fortsat levere ind-
hold og infrastruktur til en moderne og relevant medlems- og medarbejderkom-
munikation samt levere artikler til sektorbladene med fokus på fastholdelse og 
interessevaretagelse. HK’s mærkesager: Uddannelse, ligestilling og arbejdsliv vil 
fortsat være fokus for medlemskommunikationen. 
 
HK arbejder på at få udvikle et CRM-system, der kan understøtte både hvervnings-
og fastholdelsesarbejdet på tværs af sektorer, afdelinger og forbund. Der er ble-
vet nedsat en styre- og en arbejdsgruppe, og valgt en leverandør til udarbejdelsen 
af en løsningsbeskrivelse.  
Lige nu er arbejdsgruppen ved at indsamle de mange krav og forskellige ønsker 
til systemet. Første version af systemet forventes at blive lanceret medio 2012 til 
glæde og gavn for både medlemmer og medarbejdere. 
 
Målet er, at der altid skal være en klar sammenhæng mellem medlemskontakt, -
kommunikation, -fordele og markedsføringen, så nye metoder kan prøves af og 
give hinanden synergi. Samtidig er det et godt og udviklende fundament for at 
udvikle en ny strategi for HK’s medlemskommunikation på nettet. 

HK bladet og Nyhedsmagasinet 

HK's nyhedsbrev på nettet, Nyhedsmagasinet HK, blev i 2011 skåret ned til at ud-
komme hver 14. dag. Nyhedsmagasinet består af 6-10 artikler med nyheder fra 
og om HK og medlemmernes verden samt en aktuel politisk klumme fra for-
mandskabet. Historierne i Nyhedsmagasinet hænger tæt sammen med artikler til 
HK bladet og historier, som bliver formidlet og placeret i dagspressen. Artiklerne 
er hyppigt citerede og bliver brugt flittigt i den øvrige presse. 
 
Antallet af abonnenter på e-nyheder var ved årets afslutning på godt 19.000. Næ-
sten alle abonnenter er medlemmer af HK. Læserevalueringen fra december 2011 
viser stor tilfredshed blandt medlemmerne med Nyhedsmagasinet. 
 
HK bladet udkom ti gange i 2011 og Medlemskommunikation & Markedsføring 
leverede ni gange 12 sider samt et særligt valgtillæg på12 sider i september 
nummeret.  
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Der var året igennem fokus på, at artikler i blad og på nettet løbende understøtter 
HK’s strategiske mærkesager. 

Intranettet som fagligt udviklingscenter 

Organisatoriske forandringer kræver kommunikation, og her er Intranettet nøglen 
til at kvalitetssikre kommunikationen i HK. Her kan vi skabe forståelse for, hvor-
for forandringen er nødvendig, hvilket pres der har gjort den aktuel, og hvad for-
andringen vil indebære for os alle. 
 
Her er den ny blog, Knæk kurven og vend medlemsudviklingen, et ambitiøst 
medarbejderprojekt, hvor vi i fællesskab skal dele viden og idéer om medlems-
fastholdelse og –hvervning via indlæg og debat på nettet. Bloggen blev igangsat 
af Kim Simonsen, der gennemgik HK’s 8-punktsplan for en positiv medlemsudvik-
ling. Siden er der kommet bidrag fra medarbejdere fra alle dele af landet og en 
stribe nye idéer er præsenteret. Planen er, at bloggen skal forsætte i 2012 og bli-
ve grundlaget for mere intern kommunikation mellem medarbejdere på tværs af 
HK. 
 
Intranettet fik en grundig ansigtsløftning i starten af året. Det første, der dukker 
op på en arbejdsdag er Intranettet, når computeren åbnes. Nu med en ny topme-
nu, der er udviklet så den i højere grad afspejler HK’s faglige aktiviteter og pro-
jekter frem for vores organisationsstruktur. Services, faglige værktøjer og aktulle 
temaer træder frem i første række og i et stort nyt projektrum samles referater og 
viden fra en stribe initiativer på tværs af organisationen. 
 
På nuværende tidspunkt overvejes det, hvordan de interne nyheder på Intranettet 
kan nå bredere ud gennem f.eks. gennem et månedligt opsamlende nyhedsbrev 
til alle medarbejdere. Samtidig vil vi arbejde på at styrke den interne kommunika-
tion og videndeling, så intranettet opleves som stadig mere brugervenligt og dia-
logbaseret. 

HK på nettet 

HK.dk indledte året med et helt nyt design, hvor hovedformålet var at forbedre de 
overordnede strukturer, så det blev nemmere for de besøgende at finde rundt 
blandt de godt 50 hjemmesider på den fælles platform. 
 
En væsentligt forbedret medlemskommunikation er opstået i forlængelse af et nyt 
og mere moderne nyhedsbrev, der er udviklet i et tæt samarbejde på tværs af HK. 
I dag har både forbund, ungdom, sektorer, afdelinger og landsforeninger adgang 
til et stærkt og loyalitetsskabende kommunikationsredskab, der når tusindvis af 
medlemmer. 
 
HK’s to medlemsportaler MitHk og Tillidsvalgte.dk (der begge kræver log-in) fik i 
løbet af året tilføjet ny funktionalitetet og adgangen er blevet nemmere med mu-
ligheden for at logge ind via den nye digitale Nem ID-signatur. Tillidsvalgte.dk var 
rygraden i mobiliseringen til forårets efterlønskampagne 
 
I løbet af 2011 spillede hjemmesiderne en central rolle i forbindelse med mange 
kampagner og initiativer i HK. Dels i en stribe markedsføringskampagner, dels 
som en del af valgkampagnen for mere efteruddannelse. 
 
I 2012 vil vi arbejde for en mere personificeret portal, så det enkelte medlem op-
lever en endnu højere grad af relevans.  
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HK mobil og de sociale medier 

Medier er noget man har i lommen og på sin telefon. Så nu skal ens fagforening 
være mobil, og HK fik udviklet den første app til smartphones i 2011. Den lille 
fikse udgave af mitHK giver adgang til medlemstilbud, kursustilmeldinger, job-
søgning, faglig rådgivning, dagpengekort samt et smart timeregnskab.  
 
Udviklingen er sket i et tæt samarbejde på tværs af HK og al data leveres og gen-
bruges fra  HK’s nuværende hjemmeside. Næste skridt er at videreudvikle den til 
Iphones, som bliver lanceret i starten af 2012. HK skal løbende være til stede på 
de medier, hvor medlemmerne er. 
 
2011 blev et år, hvor HK nåede mange medlemmer med brug af sociale medier – 
primært Facebook. Netop det sociale element gør, at debat og dialog på Face-
book, har overtaget mange af de dialogfunktioner, der før var på de traditionelle 
debatsider. Samtidig er Facebook en hurtig måde  at komme ud til medlemmer og 
helt nye brugere på. 
 
HK’s Facebook har dermed åbnet helt nye muligheder for at lytte og gå i dialog, 
for at udvikle det faglige arbejde, for at samarbejde med medlemmerne og andre, 
samt til konkret markedsføring. Det er kun begyndelsen, for mulighederne er 
mange i fremtiden på de sociale medier, hvor HK arbejder med at udvikle en ny 
strategi til at understøtte arbejdet. 

Markedsføring  

Markedsføringen i HK opfylder tre formål: Hvervning, fastholdelse og markering 
af HK som aktiv politisk aktør. Dermed understøtter markedsføringen kongresbe-
slutningerne om at mindske frafaldet med 25 procent og øge antallet af nye med-
lemmer med 10 procent. 

Hvervning med nye metoder 

I alle dele af HK blev der i 2011 igangsat en række aktiviteter for at hverve med-
lemmer. Den centrale markedsføring har haft til formål at støtte op omkring disse 
aktiviteter og afprøve nye metoder. 
 
En meget vigtig aktivitet i 2011 er igangsættelse af en digital strategi. Ved hjælp 
af søgeordsoptimering på hjemmesiden og betalte annoncer knyttet op på søg-
ninger på Google (search), arbejder HK på at udspænde et ”opsamlingsnet” på 
Internettet for de personer, der søger information om fagforeninger, a-kasse og 
relaterede emner.  
Det er vigtigt, at HK dukker op på Google, når man søger, fordi vi ved, at rigtig 
mange søger information på internettet. Blandt andet efter kontakt med HK andre 
steder. Derfor skal de aldrig lede forgæves efter HK. 
 
HK afprøvede også en ny metode ved årets ungdomskampagne, der havde til 
formål at markedsføre det gratis medlemskab for især unge med fritidsjob. Akti-
viteterne var knyttet op omkring kaffevogne ude på uddannelsesinstitutionerne 
samt inddragelse af sociale medier med en konkurrence om en koncert med Du-
ne. Kampagnen er også omtalt i HK Ungdoms årsberetning. 
 
HK har et meget højt kendskab i befolkningen. For at sikre et fortsat højt kend-
skab har HK i år indrykket radiospots flere gange. I foråret, i september omkring 
HK-dagen og i forbindelse med valgkampen i september. Målinger på radiospot-
tene viser en næsten lige så høj erindring som på annoncering på tv. Det er me-
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get flot. Omvendt har fagforeninger generelt lav interesse, så selv når målingerne 
viser en højere genkendelse af HK i løbet af året, er det stadig svært at slå igen-
nem.  
Til gengæld er der mange af vores medlemmer, der har tilkendegivet, at det var 
rart også at høre HK-spots i radioen – og ikke kun spots fra ”de alternative orga-
nisationer”.  
Dermed opfylder spottene i høj grad et fastholdelsesformål. 

Fastholdelse og medlemsfordele 

For at sikre, at medlemmerne kender til de mange medlemstilbud i HK, har vi i år 
udarbejdet to pjecer om fordelene, som er sendt ud sammen med medlemsbladet 
til alle HK’s medlemmer. 
 
Den første pjece ”Scor kassen med HK” blev uddelt i maj, og handler om de kon-
tante medlemsfordele. Nemlig forsikringer med meget store rabatter, medlem-
skab af Forbrugsforeningen, som giver adgang til rabat i tusindvis af butikker og 
særlige medlemstilbud på rejser og ferieophold. 
 
Den anden pjece ”Brug Mit HK og gør arbejdslivet lettere” handler om de mange 
muligheder for at bruge HK’s online del af fagforeningen, som både omfatter 
Mithk og HK’s nye mobilapplikation. 
 
Det er vigtigt at fortsætte arbejdet med at øge kendskabet til og relevansen af 
HK’s ydelser for medlemmerne. Målet er i højere grad at involvere medlemmerne i 
tilbuddene. En metode til at opfylde det mål, kan være dialogmarkedsføring, som 
er individuelt tilpasset e-mail kommunikation baseret på det enkelte medlems 
interesse. HK har analyseret store mængder medlemsdata med henblik på at vur-
dere potentialet i metoden. Første fase i projektet er en foranalyse, som indehol-
der forslag til et pilotprojekt, som kan sættes i søen i begyndelsen af 2012. 

Faglig markering i valgkampen 

HK arbejder på politisk niveau med at sikre gode forhold for HK’s medlemmer. En 
af mærkesagerne er uddannelse. I forbindelse med Folketingsvalget i 2011 øn-
skede HK at sætte efteruddannelse højt på den politiske dagsorden. Det skete 
med en kampagne med titlen ”Sæt kryds ved efteruddannelse”.  
Kampagnen omfattede både indrykning af annoncer i dagblade, radioen og på 
web. Ligesom der blev opbygget et kampagnesite på hk.dk/efteruddannelse og 
udarbejdet tema til medlemsbladet om uddannelse. 
 
Det lykkedes at sætte dagsordenen ved kampagnestarten. Samtidig lykkedes det 
også at lancere en række løsningsforslag på efteruddannelsesområdet, som poli-
tikerne har taget til sig, og som HK arbejder videre med i 2012. 

HK Forsikring 

HK Forsikring har været involveret i flere nye medlemsprojekter i 2011. I kampen 
om fastholdelse af medlemmer og hvervning af nye medlemmer har vi udarbejdet 
et præsentationsprogram om ”Kontante medlemsfordele i et stærkt fagligt for-
bund”. 
Programmet har været vist for en del tillidsrepræsentanter i de forskellige afde-
linger – og er blevet rigtig godt modtaget. I programmet vises eksempler på, 
hvordan man meget nemt kan tjene det faglige kontingent hjem ved at bruge de 
kontante medlemsfordele i HK. I det kommende år vil der også blive satset på at 
komme ud til medlemsmøder og klubmøder m.v., så vi får budskabet ud til det 
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enkelte medlem.  
HK Forsikring deltager meget gerne på konferencer, generalforsamlinger m.v. for 
at præsentere de gode medlemstilbud, vi har i HK. I 2011 har der været et flot 
træk på HK Forsikring til disse arrangementer. 
 
HK Dagen gav igen i år HK Forsikring mulighed for at komme ud på medlemsvisit. 
I 2011 havde HK/Østjylland og HK/Midt lavet arrangementer, hvor vi fik mulighed 
for at præsentere forsikringsprodukter og andre medlemsfordele for medlem-
merne. Især arrangementet i Århus var rigtig godt besøgt. 
 
I september fik vi stablet en HK-familiedag på benene i Legoland. På trods af det 
dårlige vejr dukkede næsten 500 op og deltog i familiedagen. HK havde skaffet 
adgang til Legoland til stærkt reduceret medlemspris. 
 
HK Forsikring vejleder medlemmer primært på HK+ Heltidsulykkesforsikring, HK+ 
Visse Kritiske Sygdomme, HK+ Lønforsikring samt Gruppelivsordning 135. Sidst-
nævnte er en gruppelivsordning for medlemmer, som er ansat i virksomheder, 
som ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. 

Samarbejdet med ALKA 

HK Forsikring har gode samarbejdsrelationer til Alka Forsikring. I 2011 har vi 
blandt andet haft en fælles workshop om lønforsikring og en konference i forhold 
til det generelle samarbejde.  Alka varetager også de fleste funktioner over for 
medlemmerne for HK+ Forbundsfamilieforsikring. HK var også repræsenteret på 
en forsikringskonference, som Alka afholdt i august 2011. 
 
Alka har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af de forbund, som har været 
med til at udvikle familieforsikringen. Kommissoriet for arbejdsgruppen er nu 
udvidet til at dække alle typer medlemsforsikringer. Dette har bl.a. betydet, at der 
i vinteren 2011/12 kigges på udvikling af en ungdomsforsikring. 
 
Vores samarbejde med Alka har betydet, at HK fra den 1. januar 2012 præsente-
rer et nyt forsikringsprodukt, nemlig HK+ Tandforsikring. 

Medlemmerne får millioner 

HK Forsikring besvarer hvert år rigtigt mange henvendelser og forespørgsler på 
telefon og via mail fra vores medlemmer.  
 
Antallet af medlemmer med forsikringer og skadesudbetalinger til vores med-
lemmer de sidste fem år er opgjort nedenfor. 
Antal medlemmer 2007 2008 2009 2010 2011 
Heltidsulykkes 
Forsikring 

266.40
7 

252.67
5 

241.55
6 232.288 210.664 

Kritisk sygdoms-forsikring 81.139 83.717 85.738 86.077 82.136 
Lønforsikring 11.799 10.927 10.819 9.751  9.012 

Udbetalinger i mio. kro-
ner 2007 2008 2009 2010 2011 
Heltidsulykkes 
Forsikring 89.1 89.6 86.1 67.9 66.2* 
Visse Kritiske Sygdomme 38.5 40 43.2 46 27.6.*** 
Lønforsikring 11.2 7.8 15.3 23.1 15.4*** 
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* Udbetalinger i heltidsulykkesforsikring kører fra 1.7 – 30.6 
** Der er kun opgjort tre kvartaler i 2011. Et skøn for 4. kvartal siger 10 mio. 
*** Der er medtaget udbetaling for 11 måneder i 2011 – december 2011 skønnes 
at være på ca. 1,5 million kroner. 
 
HK+ Heltidsulykkesforsikring startede d. 1. oktober 1987 og kan i 2012 fejre 25 
års jubilæum. Siden ulykkesforsikringens start er der udbetalt mere end 1.5 milli-
arder kroner i erstatninger til HK’s medlemmer. 
 
HK+ Visse Kritiske Sygdom blev startet op 1. april 2001 og her er der udbetalt 
425 millioner kroner til medlemmerne, siden forsikringen blev startet op 1. april 
2001. 
 
HK+ Lønforsikring startede i februar måned 2004 og havde sine første udbetalin-
ger i 2005. Næsten 100 millioner kroner er siden udbetalt til HK’s medlemmer. 

MedlemsKontaktCenter i HK - MKC 

312.954 har ringet på HK’s hovedtelefonnummer 70 11 45 45 i 2011. Heraf blev 
de 98 procent besvaret. Det er ikke realistisk at besvare samtlige kald, da det vil 
kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer. I stedet arbejder MKC efter politisk 
vedtagne service- og kvalitetsmål. 

Service- og kvalitetsmål 

HK har som mål, at mindst 80 procent af alle kald skal kunne besvares ved første 
samtale. Resultatet ligger p.t. på 93 procent, hvilket er særdeles tilfredsstillende. 
En hjælp til at få den bedst mulige betjening er, at medlemmerne indtaster deres 
CPR-nummer, når de ringer ind. Det gør 66 procent af medlemmerne i dag.  
MKC har endvidere nogle servicemål, der sikrer medlemmerne mindst mulig ven-
tetid, når de ringer til HK. 
 
Serviceniveau Servicemål i procent Resultat i procent 
Kald besvaret inden for 20 sek. 60  66 
Kald besvaret inden for 60 sek. 85  79  
 
Fordelingen af kald til HK kan kategoriseres i hovedområderne ”Faglige spørgs-
mål”, ”Medlemskab og Kontingent”, ”Job og Vejledning” samt ”Andre spørgsmål”. 
Fordelingen i 2011 var: 
 
Faglige spørgsmål  30 procent af kaldene 
Medlemskab og Kontingent 24 procent af kaldene 
Job og Vejledning  17 procent af kaldene 
Andre spørgsmål  28 procent af kaldene 

Udvikling af god medlemsservice 

I såvel forår som efterår er der gennemført en medlemstilfredshedsundersøgelse 
af såvel MKC som Hovedstaden. Undersøgelsen gav endnu engang et meget flot 
resultat for begge segmenter. Undersøgelsen opererer med et niveau fra 1-9, 
hvor 1 er en meget dårlig service, og 9 er den meget gode service.  
 
HK får i gennemsnit karakteren 7,4, hvilket må siges at ligge i den meget pæne 
ende. 
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MKC-Loggen bliver sammen med AGF-Portalen de første notes databaser, der flyt-
tes til et nyt CRM-system. Det forventes således, at MKC-Loggen udfases i løbet af 
2012 til fordel for det nye system.  
 
Der arbejdes på en ny og mere medlemsvenlig IVR (Interactive Voice Respons), 
der tager udgangspunkt i, hvad medlemmet vil HK og ikke hvem, man ønsker at 
tale med. Den nye IVR er planlagt til implementering primo 2012. 
 
Der har i år været afholdt ét kursus i ”God medlemsservice på telefonen/Knyt og 
Lyt”. Kurset blev afholdt i samarbejde med HKA. Kurset er nu en del af de kurser, 
som afdelingerne kan rekvirere til afholdelse lokalt. 

Ny organisering 

Kontingentområdet samt Job og Vejledning blev pr. 1. oktober 2010 en integreret 
del af MKC, og en del af 2011 er således blevet brugt til at få tilpasset beman-
dingen på områderne. Bemandingen på de to områder er øget, siden områderne 
blev en integreret del af MKC. 
 
Pr. 1. november blev MKC flyttet til Medlemskommunikation & Markedsføring 
(under Forbundssekretariatet). 
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Personale & HR 
Personale & HR varetager samtlige personale- og HR-mæssige opgaver inden For-
bundets område. For A-Kassen varetager afdelingen de personaleadministrative 
opgaver. Ligeledes rådgiver Personale & HR HK´s afdelinger indenfor arbejdsret-
lige og personalejuridiske forhold og varetager tværgående udviklingsprojekter 
efter nærmere aftale med Forbundet. 
 
Frem til den 1. maj var Personale & HR en del af Administration1 men overgik til 
Forbundet i forbindelse med omorganisering af opgaverne mellem Adm1 og For-
bundet. I samme forbindelse blev Scanningsområdet udskilt fra Personale & HR 
og overgik til A-Kassen.  
 
Udover normal daglig drift har året været præget af  

• overenskomstfornyelse 2011,  
• implementering af nyt personalesystem og et nyt rekrutteringssystem 
• færdiggørelse og introduktion af en ny og bedre brugerflade på intranet-

tet, ”HK Ansat” og ”HK Leder” 
• Projekt Charter for flere kvinder i Ledelse:  

o Afvikling af Charter Academy – en uddannelse målrettet kvinder, der 
skal styrke motivationen for - og kompetencerne til – ledelse 

o Eksterne mentorer til kvinder der allerede er ledere (via ”Protocol”) 
• Bistand til organisatoriske ændringer på Christiansminde 
• tre afskedigelsesrunder inden for Forbundshusets område.  

Tal for området 

• Der er blevet opsagt 31 medarbejdere inden for forbundets område, mens 
24 medarbejdere selv har opsagt deres stillinger.  

• Der har været 24 rekrutteringer inden for forbundets område. 
• A-Kassen har opsagt 46 (primært lukning af Århuskontoret) og haft 9 frivil-

lige egne opsigelser. Der er ansat 60 medarbejdere (bl.a. nogle fra Århus).  
• Andelen af kvindelige ledere på chefniveau 1 er i 2011 kommet op på 28 % 

mod tidligere 14%. For niveau 2 udgør de kvindelige ledere nu 42 %, mod 
tidligere 37 %.  Der er således god fremgang på området, om end der fort-
sat er et stykke vej til vores måltal på hhv. 40 og 50 %. 

• Baseret på lønudtræk er der inden for forbundets område 455 ansatte inkl. 
valgte i 2011, mens der i 2010 var 491 medarbejdere inkl. valgte. 

• Personale og HR er i løbet af 2011 blevet reduceret fra 6 til 4 medarbejde-
re.  
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HK Ungdom  

Udvidet fokus og flere tilbud 

Årets fokus har været at få fat i en bredere skare af unge med fri-
tidsjob og sikre, at medlemstilbuddene til disse målgrupper opleves 
som relevante og tilgængelige. 
 
2011 har været præget af, at Hovedbestyrelsen ved årsskiftet vedtog 
en ny kontingentstruktur, der betød en udvidelse af gratiskontingen-
tet og en differentiering af de faglige ydelser for de unge medlem-
mer. HK Ungdom havde nu pludselig et markant bedre tilbud til un-
ge fritidsjobbere, da barrieren for medlemskabet for mange nu var 
fjernet. I hele 2011 har HK Ungdom haft fokus på at få flere unge til 
at melde sig ind. Samtidig har HK Ungdom i alle årets aktiviteter væ-
ret opmærksom på, at gratismedlemmerne skal opleve en reel værdi 
af deres medlemskab gennem vores mange gratis kursustilbud.     
 
I slutningen af året satte dagbladet Politiken fokus på de usikre an-
sættelsesvilkår, som unge i handelsbranchen udsættes for. Dette har 
vist, at alt for mange unge i dag oplever at blive nægtet deres ret-
tigheder, og at vores arbejde som fagforening er vigtigere end no-
gensinde før. 

Ansatte og aktive 

HK Ungdoms sekretariat bestod december 2011 af én ungdomsse-
kretær og én administrativ stilling. I løbet af året har der været ansat 
unge i projektstillinger til besøg på skoler. 
 
I december bestod HK Ungdoms landsudvalg af: 
 
Formand Dan Larsen 
Næstformand Julie Christensen  
 
 
Nordjylland: Kenneth Børgesson 
 Camilla Huidtfeldt 
 Mette Vestenbæk (suppleant) 
 
Midtvest:  Søren Bjerregaard Johannesen 
 
Østjylland: Esben Brinck 
 Mona Kierbye Hansen 
 Karina Nicolaisen (suppleant) 
 Esben Klint (suppleant) 
 
Sydjylland: Signe Kahle 
 Maria Winther Steffensen 
 
Midt: Camilla Neppl 
 Maja Aagaard Nielsen 
 Helene Holst Jørgensen (suppleant) 
 Jesper Brokmann Kristensen (suppleant) 
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Sjælland: Sara Stendal 
 Henriette Boisen 
 Cecilie Skree-Jacobsen (suppleant) 
 
Hovedstaden:  Camilla Skree 
 Zacharias Polonius 
 
Der var i december 2011 registreret 155 på HK Ungdoms aktivliste.  

HK Ungdoms 34. kongres 

Den 14.-16. oktober afholdtes HK Ungdoms kongres på Christians-
minde ved Svendborg. Alle afdelinger var repræsenteret. I alt deltog 
57 delegerede. 
 
Kongressen vedtog et nyt handlingsprogram, og for første gang si-
den 2007 vedtog HK Ungdom også et holdningsprogram, der fast-
lægger HK Ungdoms grundholdninger og mærkesager.  
 
På kongressen blev strukturen også justeret, og Dan Larsen og Julie 
Christensen blev valgt til de nyoprettede poster som Formand og 
Næstformand. Kongressen vedtog også at udvide Landsudvalget 
med observatører fra sektorerne. Disse var ikke udpeget ved årets 
udløb. 

Ambassadørstrategien 

I slutningen af 2010 blev en ny strategi for HK Ungdom vedtaget. En 
del af denne er, at vi vil udvælge og uddanne unge medlemmer, der 
kan være ambassadører for HK på studiet og jobbet. 
 
Arbejdet med ambassadører tilrettelægges forskelligt i sektorer og 
afdelinger. Særligt HK HANDEL er gået i gang med strategien, hvor 
de i 2011 fandt 15 nye netværkskoordinatorer, der skal fungere som 
bindeled mellem fagforeningen og vores medlemmer. 

Fælles ungdomsindsats fordoblede indmeldelserne 

I foråret 2011 kørte en fælles ungdomskampagne for at fortælle handelsskole- og 
gymnasieelever om HK’s nye medlemskab og vores mange lokale kurser. 20 sko-
ler fik besøg af en HK-kaffevogn, hvor ungdomskonsulenter stod klar med en kop 
kaffe og en snak om medlemskab.  
 
Parallelt med skolebesøgene gennemførtes en onlinekampagne, hvor skolerne 
dystede mod hinanden. Næsten 15.000 elever deltog i en online lynlæsningskon-
kurrence, hvor man kunne vinde en koncert med Duné til sin skole. Den vindende 
skole blev Roskilde Gymnasium med mere end 1000 deltagere og landets højeste 
gennemsnitsscore i konkurrencen. 
 
I kampagneperioden blev det til mere end 2600 nye medlemmer. Og i januar og 
februar hvervede vi dobbelt så mange nye medlemmer som året før. 
Kampagnen gentages september og oktober 2012. 
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Forårskonference 

11.-13. marts blev der afholdt forårskonference på Christiansminde 
ved Svendborg. Gennem weekenden skulle aktive i HK Ungdom klæ-
des på med nye redskaber til arbejdet i lokale bestyrelser.  
 
Der blev eksperimenteret med formen. Konferencen var bygget op 
som et rollespil, der gjorde det muligt for deltagerne at prøve de 
nye redskaber af i en uformel ramme. Deltagerne evaluerede indhol-
det meget positivt. Der deltog i alt 31 aktive i arrangementet. 

Valgkampagne 

Ved folketingsvalgkampen i september 2011 gennemførte HK Ungdom en kam-
pagne for at få unge på erhvervsskolerne til at stemme.  
 
Debatterne var tematiseret i tre dele; uddannelsespolitik, 16-års valgret og ung-
domspolitik generelt. Politikerne dystede stående i en boksering, så de ikke kun-
ne gemme sig bag papirer og borde. Eleverne blev inddraget i debatten med de-
res mobil, hvor de kunne sende spørgsmål per sms og i løbet af debatten deltage 
i meningsmålinger og afstemninger. 
 
Målet var at få unge på erhvervsskoler til at diskutere politik og stemme. I løbet af 
20 dages valgkamp blev der planlagt og gennemført 45 valgdebatter med over 
4500 deltagende elever. 
 
HK Ungdom tog initiativ til samarbejdet, der fik titlen ”Tag Unge Alvorligt”. LO 
Ungdom, Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) og Landssammenslutningen af 
Handelsskoleelever (LH) støttede op om projektet, og det lykkedes at fundraise 
160.000 kroner hos Dansk Ungdoms Fællesråd. 

Jobpatruljen tilbage til HK 

På LO’s kongres i november 2011 blev der vedtaget en ny opgavede-
ling mellem LO og forbundene. Dette betød, at Jobpatruljen ikke 
længere var et projekt, der skulle løses i LO-regi. HK og 3F greb hur-
tigt projektet og har garanteret økonomi og ressourcer, så Job-
patruljen også gennemføres fremover. 

Nye lokale kurser 

I 2011 er der afholdt redskabsgivende kurser i lynlæsning, eksa-
mensteknik, tidsstyring og forhandlingsteknik. Kurserne planlægges 
centralt, men afholdes lokalt i alle afdelinger i faste perioder af året. 
Ud over de konkrete redskabskurser har afdelinger kurser rettet 
mod elevtiden for elever med uddannelsesaftaler. De eksisterende 
kursustilbud afholdes enten som arrangementer på skolerne, eller 
som aftenkurser fra kl. 17.00 til 21.00.  
 
Årets målsætning om 750 deltagere på kurser i HK Ungdom blev 
nået. 
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HK Seniorerne 
Landsforeningen har et meget stabilt medlemstal på ca. 58.500 
medlemmer fordelt på 51/53 klubber, idet man afventer en afkla-
ring på optagelse af to klubber i hovedstadsområdet. Klubbernes 
mødeaktiviteter er afhængige af deres størrelse. Flere klubber 
melder om stort fremmøde og venteliste til arrangementer, hvil-
ket ofte kan skyldes, at det er svært at finde egnede mødelokaler, 
da HK afdelingerne ikke længere råder over mødelokaler i til-
strækkelig omfang. 

Møder med de 7 HK afdelinger 

I januar kvartal besøgte landsformanden samtlige HK afdelingen. I 
møderne deltog repræsentanter fra afdelingsledelsen, FU med-
lemmer og repræsentanter fra de lokale klubber. Formålet med 
møderne var bl.a. at etablere en tættere dialog med afdelingerne 
og forbundet og derigennem få skabt et tydeligere medejerskab 
til seniorklubberne. Den generation som kommer i seniorklub-
berne er beviste om, at de faglige organisationer har været bæ-
rende for det samfund vi kender i dag.  
 
Seniorklubbernes programmer bliver mangfoldiggjort på mange 
forskellige måder. Tilskudsmodellerne er udarbejdet i fællesskab 
med klubberne og der bliver taget skyldige hensyn til klubstørrel-
sen. Der var overraskende stor forskel på størrelsen af det tilskud 
klubberne fik pr. medlem og den frihed klubberne havde til at 
administrere deres tilskud. 
 
Vi blev bekræftet i, at et medlemskab af en fagforening ikke er en 
selvfølge og mange kun er medlem af en A kasse, når de går på 
efterløn. Man var positiv overfor at inddrage klubbernes seniorer i 
opgaven at fastholde medlemmerne i HK, når de forlader ar-
bejdsmarkedet. Der vil blive taget initiativer til at sikre at klub-
berne får adgang til at fortælle om vort tilbud på de oriente-
ringsmøder som afdelingerne afholder for kommende pensioni-
ster.  Vi er kommet langt i samarbejdet med afdelingerne om 
etablering af decentrale kurser. Kurserne handler mest om orga-
nisationsforhold, socialpolitik, boligpolitik, arveloven og for-
eningsteknik. 
 
Det er stadig ikke lykkedes for os at blive repræsenteret i afde-
lingsbestyrelserne i mere end HK Sjælland. Men mange steder er 
der oparbejdet en god kontakt med afdelingsledelsen. De klubber 
der ønsker opdaterede medlemslister har nogle steder svært ved 
at få dem. Mange klubber er i gang med at oprette medlemslister 
på mail adresser, med det formål engang i fremtiden at kunne 
udsende klubprogrammer elektronisk. 
Vores konklusion af samtalerne med afdelingsledelser er, at vi 
tror der er skabt en større forståelse for seniorklubbernes arbejde 
og betydningen i arbejdet for at fastholde et HK medlemskab. 

Seniororientering 

Der er i år udsendt 6 nyhedsbreve med et blandet indhold af poli-
tik, fakta og holdningstilkendegivelser. Vi har især lagt stor vægt i 
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information om projekt udbetaling Danmark, som den tidligere 
regering beslutte med centralisering og fjernbetjent borgerser-
vice. Det er et projekt som strider direkte mod det man lovede 
ved gennemførelse af kommunalreformen. Det er Forretningsud-
valget der har ansvaret for nyhedsbrevene og vi søger fortsat på 
at finde en udformning der kan skabe interesse, bl.a. vil vi gerne 
have flere indlæg udefra klubberne. Nyhedsbrevet udsendes på 
mail til en væsentlig større kreds end tidligere. 

LO faglige seniorer 

Vi er medlem af LO faglige seniorer og Landsklubudvalget, hvilket 
giver adgang til en række gode informationer og deltagelse i LO 
sektionernes arbejde i hele landet. Vores medlemmer tilbydes 
også en række kurser indenfor EDB og førstehjælp. I debatten om 
frivilligt arbejde har LO faglige seniorer været med til at udarbej-
de spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle. 

Forbundskontakt  

Mette Kindberg er vores politiske kontaktperson, Vibeke Rittmann 
Petersen er vores faglige kontaktperson og Kitt Winther bistår os 
fra forbundssekretariatet. Vi holder vores Forretningsudvalgsmø-
der i forbundshuset og har derigennem regelmæssige samtaler 
med ledelsen i huset. 
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HK’s A-kasse 
Siden HK’s A-kasse (herefter HKA) blev etableret som en selvstændig a-kasse i 
2007, har hvert år budt på nyskabelser og forandringer. 2011 blev ingen undta-
gelse. HKA har arbejdet med flere store organisatoriske tilpasninger, for fortsat at 
kunne levere et så godt og samtidigt økonomisk attraktivt produkt som muligt.  
Udviklingen vil fortsætte. Konkurrencen på markedet for a-kasser er hård, og 
medlemmerne bliver hele tiden mere kvalitets- og prisbevidste. HKA vil og skal 
derfor tilbyde endnu flere muligheder for selvbetjening og forenklinger. 
 
Udover medlemmernes ændrede behov, administrerer a-kasserne i Danmark et 
produkt, som flertallet af folketinget konstant ændrer. I 2011 kom nye forringel-
ser, procedurer og regelændringer til på dagpenge og VEU-området, ligesom en 
efterlønsreform er blevet gennemført. Selve forsikringsprodukterne blev således 
ikke bedre i 2011. Og det ca. 22.000 siders regelsæt, som a-kasserne skal kende 
og administrere, er ikke blevet kortere. 
 
I HKA ser vi dog lyst på fremtiden. Danmark har fået en ny regering, som vi hå-
ber, kan gennemføre forbedringer i beskæftigelsessystemet og for arbejdsløs-
hedsforsikringsproduktet, for dermed at gøre ledige medlemmers vej til nye jobs 
kortere end den har været de senere år. Det bliver spændende at følge regerin-
gens arbejde, og vi håber at den nye regering, i modsætning til den foregående, 
vil lytte til og inddrage a-kasserne i deres arbejde.  
 
I denne årsberetning vil vi beskrive en række interne organisatoriske forhold og 
ændringer, der knytter sig til driften af a-kassen i løbet af 2011. Vi vil herefter 
give en kort analyse af ledighedsudviklingen i 2011 og berøre de forringelser, der 
er kommet af arbejdsløshedsforsikringen. Vi vil herefter fokusere på de ændrin-
ger, vi står over for med efterlønsreformen. Til slut gives en statistisk oversigt 
over antallet af udbetalinger, beskæftigelsesindsats, efterlønsstatistik mv.  
 
De mange initiativer og forandringer sker naturligvis med respekt for HKA's mis-
sion, som er identisk med Vedtægtens pgf. 1, stk. 1: 
”HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål, at sikre sine medlemmer øko-
nomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre ordninger, som 
efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne.”  
 
I forlængelse af missionen har HKA en fir-benet vision, som gennemsyrer alle 
medarbejderes indsats i HKA: 
• ”Vi vil være nærværende og engagerede med fokus på medlemmets udvikling 

og muligheder” 
• ”Vi vil gennem fokus på høj kvalitet og konkurrencedygtig pris blive det natur-

lige valg” 
• ”Vi vil være en konstruktiv og synlig aktør, der bidrager aktivt til beskæftigel-

sespolitikken” 
• ”Vi vil fastholde, udvikle og tiltrække de bedste medarbejdere” 
 
HKA har siden etableringen i 2007 haft aftaler med HK's syv afdelinger om, at de 
på vegne af HKA udfører opgaver i relation til samtaler og møder, som af hensyn 
til medlemmerne mest hensigtsmæssigt gennemføres lokalt. Arbejdet i afdelin-
gerne sker efter HKA's anvisninger op på HKA's ansvar.   
 



 49

Samling af aktiviteter i København 
Allerede i oktober 2010 besluttede HKA’s bestyrelse at samle personale og drift 
for HKA i København. Dermed skulle a-kassens kontor i Århus på Europa Plads 
udfases. Udfasningen tog knapt ét år, og i september måned 2011 blev de sidste 
flyttekasser kørt fra Århus til København og nøglerne afleveret til udlejeren.  
 
Tidligt i forløbet blev HKA’s personaleklubber inddraget, og der blev indgået en 
vilkårsaftale. Aftalen betød bl.a., at alle medarbejdere i Århus blev tilbudt job i 
København og de medarbejdere, der ikke ville flytte fik tilbudt forskellige efter-
uddannelsesforløb tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Resultatet blev, at ud 
af de ca. 60 medarbejdere i Århus flyttede 17 medarbejdere med til København – 
nogle på permanent basis og andre i tidsbegrænsede stillinger (efter eget ønske). 
Næsten alle opsagte fik job i opsigelsesperioden og af de sidste uden job, så har 
flere fået job efterfølgende. 
 
HKA har opnået en række administrative besparelser ved kun at have kontor i Kø-
benhavn, og derudover har man kunnet reducere i antallet af stillinger. Af andre 
væsentlige fordele skal nævnes at arbejdsgange, der tidligere blev brudt pga. den 
fysiske opdeling mellem kontorerne, nu foregår i ét enstrenget system. Det har 
gjort sagsbehandlingen hurtigere og mere fleksibel. 
 
Fortsatte organisationstilpasninger   
Med alle medarbejdere samlet i København var der mulighed for, at se på opga-
vernes fordeling og afdelingernes struktur i et nyt perspektiv. Med den fortsatte 
digitalisering af VEU- og feriedagpengeområdet blev det besluttet at slå afdelin-
gerne for dagpenge, feriedagpenge og VEU-godtgørelse sammen. En af fordelene 
ved dette er, at der nu rådes over 80 medarbejdere, som kan fordeles på forskel-
lige opgaver i spidsbelastningsperioder – fx omkring dagpengekørsler eller ferie-
dagpenge udbetalinger. 
 
Herudover blev det besluttet at samle HKA's interne opgaver omkring HR, øko-
nomi og budget, scanning, intern kommunikation, skrivepolitik og grafisk frem-
stilling, IT, indkøb og andre administrative opgaver samlet i en ny afdeling ved 
navn ”Fællessekretariatet”. Endelig blev den tidligere kvalitetsafdeling omstruktu-
reret. Afdelingens opgaver varetages nu dels i HKA’s afdelinger og dels i en ny 
afdeling ved navn ”Tværgående udvikling”.  
 
Samtidig med, at der blev set på den interne organisering, blev der også set på 
hvorledes den samlede ledelsesopgave i HKA mest hensigtsmæssigt kunne for-
enkles som følge af forenklinger og samlingen i København. I den forbindelse 
blev ledelseslaget (direktion og afdelingsledere) i HKA slanket, således at der nu 
er fire afdelingsledere i alt mod tidligere seks og direktionen er gået fra fire til to 
medlemmer. og består nu af direktør Bo Gatzwiller og kontorchef Dennis Ras-
mussen. 
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HKA’s nye organisation ser således ud: 

 

Drift og service 

Med overgangen til Winnie IT-systemet i 2010 har HKA i 2011 kunnet forfine ar-
bejdsgange inspireret af ”Lean” principper og ved at flytte en større del af ansva-
ret for driften fra centralt hold til afdelingerne i HKA. Sikring af smidige arbejds-
gange og tilstrækkelige ressourcer har været garant for, at HKA har kunnet levere 
penge til tiden for de mange ledige uanset hvilke udfordringer HKA har været op-
pe imod i 2011. Og der er fortsat mange ledige, som skal serviceres. Fx modtog 
HKA alene i august måned i år 2.700 ledighedserklæringer på én enkelt måned, 
hvilket var det højeste antal i en måned i flere år. Antallet af ledige er fortsat højt, 
og den medfølgende arbejdsbyrde HKA skal løfte, er stadig stor. 
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HKA's medlemmer har taget rigtig godt imod en række af de nye tiltag og en god 
indikator på det er, at mængden af modtagne emails, som HKA modtager, som 
fremgår nedenfor: 

 

*) Frem til 30. november 2011. 
 
Grafen fortæller to ting: Dels er der flere henvendelser til HKA. Dels tager et sti-
gende omfang af HKA’s medlemmer email og digital kommunikation til sig. Det 
sidste afspejler sig i, at færre ringer til HKA. I perioden 01.12.10 – 30.11.11 be-
svarede HKA 325.374 opkald. Sidste år var tallet for samme periode: 341.574. 
Selvom tallet er faldene, så er der stadig rigtig mange opkald hver eneste dag: i 
gennemsnit ca. 1.300 medlemsopkald. Hertil komme de telefonopkald, som går 
direkte til afdelingerne i HK, som løser opgaver på Job- og Vejledningsområdet 
(CV- og rådighedssamtaler, jobformidling m.v.) for HKA.  
 
Trods de mange telefonopkald og de organisatoriske forandringer HKA har gen-
nemgået det sidste år, så opretholder HKA en godkendt service på telefonen. Det 
afspejler sig i de kvartalsvis telefonmedlemstilfredshed analyser, som HKA får 
udarbejdet. Her bringes et uddrag fra tredje kvartals rapport, hvor 200 medlem-
mer blev spurgt om deres serviceoplevelser på telefonen (se næste side). 
 
De første tal HKA har modtaget for fjerde kvartal 2011 er i øvrigt særdeles positi-
ve og bedre end tallene fra tredje kvartal, så der er store forventninger til den 
videre udvikling i telefonservicen. 



 52

 

Forbedringspotentialet ligger især på oplevelse af ventetiden. HKA arbejder på 
forskellige initiativer for at forbedre dette. Bl.a. har HKA arbejdet med en ”call 
back” funktion, hvor medlemmer kan blive ringet op i stedet for at vente. Yderli-
gere er håbet, at bemandingen af telefoner kan ske mere fleksibelt i den nye og 
større en nye og større dagpengeafdeling, som blev etableret efter udfasningen af 
kontoret i Århus. 

IT og Digitalisering 

Trods den succesfulde overgang til a-kassesystemet Winnie, oplever HKA fortsat 
en del udfordringer omkring IT og de fortsatte digitaliseringsprocesser.  
 
Især har driftsforstyrrelser for Winnie betydet, at HKA i perioder har haft svært 
ved at nå organisationens servicemålene. Systemet har i kritiske perioder funge-
ret meget ustabilt. HKAs medarbejdere har derfor måttet arbejde om aftenen og i 
weekenderne for at kunne levere penge til tiden.  
 
Ved udgangen af 2011 ser driften for Winnie bedre ud. Organisationsændringer 
hos KMD har givet mere fokus på systemet, og det det er vurderingen, at dette 
har hjulpet.  
 
Digitaliseringsgraderne i HKA ser også bedre ud. ”Den digitale a-kasse”, som er 
det system, der får brugerindtastninger og Winnie til at arbejde sammen sikre nu, 
at flere sager kan køres uden papir (uberørt af menneskehånd). Det nye ind-
komstregister betyder også, at HKA kan hente lønomkostninger direkte uden at 
skulle ulejlige medlemmerne for at sende deres lønoplysninger ind.  
 
Dele af digitaliseringsprocessen venter vi fortsat på slår igennem. Det gælder 
bl.a. på VEU-området, hvor arbejdsgiverne har fået meget lang tid til at overgå til 
udelukkende at udfylde VEU-ansøgninger online.  

Bookingsystemet 

Endnu et digitaliseringspotentiale blev indfriet, da HKA kunne implementere 
bookingsystemet, der bl.a. giver medlemmerne mulighed for selv at booke sig til 
møder via ”Mit HK”. ”Job og Vejledning” i de 7 afdelinger anvender i dag systemet 
til håndtering af invitationer og indkaldelser til CV, vejlednings- og rådighedsmø-
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derne. Den umiddelbare opfattelse er, at medlemmerne finder det positivt, at de 
har frivillighed til selv at booke og ombooke sig til møderne. HKA ser løbende på 
forbedringsmuligheder af systemet.  

Forbedrede muligheder for selvbetjening på Mit HK 

I takt med at brugervenligheden er blevet bedre på Mit HK, har HKA gjort det ob-
ligatorisk for medlemmerne at anvende forskellige funktioner. Det gælder ”plan 
for jobsøgning”, ”jobsøgningsskemaet” og ”supplerende oplysninger til rådig-
hedsmødet”. For medlemmerne betydet det bl.a., at de kun skal udfylde én digital 
”plan for jobsøgning” mod tidligere flere papirudgaver. Medlemmerne kan også 
aflevere diverse bilag via en ”upload” funktion, og de kan få overblik over deres 
aktiviteter via et arkiv. Endelig er jobsøgningsskemaet et nemt værktøj til at regi-
strere og skabe overblik over jobsøgningen. 
 
Medarbejdere i ”Job og Vejledning” har adgang til at se de indsendte oplysninger 
til brug for deres møder. De kan også nemt redigere i ”Plan for jobsøgning”, hvis 
det er nødvendigt. Endelig kan de følge historikken fra tidligere møder i den ene 
”plan for jobsøgning” og en automatiseret arkivering af de modtagne oplysninger 
fra mithk.dk i EDH. 
 
I løbet af 2011 er værktøjerne blevet evalueret og forbedre til gavn for både med-
lemmer og medarbejdere. Der vil fortsat være fokus på optimering af ”Min job-
søgning”. Dels for at effektivisere ”Job og Vejlednings” brug af værktøjerne og 
dels for at imødekomme ønsker fra medlemmerne til at gøre det lettere at benyt-
te.  

Drejebogen for CV, vejlednings- og rådighedsmøderne i HKA 

”Job og Vejledning” følger i stigende grad afviklingen af CV, vejlednings- og rå-
dighedsmøderne efter det standardkoncept, som HKA har udviklet og anbefaler at 
bruge. Der er dog særligt to udfordringer: 1) Nogle afdelinger har pladsproble-
mer, når de indkalder til større fællesmøder. 2) Der er fortsat en del medlemmer, 
som ikke får udfyldt og indsendt alle deres oplysninger i ”Min jobsøgning” på 
mithk.dk, forud for mødet.  
 
For at imødekomme pladsproblemerne anbefaler HKA, at afdelingerne samler 
medlemmerne til fællesmøderne på deres kontorer rundt i landet. Og for at op-
fordre folk til at udfylde og indsende vigtige papirer via Mit HK, er der bl.a. blevet 
justeret på indkaldelsesbrevene, og der er blevet lavet en særlig video på Mit HK, 
hvor medlemmerne guides igennem deres ledighedsforløb. Endelig er vejlednin-
gerne til medlemmerne på mithk.dk blevet skærpet.  
 
I 2011 har der også været kvalitetssikring, evalueringer og justeringer af de Po-
wer Points, der bliver anvendt til fællesmøderne. Denne proces vil fortsætte i takt 
med, at lovgivningen og medlemmernes behov ændrer sig. 
 
Endelig skal det nævnes, at afdelingen for Tværgående udvikling i løbet af 2011 
har benyttet sig af ”jobswop” i nogle af afdelingerne, for her igennem at følge 
udviklingen i brugen af værktøjerne ”Booking”, ”Min jobsøgning” og ”Drejebogen”. 
Det har været en lærerig oplevelse, hvor der er kommet direkte indspark til for-
bedringer af de fælles koncepter og værktøjer. 
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Drejebogen for vejledning til CV- og rådighedssamtaler ligger på intranettet: 
http://hkintranet/Organisation/A-Kassen/Pjecer_og_materiale/Sider/Drejebog-
vejledning-CV-ogrådighedssamtalen.aspx 
 
For fortsat at blive klogere på servicen af vores CV- og vejledningsmøder, bliver 
medlemmer i løbet af 2012 inviteret til at svare på et spørgeskema om oplevelsen 
af mødet. Medlemmerne vil få besked via email, og skemaet vil ligge på Mit HK.  

JobLounge: Nyt website for ledige 

I oktober så et nyt website for ledige i København dagens lys. Websitet ”JobLoun-
ge” som er blevet til i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og integrationsfor-
valtningen i København, HK Hovedstaden og HKA har især to formål: 1) At give 
den ledige ét sted at orientere sig omkring deres ledighedsforløb, og dermed la-
de jobcenter og a-kasse fremstå som én afsender. 2) At give den ledige mulighed 
for at netværke og erfaringsudveksle via et forum. 
 
Joblounge har i sin første levetid har pæn succes. 1.200 personer har besøgt si-
tet. Heraf vender ca 650 tilbage og bruger sitet igen. 40 brugere har lavet et ind-
læg, og der er givet 200 svar.  
 
En af de mest populære funktioner efter diskussionsforummet er "Dit forløb", 
som illustrerer de aktiviteter og milepæle, man skal igennem som ledig. Det var 
netop websitets mål, at skabe dette overblik. Websitet vil blive udbredt efterhån-
den til andre geografiske målgrupper, dog stadigvæk med udgangspunkt i, at 
sitet er skabt for medlemmer i Hovedstaden. En større evaluering og aftale om 
videre udvikling af sitet vil blive taget, når projektperioden er slut til marts i 
2012. 
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Websitet JobLounge, som er et samarbejde mellem Jobcenter København, HK Ho-
vedstaden, HKA. Besøg det på http://joblounge.hk.dk/ 

Ledighed i 2011 

Det blev heller ikke i 2011, at ledighedskurven blev knækket. Gennem hele året 
har ledighedstallet ligget på lidt over 6%. Måneden med højst ledighed var januar 
med 6,5%. Mindst var ledigheden i sommermånederne med 5,7%.  
 
Blandt HKerne er det især de unge, der rammes af ledighed. Gruppen af 25-29 
årige er særligt hårdt ramt med en ledighed i gennemsnit på over 9%. 
 
Det er ikke kun de unge HKere, som har svært ved at få job. Analyser fra AE viser, 
at beskæftigelsen for alle unge mellem 15-29 år generelt siden krisens udbrud er 
faldet med knapt 80.000 personer. Dermed er ungdomsarbejdsløsheden nu 11,2 
pct., når der ses bort fra studerende. Det er næsten en fordobling, når man måler 
siden krisen start i slutningen af 2008. 
 
På næste side vises en oversigt over ledighedsudviklingen for de sidste 12 måne-
der. 
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Som det ses på grafen, var ledigheden lidt mindre over sommeren, men den steg 
igen i september. Netop i august modtog a-kassen knapt 2.700 ledighedserklæ-
ringer, hvilket er det højeste antal ledighedserklæringer, der er modtaget på en 
enkelt måned i mange år. Årsagen skal bl.a. findes i ,at en del unge bliver færdige 
med deres uddannelser henover sommeren, og melder sig ledige i august. At an-
tallet af ledighedssager er 20% højere end normalt er dog bekymrende. 
 
Opgjort på regioner er HK-ledigheden højest i Region Syddanmark. HK-ledigheden 
opgjort på afdelinger er størst i HK/Midt. Lavest er ledigheden i HK/Sjælland. 

Bruttoledighedsprocent for HK opgjort på afdelinger og aldersgrupper, Oktober, 
2011 

2011 16-24 
år 

25-29 
år 

30-39 
år 

40-49 
år 

50-59 
år 

60 år 
+ 

I alt 

HK/Hovedstaden 7,6 8,6 6,7 5,0 6,6 4,3 6,2 
HK/Sjælland 8,9 10,1 6,2 4,6 6,2 3,9 6,0 
HK/Midt 10,9 13,0 8,3 5,6 6,9 3,4 7,6 
HK/Sydjylland 8,8 9,4 6,1 4,9 6,3 3,9 6,2 
HK/Østjylland 9,1 9,7 6,5 4,7 5,8 3,1 6,2 
HK/Midtvest 9,4 3,9 2,4 1,5 2,3 1,1 6,2 
HK/Nordjylland 9,5 9,7 6,8 4,8 6,2 3,8 6,5 
HK i alt 8,9 8,5 5,9 4,3 5,6 3,4 6,3 
 
En bekymrende tendens er, at langtidsledigheden har bidt sig fast. Som det frem-
går af tabellen ”Langtidsledige”, er mere end hver tredje dagpengemodtager lang-
tidsledig i Danmark. Ifølge arbejdsmarkedsstyrelsen er man langtidsledig, hvis 
man har været ledig eller aktiveret i minimum 80% af tiden inden for de seneste 
52 uger. Andelen af langtidsledige er lidt højere end landsgennemsnittet blandt 
HK’s medlemmer. 
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Langtidsledige, oktober 2011 

 
Oktober 2011 Langtidsledige Andel af langtidsledige ift antallet af brut-

toledige personer 
HKA 5.000 34,3% 
A-kasser i alt 42.459 32,7% 

Ny regering: Ny start for beskæftigelsesindsatsen? 

Den nye regering har et stort arbejde foran sig med at skabe vækst i Danmark. 
Mens vi venter på, at der skal komme gang i beskæftigelsen, håber vi den nye 
beskæftigelsesminister vil være mere imødekommende end den foregående over 
for a-kasserne i Danmark. Med Mette Frederiksen som ny beskæftigelsesminister, 
kan der blive ryddet op i de mange regler, der ikke gavner den lediges mulighed 
for at komme i arbejde. Såfremt hun kan få opbakning til det, selvfølgelig. 
 
HKA har, bl.a. gennem AK Samvirke, flere gange gjort opmærksom på, at den nu-
værende finansieringsmodel for dagpenge, ikke fungerer. Modellen betyder, at 
kommunerne kan få støtte til finansiering af dagpenge, mod at de tilrettelægger 
billige uddannelses- eller beskæftigelsesforløb for de ledige. Det gavner ikke de 
lediges muligheder for at komme i job igen.  
 
Ej heller ser det ud til, at offentlige løntilskudsjob virker efter hensigten. Der skal 
indbygges flere krav til arbejdspladserne om fast beskæftigelse som følge af for-
løbene. Ellers vil ordningen – og de ledige – fortsat blive udnyttet. En åbenlys mu-
lighed for at tage det op er ved de kommende trepartsforhandlinger.  
 
I 2011 fik vi bugt med nogle få af de mange regler, som HKs ledige oplever. Det 
skete bl.a. igennem,”Væk med bøvlet Inger” kampagnen. Den var velment, men 
der skal meget mere til. Aktiveringsindsats er fortsat nedværdigende og mistæn-
keliggørende over for de ledige. Når princippet om frihed under ansvar praktise-
res på de fleste arbejdspladser i Danmark, hvorfor kan det så ikke for de ledige?  
 
Et plaster på såret for de dagpengemodtagere, hvis dagpengeperiode er forkortet 
til 2 år, er, at perioden forlænges med endnu et halvt år. Men man kan frygte, at 
problemet ikke går helt væk alene pga. udsættelsen. Der er fortsat ca. 10-15.000 
personer, der vil miste dagpengeretten 1. janaur 2013. Når regeringen ikke havde 
held til yderligere forlænge dagpengeperioden, så kunne den måske arbejde på at 
få det fordoblede genoptjeningskrav reduceret. Det vil i hvert fald give flere mu-
lighed for at optjene ret til nye dagpenge, så de kan bibeholde en forsørgelses-
grundlag.  
 
Vi ønsker den nye beskæftigelsesminister held og lykke med arbejdet og minder 
om, at vi altså står parat med konstruktiv dialog omkring forbedringer af dag-
pengesystemet.  
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Efterlønsreformen 

Allerede i nytårstalen varslede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen et 
såkaldt opgør med efterlønnen. Selvom intentionen var at afskaffe efterlønnen 
helt, så har forhandlinger med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale 
Venstre kun ført til en forringelse af ordningen.  
 
Efterlønsreformen som blev aftalt inden folketingsvalget betyder bl.a.,  

- at man skal være ældre, før man kan gå på efterløn,  
- at perioden, hvori man kan modtage efterløn bliver kortere, 
- at det, som man kan regne med at modtage fra sin pensionsord-

ning, vil blive modregnet i efterlønnen, 
- at man kan træde ud af efterlønsordningen og få de penge, man 

har indbetalt til ordningen, udbetalt. Den beslutning skal træffes 
mellem den 2. april og den 1. oktober næste år. 

Selvom reformen er en forringelse af efterlønnen, vil ordningen fortsat være øko-
nomisk attraktiv for langt de fleste medlemmer. Efterlønnen er også fortsat en 
mulighed for de, som vil trække sig tilbage fra arbejdet et par år før pensionsal-
deren. Da pensionsopsparingen vil blive modregnet i efterlønnen, må mange dog 
indstille sig på, at de ikke vil kunne leve af efterlønnen alene. De må supplere 
efterlønnen med fx lån i huset, udbetalinger fra pensionsordninger eller andet, 
for at kunne få husholdningen til at løbe rundt som efterlønnere. Som det ser ud 
nu, vil de fleste HK-efterlønnere kunne regne med at få omkring 12.000 kroner 
om måneden i efterløn før skat. 

Alle berørte skal informeres om efterlønsreformen 

I 2012 får HKA en stor opgave om at informere alle, der har indbetalt til efterløn, 
om deres muligheder. Fra 1. april bliver det muligt at få efterbetalt sine efter-
lønsbidrag og inden da, skal alle medlemmer være informeret om deres mulighe-
der. Flere medarbejdere i HKA og IT arbejder på at anskueliggøre værdien af fort-
sat at indbetale til ordningen. Der arbejdes også på en løsning, så medlemmerne 
selv kan se deres indbetalinger via Mit HK. 

Sagen om feriepenge og efterløn 

Alle konkrete sager i denne endeløse sag er for længst afsluttet, og efterlønsmod-
tagerne har dermed fået efterbetalt den efterløn, de havde krav på. 
 
Når sagen stadig er i gang, skyldes det den tidligere beskæftigelsesministers (In-
ger Støjberg) uforståelige afslag på at give a-kasserne refusion for udbetalingerne 
i de sidste sager. Alene HKA har et udestående på over 3 millioner kr. 
 
A-kassernes Samvirke har derfor på alle a-kassernes vegne anlagt sag mod Be-
skæftigelsesministeriet. Efter meget juridisk tovtrækkeri er det nu endt med, at 
der skal være retssag den 11. og 12. marts 2012.  
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Medlemstab, artister, frisører og kosmetikere 

Fra januar til november mistede HKA 9.073 medlemmer. Indregnet heri er de ca. 
5.000 artister, frisører og kosmetikere, som har valgt at skifte a-kasse samar-
bejdspartnere.  
 
For resten af medlemsgrupperne ser HKA de største medlemstab inden for privat 
og handelsområde.  
 
Tallene for de medlemmer, som kun står i a-kasse er mere stabile: 
År Måned Antal 
2007 12 43.572 
2008 12 41.968 
2009 12 41.833 
2010 12 41.911 
2011 11 41.813 
 
HKA arbejder som stort set alle afdelinger og sektorer i HK på at begrænse med-
lemstabet. Læs mere om dette under afsnittet markedsføring.  

Medlemskommunikation og markedsføring i HKA 

Markedsføring af HKA har som i 2010 forgået i et samarbejde med kommunikati-
onsafdelingen (nu medlemskommunikation og markedsføring) i forbundet. Mar-
kedsføringsaktiviteterne støtter fortsat op om kongressens mål.  
 
Disse mål er:  

• Øge fastholdelsen med 25 % 

• Øge hvervningen af nye medlemmer med 10 % 

• Markere HK som betydningsfuld politisk samfundsaktør 

Markedsføringsindsatsen i 2011 har derfor fokuseret på flg omårder: 
 
Fastholdelse:  

- Fordelskampagne med pjecen ”Scor kassen med HK” 
- Pjecen ”Brug Mit HK og gør arbejdslivet lettere” 
- Radiospots i forbindelse med HK dagen 

Hvervning 
- Ny online permanent tilstedeværelse med initiaitver som rebran-

ding, søgeords markedsføring og optimering samt affiliate mar-
kedsføring. 

- Ungdomskampagne med fokus på det nye gratisk kontingent.  
- Priskampagne med fokus på a-kassepris 
- Fordelskampagne med fokus på fordelene ved fagforeningsmed-

lemskab – målrettet a-kasse medlemmer 

Politisk branding 
- Kampagnen ”Sæt kryds ved efteruddannelse” -  i forbindelse med 

valget 
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HKA har især fokuseret på: 1. Ungdomskampagnen, 2. Kampagnerne omkring 
pris og 3. Kampagnen for at sælge fagforening til a-kasse medlemmer. Ungdoms-
kampagnens resultater er beskrevet i detaler i HK Ungdoms årsberetning. 
 
Priskampagnen gav ca. 200 nye medlemmer. Derudover gav tilstedeværelsen på 
radio et øget ”Top of mind” kendskab med 8%.  
 
Kampagnen for at sælge fagforening til a-kassemedlemmer har indtil videre haft  
et ringe resultat. Trods stor interesse for budskaberne er konverteringen (salget) 
forblevet lavt. I 2012 overvejer a-kassen at fortsætte med at bearbejde denne 
målgruppe. 
 
Herudover har HKA igennem 2011 fortsat udgivet det populære webmagasin HKA 
NYT. Resultaterne af den årlige læserundersøgelse viste at: 
- 70% er enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med HKA NYT som helhed.  
-71% er enten "meget tilfreds" eller "tilfreds" med indholdet i artiklerne. 
- 73% er enten "meget tilfreds" eller "tilfreds" med designet. 
- 73% er enten "meget tilfreds" eller "tilfreds" med brugervenligheden. 
I 2012 vil redaktionen bag HKA NYT arbejde videre med form og indhold for at 
opnå en endnu større medlemsinvolvering.  

Diverse tal og statistikker 

Antal fuldtidsledige -bruttoledige 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Januar 15149 9292 8092 14145 14841 
April 12654 7316 9365 13646 13835 
Juli 10326 6042 10041 13279 12801* 
Oktober 9745 6669 12415 14313 13989* 
*: Foreløbige tal 
Kilde: Danmarks Statistik 
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Bemærk at Danmarks statistik nu anvender begrebet bruttoledighed. Det bety-
der, at medlemmer i aktivering også er med i opgørelsen. Tallene fra 2007-2010 
er opjusteret til bruttoledighed og afviger derfor fra de forrige årsberetninger. 
  
Medlemmer i kontakt med dagpengesystemet 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
44.629 34.139 26.040 28.721 31.544 30.210* 

 
*: Til og med 30-11-2011. Kilde: Arke Statistik til og med 2008. Herefter datava-
rehus (NDA) 
 
Medlemmer i kontakt med feriedagpengesystemet 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
29.685 25.796 20.889 15.431 18.007 17.004* 

 
*: Til og med 30-11-2011. Kilde: Arke Statistik til og med 2008. Herefter datava-
rehus (NDA) 
 
Antal efterlønnere 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Gl. efterløn 3.166 2.402 1.718 1.028 493 86 
Ny efterløn 18.984 20.164 20.432 19.612 18938 17.811 
I alt  22.150 22.566 22.150 20.640 19.431 17.897 
 
*2011: Data pr 12-12-2011. Kilde: Datavarehus (NDA) 
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Tilmelding til efterlønsordningen 

Pr. jan. 2006      
Alder Betaler (i %) Betaler ik-

ke 
(i %)  Total antal med-

lemmer 
30-34 år 17.682 43,85 22.642 56,15 40.324 
35-59 år 145.234 84,80 26.027 15,20 171.261 

      
Pr. jan. 2007      
Alder Betaler (i %) Betaler ik-

ke 
(i %)  Total antal med-

lemmer 
30-34 år 16.256 44,15 20.562 55,85 36.818 
35-59 år 137.964 83,12 28.015 16,88 165.979 

      
Pr. jan. 2008      
Alder Betaler (i %) Betaler ik-

ke 
(i %)  Total antal med-

lemmer 
30-34 år 17.962 55,29 14.527 44,71 32.489 
35-59 år 133.228 82,84 27.606 17,16 160.834 

      
Pr. jan. 2009      
Alder Betaler (i %) Betaler ik-

ke 
(i %)  Total antal med-

lemmer 
Under 30 år 458 1,41 32.011 98,59 32.469 
30-34 år 18.043 59,40 12.334 40,60 30.377 
35-59 år 126.401 79,58 32.432 20,42 158.833 
      
Pr. 15-12-
2009 

     

Alder Betaler (i %) Betaler ik-
ke 

(i %)  Total antal med-
lemmer 

Under 30 år 297 0,94 31.325 99,06 31622 
30-34 år 10.626 39,64 16.182 60,36 26.808 
35-59 år 108.448 70,78 44.775 29,22 153.223 
      
Pr. 01-11-
2010 

     

Alder Betaler (i %) Betaler ik-
ke 

(i %)  Total antal med-
lemmer 

Under 30 år 790 2,32 33.234 97,68 34.024 
30-34 år 15.624 63,40 9.019 36,60 24.643 
35-59 år 116.561 77,81 33.248 22,19 149.809 
      
Pr. 12-12-
2011 

     

Alder Betaler (i %) Betaler ik-
ke 

(i %)  Total antal med-
lemmer 

Under 30 år 138 0,37 37.513 99,63 37.651 
30-34 år 13.389 60,66 8.685 39,34 22.074 
35-59 år 101.844 70,74 42.132 29,26 143.976 
 
Kilde HK´s datavarehus (NDA)
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VEU statistik 
VEU-satsen blev den 07-02-2011 nedsat fra højeste dagpengesats til 80% af høje-
ste dagpengesats. Det er en del af årsagen til det markante fald i udbetalingerne 
fra 2010 til 2011. Men faldet er også udtryk for en mindre kursusaktivitet blandt 
medlemmerne.  
 
2011 
Kasse Medlem Arbejdsgiver   
53 1.523.541,00 30.715.735,00 32.239.276,00 
153 83.712,00 322.545,00 406.257,00 
253 15.938,00 3.494,00 19.432,00 
 I alt  1.623.191,00 31.041.774,00 32.664.965,00 
 
2010 
Kasse Medlem Arbejdsgiver   
53 1.509.711,00 58.298.897,00 59.808.608,00 
153 427.888,00 19.025,00 446.913,00 
253 84.895,00 632.806,00 717.701,00 
 I alt 2.022.494,00 58.950.728,00 60.973.222,00 
 
2009 
Kasse Medlem Arbejdsgiver  
53 29.447.245,00 64.774.451,00 94.221.696,00 
153 67.875,00 50.662,00 118.537,00 
253 445.454,00 579.361,00 1.024.815,00 
I alt 29.960.574,00 65.404.474,00 95.365.048,00 
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2011 Udbetalingsstatistik for ydelser udbetalt af a-kassen  

 
Måned Jan Feb Mar Apr Maj Juni 
Dagpenge 13.620 13.065 13.150 12.115 13.406 12.256 

Feriedagpenge 2.860 3.170 4.114 1845 3057 4.293 

Efterløn 19.532 19.266 18.944 18.626 18.466 18.226 

Skattefri præmie 174 166 277 173 272 164 
Orlov til børnepas-
ning* 

8 5 3       

Aktiveringsydelse 2.635 2.892 3.096 3.014 3.422 3.413 

VEU-godtgørelse 6.996 4.084 4.726 2.525 1.932 4.908 
Uddannelsesydelse - 
antal ansøgninger 

403 343 554 266 532 302 

*) A-kasserne ophørte med at betale børnepasningsydelse i 2011 
 
Måned Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
Dagpenge 12.988 13.392 12.876 13.404 12.286   
Feriedagpenge 4.184 2.744 1.884 2.039 2.040   
Efterløn 18.153 18.113 17.940 17.820 17.631   
Skattefri præmie 202 215 210 134 238   
Orlov til børnepas-
ning*             
Aktiveringsydelse 2.752 2.456 3.125 3.620 3.505   
VEU-godtgørelse 3.743 3.127 3.432 4.100 2.623   
Uddannelsesydelse - 
antal ansøgninger 162 158 595 410 688 0 
 
(Se 2009 og 2010 på næste side)
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2010 Udbetalingsstatistik for ydelser udbetalt af a-kassen 

Måned Jan. 
Feb. 
*** Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

Dagpenge 13.268  13.776 13.581 13.659 13.173 13.114 15.279 14.579 13.522 13.576 12.121 
Feriedagpenge* 1.658 1.931 2.504 2.840 1.954 2.711 2.808 1.742 1.381 1.512 1.814 3.007 
Efterløn 20.926  20.770 20.642 20.954 20.853 20.828 19.961 20.129 19.843 19.643 19.398 
Skattefri præmie 197 86 175 184 220 232 197 142 207 153 249 175 
Orlov til børne-
pasning** 264 161 142 165 103 131 231 128 84 59 21 17 
Aktiveringsydelse 2.199  2.820 2.712 3.153 3.169 2.595 2.424 2.707 2.946 2.923 2.804 
VEU-godtgørelse 7.139  8.850 5.427 7.359 12.730 8.340 13.227 6.237 8.179 9.776 8.717 
* Tallet repræsenterer det behandlede antal ansøgninger modtaget i den pågældende måned 
 
** Tallet stammer fra optælling af udbetalinger i den pågældende måned. Øvrige data stammer fra månedsrapporterne til direkti-
onen. 
 
*** I februar 2010 overgik a-kassen til nyt IT-system. Omlægningen betyder, at det ikke på alle områder er muligt at lave en retvi-
sende udbetalingsstatistik for denne måned. 
 

2009 Udbetalingsstatistik for ydelser udbetalt af a-kassen 

Måned Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
Dagpenge 7.191 7.636 8.979 9.126 8.878 10.471 10.457 12.037 11.957 12.534 12.650 12.487 
Feriedagpenge* 2.448 2.697 3.874 3.365 1.747 2.204 2.119 1.222 1.116 1.153 1.029 1.544 
Efterløn 22.407 22.201 22.094 21.839 21.435 21.486 21.418 21.327 21.474 21.368 21.108 21.069 
Skattefri præmie 132 231 134 141 201 223 224 169 142 241 197 196 
Orlov til børne-
pasning 198 209 184 171 136 200 230 241 179 143 106 210 
Aktiveringsydelse 1.150 1.350 1.567 1.405 1.503 1.764 1.348 1.368 1.943 2.262 2.289 2.551 
VEU-godtgørelse 5.075 5.152 5.779 4.690 5.529 7.920 6.400 5.215 8.853 10.106 8.851 7.276 
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Administration1 (udtales Administrationen) 
Administration1, har eksisteret siden 1. januar 2008. 
 
Administration1’s mission og vision er som følger: 

Mission 

• Administration1 sikrer flest mulige ressourcer til vores kunders kerneop-
gaver gennem effektivisering og optimering af deres administrative pro-
cesser 

Vision 

• Administration1 vil være organisationernes bedste valg til varetagelse af 
administrative opgaver 

Administration1’s værdigrundlag 

• Vi er til for vores kunder 
• Vi vil være professionelle 
• Vi vil være en attraktiv arbejdsplads 

Administration1 er pt. opdelt i flg. enheder 

• Økonomi (Bogholderi, og Lønadministration) 
• IT (Winnie, Infrastruktur, Intranet, Mit HK og Brugerservice) 
• Ledelsesrapportering 
• Intern service & kantine 

Vores succeser 

I Administration1´s fjerde leveår, har vi blandt andet opnået flg.: 
• Vi har opnået en stabil drift på de fleste områder 
• Vi har fået reduceret HK’s omkostninger til administration betydeligt 
• Vi har fået strømlinet og effektiviseret en lang række administrative pro-

cesser 

Bemanding 

Bemandingen i Administration1 er pr. 31.12.2011 på 61 personer.  

Kunder 

Det blev i 2011 besluttet, at Administration1 ikke længere skal arbejde på at tage 
nye eksterne kunder ind, og i løbet af 2011 blev alle eksterne kunder, udover 
Christiansminde, udfaset. 
Der har i 2011 været kontrakter med Forbundet, alle lokalafdelinger samt HKA, 
og disse har omfattet større eller mindre dele af Administration1’s administrative 
ydelser pr. 1. januar 2011.  
 
Nedenfor følger status fra de fire enheder i Administration1. 

Økonomi  

Økonomi varetager betaling og bogføring af bilag for de tilknyttede afdelinger, 
sektorer, HKA og Forbundet, samt forestår løn- og honorarudbetaling for alle 
fastansatte, politikere, vikarer, TR-vederlag og andre løsarbejdere. 
 
Økonomi udarbejder modeller og værktøjer til brug for kundernes endelige regn-
skabs- og budgetbehandling. 
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Økonomi deltager i og faciliterer Forbundet i forbindelse med den årlige budget-
procedure, samt står for udarbejdelsen af Forbundets kvartals- og årsregnskaber. 
 
Økonomi varetager HKA’s dagpengeudbetalinger og refusionsregnskab overfor 
Arbejdsdirektoratet og andre offentlige myndigheder. 
 
Økonomis primære fokus har i 2011 været følgende: 

• Udvælge og implementere nyt løn- og tidsregistreringssystem (KMD Per-
spektiv & KMD Tid) (I drift pr. 1. januar 2012) 

• Udvælge og implementere nyt leverandørfakturasystem (forventes i drift 
ultimo marts 2012) 

• Udvikle koncept for ny kontoplan til endelig implementering i 2012 

IT 

Winnie 

2011 er brugt til at konsolidere driften på Winnie. Selvbetjening er det område, 
som har udviklet sig mest. I juni måned forhandlede vi en ny kontrakt på plads. 
Kontrakten indebar en del besparelser og forbedringer i forhold til den eksiste-
rende. I efteråret besluttede KMD at indfusionere Organisator og der blev samti-
dig skiftet ud på leden poster i Organisator. Vi har store forventninger til, at den-
ne handling giver en mere stabil drift og et tiltrængt kulturskifte i Organisator. 
Året sluttede med, at Winnie blev flyttet over på en mere moderne og hurtigere 
platform, vi kan allerede se nu, at det har givet bedre svartider og en hurtigere 
afvikling af batchkørslerne. 
 
Faglige systemer 
Faglige Systemer (FS) har fået rettet mange fejl og uhensigtsmæssigheder i løbet 
af 2011, der er dog fortsat nogle problemer med dataintegrationen til Winnie. Der 
er meget fokus på at få integrationen til at virke optimalt og vi regner med det 
bliver løst i løbet af de første releases i 2012. De første ændringsønsker til Fagli-
ge Systemer er blevet gennemført og første del af OVD Databasen er kommet i 
FS. Der er etableret en administrationsgruppe, som bl.a. er med til at prioritere 
opgaverne. 

DDA 

I starten af året har vi gennemført 2 store projekter på selvbetjeningsområdet.  
Vi har afskaffet udsendelse af udbetalingsspecifikationer på papir, og lægger dem 
i stedet i Mit HK. Medlemmerne har taget godt imod dette. Kun knap 1000 aktive 
medlemmer er blevet opført på listen over medlemmer, der skal have printet med 
almindelig post. 
I Januar måned frigav vi også den første version af den elektroniske ledighedser-
klæring, og senere på året blev den opgraderet til en version, der i en del tilfælde 
kan glide helt på plads i Winnie – uberørt af menneskehænder. 
Og statistikken siger, at medlemmerne gerne vil betjene sig selv. I 2011 har vi 
modtaget ca. 500.000 elektroniske blanketter. Hvor vi sparer på portoudgifterne 
ved at lægge breve i Mit HK, har vores medlemmer også sparet ca. 4 mio. kr. ved 
at indsende deres blanketter elektronisk. 
 
Godt 22.500 medlemmer har valgt at indsende deres indmeldelse elektronisk. 
Det er en lille stigning på ca. 4.000 i forhold til 2010. 



 68

Intranettet – Sharepoint 

Intranettet har nu været i luften i 2 år. Vi har det sidste år været ramt af at Net-
company ikke har overenskomst med os, og derfor har 2011 været mest præget 
af opgaver, der løste driftsproblemer og mindre uhensigtsmæssigheder. Vi har 
ikke udviklet nye store tiltag på intranettet i 2011.  
Dog er det alligevel blevet til nye tiltag, der er værd at nævne: 
 
Bestyrelse og Udvalg – der er kommet rigtig godt gang i brugen af bestyrelser og 
udvalg. Vi har kørt 4-5 undervisningsforløb, hvor udvalgssekretærerne har fået en 
grundig indføring i brugen af bestyrelser og udvalg. Det er stadig primært udvalg, 
der betjener sig af interne medlemmer som vi kan servicere i platformen, da eks-
terne medlemmer betjenes via mail pt., fordi platformen endnu ikke er web-
enabled. Der er udarbejdet undervisningsmateriale og vejledninger, som er til-
gængelige på intranettet.  
 
Uddannelse – vi har fundet en ny uddannelsesleverandør, som har overenskomst 
med HK, og vi kan nu gå i gang med igen at udbyde kurser i intranettet. Der er 
planlagt tre typer kurser: 1. Brush up kursus, for dem, som har glemt hvad de 
lærte første gang, 2. For viderekomne kursus går i dybden med skabeloner, web-
steder osv., og 3. Liste kursus – et kursus, der fokuserer på brugen af lister på 
intranettet/Sharepoint. 
 
Det er også værd at nævne, at flere afdelinger i 2011 har taget intranettet til sig, 
og har efterspurgt at Brugerservice kommer ud og fortæller om f.eks. arbejds-
grupper/projektrum, bestyrelser og udvalg, brugen af skabeloner osv. Brugerser-
vice har derfor været ude med oplæg i forbundet, HK Nordjylland, HK Hovedsta-
den og A-kassen. I 2012 er det allerede aftalt at der igen skal være en omgang i 
HK Hovedstaden. HK Østjylland og HK Sydjylland har også bedt om oplæg, som 
endnu ikke er planlagt.  

Infrastruktur og Web 

Året har været præget af konsolidering i forhold til kontrakterne med de forskel-
lige leverandører. Forhandlingen vedr. infrastruktur kontrakten med NNIT blev 
startet op, hvor særlig kontrakt baseline og brugerservice er i fokus. 
 
Midt på året blev første version af HK’s IT-strategi 2011-2015 præsenteret. Stra-
tegien vil løbende blive justeret og vedligeholdt i takt med udviklingen på IT-
området. 
 
EA-aftalen med Microsoft er forlænget og der er gennemført opgradering af samt-
lige PC arbejdspladser til Office2007. 
 
Der er gennemført udskiftning af miljøet for ekstern adgang til HK’s systemer, 
det såkaldte EKKO8, således at det store behov for fleksibel tilgang til HK’s sy-
stemer bedre understøttes. 
 
Efter et begrænset udbud blev TDC genvalgt som leverandør af linjer til HK’s 
landsdækkende netværk, som samtidig blev opgraderet til en betydelig højere 
kapacitet. 
 
Den første version af en HK SmartPhone app til Android er lanceret og udvikling 
til iPhone er startet. 
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Ledelsesrapportering  

Ledelsesrapportering har i samarbejde med de enkelte organisatoriske enheder 
udarbejdet rapportering: 

• Medlemsstatistik (NDA) 
• Telefonstatistik (MKC) 
• Personalestatistik 
• Statusrapporter på økonomi- og medlemsområdet 
• Månedlig status på 10/25-målene (fastholdelse/hvervning)  

 
Ledelsesrapportering har desuden ydet support til udtræk af lister fra NDA.  

Intern Service og kantine 

Intern Service og kantine blev pr. 1.1.2011 overflyttet til Administration1 og har i 
årets løb arbejdet med optimering af service og processer. 
Der er desuden igangsat et energibesparelsesprojekt, som i første fase har ud-
møntet sig i besparelser på el-forbruget til fx ventilationsanlæg, kaffemaskiner 
mm. 
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HK HANDEL 

2011 – et år med fremgang 

I 2011 besluttede vælgerne, at de seneste ti års borgerlige politik skulle afløses 
af en anden og mere konstruktiv politik, der ikke var baseret på blokpolitik. 
Danmark fik efter valget i september 2011 en socialdemokratisk ledet regering 
med ministre fra både De Radikale og SF og med en kvindelig statsminister i 
spidsen. Næsten 40 procent af ministrene er kvinder. Godt og positivt.  
 
Desværre blev det ikke en flertalsregning. Men HK HANDEL ser frem til, at rege-
ringen vil gå nye veje og leve op til titlen på sit regeringsgrundlag ”Et Danmark, 
der står sammen”.  Det har vi brug for. Der er mest at være glad for i regerings-
grundlaget. Blandt andet at regeringen lægger op til færre lukkedage på helt al-
mindelige arbejdsdage i daginstitutionerne. Det er et stort problem for de ramte 
forældre blandt andet på handelsområdet. De har lige nu et helt urimeligt pusle-
spil for at få familielivet til at hænge sammen. Også mere fleksible åbningstider i 
daginstitutionerne står på vores ønskeliste.  

En buket med tidsler 

Desværre kom der også nogle tidsler i den flotte buket, som regeringsgrundlaget 
ellers er. Desværre var der et flertal i Folketinget, som stod fast på at forringe 
efterlønnen. I realiteten blev det til et farvel til efterlønnen. Det stiller ekstra store 
krav til arbejdsmiljøet samt bedre arbejdsforhold for seniorer.  
 
HK HANDEL så også muligheder i forhold til lukkeloven efter regeringsskiftet. Vi 
havde håbet på, at den sidste udfasning af lukkeloven i sommeren 2012 ikke ville 
finde sted. Alt tyder dog på nuværende tidspunkt på, at den socialdemokratisk 
ledede regering og en SF minister gennemfører den endelige liberalisering af luk-
keloven som planlagt. Da de radikale indgik aftalen med den tidligere regering, 
var det en del af aftalen, at man skulle udarbejde et idekatalog for de små butik-
kers overlevelse uden for større bysamfund. HK HANDEL venter stadig spændt på 
idekataloget.  

Konsekvenserne af lukkelovens bortfald 

Under den borgerlige regering blev lukkeloven desværre liberaliseret og planlagt 
til total bortfald fra 1. oktober 2012, hvor den erstattes af en helligdagslovgiv-
ning. HK HANDEL har arbejdet ihærdigt for at overbevise politikerne på Christi-
ansborg om det fornuftige i at overveje konsekvenserne nøjere.  
 
Efter at Danmark har fået en ny regering, har vi haft en lang række møder med 
ministre og politiske ordførere for at oplyse, hvilken betydning lukkeloven har for 
især de mindre butikkers overlevelse og for medarbejdernes mulighed for at kun-
ne kombinere et arbejdsliv og familieliv. 
 
 Udviklingen inden for detailhandelsområdet har ikke kun stor betydning for 
dansk økonomi, men også for udkantsområderne, for de ældre og de ressource-
svage borgere og naturligvis for arbejdsgivere og medarbejderne i branchen. 

Detailhandlens grundstruktur ændres grundlæggende 

Detailhandelsomsætningen ligger på omkring 200 mia. kr. om året, og selv om vi 
alle sammen lige nu holder igen med vores forbrug, og den nuværende omsæt-
ning er på niveau med 2004, så er det altså ikke en lille andel af Danmarks øko-
nomi. 
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Krisen har desværre sat yderligere skub på den udvikling, som den borgerlige 
regering satte i gang med afviklingen af lukkeloven, ændringer i planloven og i 
næringsloven. En udvikling, som helt grundlæggende ændrer detailhandelsstruk-
turen i Danmark. Vinderne er de nye store butikscentre i bymidten og discount-
butikkerne – taberne er de små nærbutikker. En analyse, som Experian har lavet, 
viser, at flere end halvdelen af de små dagligvarebutikker og kiosker lever med en 
høj eller meget høj økonomisk risiko, og næsten hver tredje har direkte retning 
mod konkurs. 
 
Eventuel butiksdød har betydning for livet i de små landsbysamfund, hvor daglig-
varebutikken ofte er sidste omdrejningspunkt. Det har betydning for ældre og 
ressourcesvage forbrugere, som skal transportere sig langt for at købe ind. Det 
har naturligvis betydning for de små butiksejere, som må dreje nøglen om og for 
medarbejderne inden for handelsområdet. 

Handelsansatte har også ret til et familieliv 

HK HANDEL hilser også store centre, discountbutikker eller store kædevirksom-
heder velkommen, men vi ønsker samtidig, at Danmark har en varieret butiks-
struktur til gavn for udkantsdanmark, for de ældre og de svage forbrugere. Der-
for ønsker vi rammevilkår, som gør det muligt for de ansatte inden for handels-
området at få arbejdsliv og familieliv til at balancere. 
 
Derfor er der behov for at sætte fokus på dels de offentlige transportmuligheder, 
dels daginstitutionernes åbningstider og anvendelsen af lukkedage. 
 
Når antallet af kommuner, der har lukket i 15 dage eller mere, næsten er fordob-
let fra 2010 til 2011 og nu udgør 43 procent af kommunerne, så har de handels-
ansatte et alvorligt problem. Når der på landsplan kun er syv institutioner, der 
både har åbent før kl. 06.00 om morgenen og efter kl. 17.00 om eftermiddagen, 
så har de handelsansatte et problem. Det er der også, når der i 2011 kun er 328 
institutioner på landsplan, der har åbent efter kl. 17.00 mod 441 i 2010. 
 
Det betyder, at ansatte inden for handelsområdet må holde ferie forskudt for at 
dække ind for lukkedage samt har store problemer med at få passet børn i yder-
tidspunkterne. Det ender ofte med, at de må forlade branchen.  
 
Indtil disse rammevilkår er på plads, og indtil der er et overblik over, om vi får 
den detailhandelsstruktur, som vi ønsker, så bør det nye flertal i Folketinget 
stoppe op og gøre status. Den planlagte afvikling af lukkeloven pr. 1. oktober 
2012 bør standses.  
 
Radikale Venstre indgik en aftale med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i 
maj 2010, men Radikale Venstre påpegede i den forbindelse netop nødvendighe-
den af, at der blev etableret et forum, som skulle kigge på området, og at der 
senest den 1. september 2011 skulle ligge forslag til en hjælpepakke til de små 
butikker i udkantsområderne. Det er desværre ikke sket. Derfor bør den endelige 
liberalisering af lukkeloven pr. 1. oktober 2012 stoppes. HK HANDEL har gennem 
hele 2011 arbejdet ihærdigt med disse problemstillinger. 

Nye overenskomster i 2012 

Mere i pension, barnets anden sygedag, løn, seniorordninger, forskudttidstillæg 
og mere fleksibel barselsorlov til fædre. Det var nogle af temaerne, der blev luf-
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tet, da HK HANDEL tog hul på debatten om kravene ved de kommende overens-
komster på en konference mandag 24. oktober 2011.  

Flere end 150 tillidsrepræsentanter fra hele landet inden for butik, kontor og la-
ger mødtes i Vejle mandag 24. oktober 2011 til den første debat og gruppearbej-
de. Det var repræsentanter fra arbejdspladserne, som til hverdag har fingrene 
nede i frysedisken, plukker på lagrene, og som har overenskomsten inde på livet.  

På konferencen var der også oplæg, dels om den økonomiske situation og ar-
bejdsmarkedet ved Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
og derefter med formanden for Folketingets beskæftigelsesudvalg, Lennart 
Damsbo-Andersen, om den nye regering og arbejdsmarkedet.  

Debat og forslag 

Ved afslutningen af konferencen kunne Jørgen Hoppe sammenfatte debat og for-
slag til temaer, hvor han kunne konstatere, at det var klart, at HK HANDEL ved 
forhandlingerne skulle se på seniorernes forhold set i lyset af, at efterlønnen fjer-
nes, og tilbagetrækningsalderen bliver højere. Forskudttidstillæg var også et op-
lagt tema som konsekvens af liberaliseringen af lukkeloven. 
 
HK HANDELs sektorbestyrelse fandt på sit møde i november 2011, på baggrund 
af forslag fra medlemmer og tillidsrepræsentanter, frem til de temaer, som ar-
bejdsgiverne blev præsenteret for tirsdag 20. december 2011. Samme dag afleve-
rede Dansk Erhverv Arbejdsgiver de temaer, som de ønsker drøftet ved forhand-
lingerne om nye overenskomster. Her blev det også aftalt, at der skulle nedsættes 
en række udvalg, som skal arbejde med forslag til løsninger på forskellige områ-
der. De egentlige forhandlinger finder sted i januar og februar 2012. 

Smal overenskomst i 2010 

Da HK HANDEL i 2010 indgik nye overenskomster med Dansk Erhverv Arbejdsgi-
ver og andre arbejdsgiverorganisationer og enkeltstående arbejdsgivere, var der 
tale om smalle overenskomster, som helt klart skulle forbedres ved forhandlin-
gerne i 2012.  
 
Udviklingen i den økonomiske krise har vendt mere eller mindre op og ned på 
den forudsætning, men blandt krav og temaer ved forhandlingerne i 2012 er 
fastholdelse og udbygning af reallønnen.  Som tema har vi også efter- og videre-
uddannelse med udgangspunkt i kompetencefondene, hvor uddannelse automa-
tisk skal udløse et løntillæg.  

Lukkelovens endeligt og overenskomsten 

Et andet tema ved de kommende forhandlinger om nye overenskomster er den 
sidste udrulning af lukkelovens endeligt 1. oktober 2012. Her har vi – efter rege-
ringsskiftet i oktober 2011 – et håb om, at udrulningen stoppes. To ud af de tre 
regeringspartier har talt om at stoppe afviklingen af de sidste rester af lukkelo-
ven. Enhedslisten har samme holdning.  
 
Uanset om udrulningen stoppes, er et af HK HANDELs temaer ved forhandlinger-
ne om nye overenskomster, at der kommer aftaler om, hvor meget ubekvem ar-
bejdstid den enkelte kan pålægges. Reglen om 50 procent organiserede, før 
overenskomsten kan træde i kraft på arbejdspladsen, vil også være et tema ved 
forhandlingerne. 
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Venter vanskelige forhandlinger 

Det er en af de vanskeligste forhandlinger, som venter forude. Handelsfaget ople-
ver tilbagegang i omsætning, og hvis dette ikke ændres, vil det påvirke beskæfti-
gelsen i negativ retning. Vi ser, at butikker holder udsalg før jul for at hente om-
sætning. Omvendt konstaterer vi, at forbrugerne i stigende grad foretager deres 
indkøb via internettet. 
 
HK HANDEL ser med tilfredshed på, at regeringen vil kickstarte økonomien med 
20 milliarder kroner inden for byggeri og anlæg. Det vil sammen med udbetalin-
gen på 17 milliarder kroner af efterlønsbidrag være med til at sætte skub i for-
bruget, selv om nogle vil bruge det tilbagebetalte efterlønsbidrag til pensionsop-
sparing eller afdrag på gæld. 

Rejser fortsat krav om overenskomster 

Der er i løbet af 2011 rejst overenskomstkrav over for en række arbejdsgivere. 
Der har ikke alle steder været så mange medlemmer i butikkerne, hvilket har be-
sværliggjort arbejdet med at få overenskomst på arbejdspladsen. Krav om over-
enskomst er blandt andet rejst over for Zizzi, Noa Noa og Sephora. Inden for en 
overskuelig fremtid regner HK HANDEL med, at der er overenskomst med alle ID-
Designs egne møbelbutikker (Ide-møbler) samt med en ny sportskæde Sport 
2010. 
  
Bagerikæden Agnes Cupcakes skrev kort før jul under på en overenskomst med 
HK HANDEL. Dermed skrotter virksomheden de meget omtalte ansættelseskon-
trakter og giver medarbejderne vilkår på linje med resten af branchen. Overens-
komsten træder i kraft 1. februar 2012. Dermed får de unge ansatte nu blandt 
andet ret til overarbejdsbetaling, tillæg for ubekvem arbejdstid, pension, barsel, 
fem ekstra feriedage, en opsparingskonto med frit valg mellem pension eller løn.  
HK HANDEL præsenterede Agnes Cupcakes for et overenskomstkrav, efter virk-
somheden røg ind i et decideret mediestormvejr på grund af ansættelseskontrak-
ter, der blandt andet pålagde de ansatte en bod på 250.000 kroner, hvis de om-
talte virksomheden offentligt.  
 
HK HANDEL sendte umiddelbar, før 2011 blev til 2012, krav om overenskomst til 
alle Paradis Is butikker, efter det kom frem, at en ansat var blevet fyret for at 
melde sig syg – og at virksomheden i øvrigt pålægger sine medarbejdere selv at 
finde afløsere ved sygdom. Det er ikke i orden at behandle de unge medarbejdere 
på den måde. For HK HANDEL er det et problem, at de unge typisk ikke er med-
lem af en fagforening, og derfor er deres arbejdsvilkår forholdsvis uregulerede.  

Positive erfaringer med organisering 

Medlemsudviklingen i HK HANDEL har været positiv i 2011. Den lille fremgang i 
det samlede medlemstal dækker dog over store forskelle i de forskellige med-
lemsgrupper. 
 
Desværre betyder bl.a. den ændrede medarbejdersammensætning i handelssekto-
ren sammen med øget konkurrence fra for eksempel Krifa og Det Faglige Hus, at 
HK HANDEL har mistet alt for mange fuldtidsmedlemmer. På den positive side 
tæller, at vi har fået rigtig mange deltidsmedlemmer, især unge medlemmer. Me-
re om det senere. 
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Den gode medlemsudvikling er blandt andet resultatet af HK HANDELs organisa-
torinitiativ, hvor syv organisatorer med udgangspunkt i de syv HK Handel afdelin-
ger landet over har gennemtrawlet handelsarbejdspladser og uddannelsessteder.  

Et langt og sejt træk 

I 2011 afsluttede HK HANDEL det organisatorinitiativ, som blev sat i gang i 2009. 
Det er et langt og sejt træk, som vi i fællesskab arbejder på inden for handelsom-
rådet. Baggrunden er velkendt. I 2001 begyndte HK HANDEL så småt at miste 
medlemmer, senere kom dommen, som gjorde eksklusivaftaler ulovlige. Det be-
tød en årrække med kraftig tilbagegang i medlemstallet. 
 
I løbet af 2007/2008 indhentede vi en masse erfaringer fra udlandet – og tænkte 
grundigt over, hvordan vi kunne omsætte dem til en dansk virkelighed i HK HAN-
DEL. Vi uddrog erfaringerne fra de mange år med opsøgende arbejde i HK HAN-
DEL; fra faglig profil projekter og det store projekt: 
”Flere medlemmer – flere overenskomster”. Og så formulerede HK HANDELs sek-
torbestyrelse en ny strategi, som blev godkendt på HK HANDELs sektorkongres i 
2008. 

Strategien om organisatorer 

Strategien om organisatorer har været en markant nytænkning af HK’s organise-
ringsindsats som minimum af følgende tre årsager: 

  
De syv organisatorer blev ansat for en to-årig periode i forbundssektoren, men 
havde deres daglige arbejde i de syv regionale afdelingers områder.  
 
Initiativet kombinerede organizermetoden og salgsmetoden med vægten lagt på 
salgsmetoden.  
 
Der blev fastsat individuelle mål – og resultaterne var på individniveau tilgængeli-
ge for hele organisationen måned for måned. 

Kombinerede to strategier 

I organisatorinitiativet kombinerede vi således to strategier, som fungerer i kom-
bination og i forlængelse af hinanden. Henholdsvis organizermetoden og salgs-
metoden. Organizermetoden er en langsigtet strategi, hvor der arbejdes fokuse-
ret og intensivt med at opbygge en faglig identitet og kultur på de enkelte ind-
satsområder. Der er tale om en strategi for at puste nyt liv i det faglige arbejde 
mere end blot en hvervningsstrategi. 
 
Salgsmetoden bygger på salgsredskaber og salgsmetoder og har en individuali-
stisk indgang til salget af medlemskaber. Sælgermetoden er hurtig og effektiv. 
Sælgermetoden kan bruges som en ”hurtig” måde at få flere medlemmer på en 
arbejdsplads og dermed opfylde 50 procent-reglen. Det betyder bedre overens-
komstdækning og muligheder for at arbejde fagligt på arbejdspladsen. For ek-
sempel med organizermetoden. Initiativet udløb i efteråret 2011 og med meget 
gode resultater. 
 
Initiativet og de syv organisatorer har bidraget med en gejst, et gå-på-mod og en 
uforfærdethed, som har været utrolig imponerende. I initiativets to-årige periode, 
fra 2009 – 2011, stod vores syv organisatorer for 12 procent af alle nye indmel-
delser i HK HANDEL, hovedsagelig fuldtidsmedlemmer og elever. 
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Vi vil gerne have medlemmerne til at blive noget længere 

Vi har stadig store udfordringer i HK HANDEL. Vi vil gerne have vores medlemmer 
til at blive lidt længere, og vi mister desværre for mange fuldtidsmedlemmer. Men 
oplevelserne og resultaterne med organisatorinitiativet gør, at vi nu ved, at det er 
muligt at vende udviklingen.  
 
Fra 1. januar 2011 indførte HK et gratis medlemskab for unge studerende under 
25 år, og som arbejder under 15 timer om ugen. Det har givet god bonus, idet 
netop tilgangen af unge har været på 7,1 procent, hvor langt de fleste er gratis-
medlemmer.  
 
At netop de unge vælger at være medlem af fagforeningen HK HANDEL betyder, 
at de dermed stifter et godt kendskab til fagforeningers virke og de overenskom-
ster og regler, der er knyttet til at være på arbejdsmarkedet.  

Vi skaber grundlaget for andre 

Dermed har HK HANDEL været med til at lægge grundlaget for et medlemskab i 
en anden overenskomstbærende fagforening.  Det er en investering, som HK 
HANDEL gerne står for, da det samtidig giver os mulighed for information også til 
denne medlemsgruppe i forbindelse med eventuelle konflikter i forbindelse med 
fornyelse af overenskomster m.m. 
 
HK HANDELs positive erfaringer med organisatorer har inspireret andre - blandt 
andet flere HK-afdelinger - til at fortsætte med organisatormodellen. Modellen har 
været en succes inden for HK HANDELs medlemmers arbejdspladser, hvor vi ty-
pisk har mulighed for at møde medlemmerne.  
 
Både i HK HANDEL og i HK Handels afdelinger fastholder vi i fællesskab fokus på 
at få organiseret eleverne så tidligt som muligt i deres uddannelse. De fleste HK-
afdelinger ringer som udgangspunkt til eleverne på deres arbejdsplads. Denne 
gang har vi taget et digitalt ringesystem i brug. Det gør det muligt at effektivisere 
ringeprocessen og dermed opnå et bedre resultat på kortere tid.  
 
Ringesystemet har også muliggjort, at vi mere systematisk kan følge op på vores 
henvendelser. Det har for eksempel vist sig, at ganske mange vender tilbage og 
melder sig ind efter at have modtaget en opfølgningsmail fra HK. Der er dog fort-
sat en række kæder, som vi ikke kan ringe til, så her besøger vi fortsat at besøge 
eleverne for at organisere dem. 

Vigtigt med personlig kontakt 

Det er fortsat vigtigt at besøge eleverne i løbet af læretiden, men det er ikke nød-
vendigvis i starten af uddannelsen. Flere HK-afdelinger har valgt at besøge ele-
verne, når de er ved at være udlært og her tage en snak om fremtiden. Mange 
elever falder fra efter kort tid på fuldtidskontingent, hvis de ikke kan se værdien 
af et medlemskab. 
 
Det store tab af lærepladser, vi tidligere så på især kontor- & lagerområdet, har 
rettet sig, så der nu er lige så mange elever under uddannelse som tidligere. På 
butiksområdet er der flere end tidligere. 
 
En sidegevinst ved organisatorernes arbejde er også, at vi får flere overenskom-
ster. Når flere på en arbejdsplads meldte sig ind i HK HANDEL, konstaterede vi, at 
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der nu kunne rejses krav om overenskomst, idet 50 procent af medarbejdere nu 
var organiserede.  
 
Gennem årene har vi set en stigende opmærksomhed fra arbejdsgiverne for at 
bruge reglen om 50 procent negativ. Sikkert som følge af den opmærksomhed, 
som kravet om afskaffelse af 50 procents reglen har givet. 
 
Der er i alle HK-afdelinger sat et systematisk arbejde i gang for at få overens-
komst via 50 procents reglen.  I sommeren 2011 fik alle HK-afdelinger en opgø-
relse med de virksomheder, hvor der er mulighed for at bruge 50 procentsreglen. 
Ved det systematiske arbejde på landsplan samt mulighed for at bruge en nyere 
hjælpeværktøj forventer HK HANDEL, at der kommer mange flere overenskom-
ster. 

HK HANDEL rejser mange faglige sager 

I en faglig Voldgift 7. februar 2011 blev spørgsmålet om, hvorvidt unge under 18 
år, ansat i FAKTA, skulle aflønnes med den høje eller lave løn, prøvet. Desværre 
lykkedes det ikke at godtgøre, at FAKTA kunne have været godkendt til uddan-
nelse af elever efter reglerne fra før 1991.  
 
Set i lyset af denne voldgift, samt en voldgift om samme spørgsmål mod 7-Eleven 
i 2009, er det besluttet at forsøge at løse problemstillingen ved overenskomst-
forhandlingerne og ikke prøve spørgsmålet ved flere faglig voldgifter. 

Kontrakttimer – faktiske timer 

HK HANDEL har i en Arbejdsretssag fået medhold i, at en arbejdsgiver er pligtig 
til at betale for det timetal, den enkelte medarbejder er ansat til, jævnfør ansæt-
telseskontrakten, og derfor må betale for differencen mellem arbejdede timer og 
aftalte timer. 
 
Elever – hvilken overenskomst gælder 
HK HANDEL har i Tvistighedsnævnet fået medhold i, at en elev, som blev aflønnet 
efter kristelig overenskomst, havde krav på efterbetaling efter HK HANDELs over-
enskomst, hvor elevlønningerne er højere. Tvistighedsnævnet lagde vægt på, at 
elever skal have betaling, der svarer til den almene overenskomst på området. 
Afgørelsen fra Tvistighedsnævnet blev anket, men Kristelig Arbejdsgiverforening, 
som havde bebudet, at sagen vil blive ført til Højesteret, opgav undervejs. Der-
med accepterede Kristelig Arbejdsgiverforening, at den kristelige overenskomst 
blev underkendt. 
 
I sommeren 2011 blev der udgivet en ny opdateret vejledning om behandling af 
elevsager, hvor den seneste praksis er optrykt. Samtidig har HK HANDEL holdt 
kurser om håndtering af elevsager for interesserede afdelinger. Vi får stadig 
mange henvendelser om elevforhold, hvor der er opstået tvist. Mange sager bliver 
løst ved forlig, men det har også været nødvendigt at anlægge en række sager i 
Tvistighedsnævnet.  

Sundhedsordninger 

HK/Privat har i en faglig voldgift ikke fået medhold i, at arbejdsgiverforeningerne 
på given foranledning skal oplyse, om virksomheder har etableret den overens-
komstbestemte sundhedsordning, uden at der er konkret anledning – sag – som 
baggrund for anmodningen. 
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Erstatning for 2. juledag 2010 (1. juledag 2011) 

HK HANDEL har en verserende faglig voldgift om, der skal gives erstatningsfridag 
for helligdage, som falder på søndage, efter at det er blevet muligt for visse bran-
cher (fx byggemarkeder) at holde åbent alle søndage. I overenskomsten er der 
fraskrevet kompensation for 1. påskedag og 1. pinsedag, men det betyder ikke 
nødvendigvis - efter HK HANDELs opfattelse - også at være gældende for andre 
helligdage, der falder på søndage. Voldgiften er berammet til medio januar 2012. 

Lederne – agitation på HK HANDELs område 

Lederne har ansat ”sælgere” på provision til at opsøge og tegne nye medlemmer 
til deres organisation. Disse sælgere er flere HK-afdelingerne blevet bekendt med 
efter sælgernes besøg i butikker rundt omkring i landet. 
 
Lederne opsagde i 2006 grænseaftalen med HK.  Grænseaftalen blev afløst af en 
aftale om ”Procedure for overflytning af medlemmer mellem Ledernes Hovedor-
ganisation (nu Lederne) og HK HANDEL og HK/Privat”. 
 
Af denne procedure fremgår det, at ”Organisationerne bestræber sig på kun at 
optage medlemmer, der falder indenfor organisationernes/arbejdsløshedskassens 
faglige område.” 
 
Lederne vedkender sig stadig den aftalte procedure og beklager, at nogle af deres 
sælgere har været lidt for langt fremme i skoen og forsøgt at organisere HK 
HANDEL medlemmer, der er omfattet af HK HANDELs overenskomster. Herunder 
at de skulle have givet udtryk for, at HK HANDEL intet kunne gøre for medlem-
mer, som Lederne ikke kunne gøre lige så godt. 
 
På et møde mellem Lederne og HK HANDEL er det aftalt, at Lederne ville gå tilba-
ge til deres sælgere og sikre, at de har forstået, at de ikke skal agitere blandt an-
satte under HK HANDELs overenskomster samt oplyse sælgerne om, at HK HAN-
DEL for så vidt ansatte omfattet af HK HANDELs overenskomster utvivlsomt er 
den organisation, der varetager interesserne bedst for den ansatte. 

Grunduddannelserne inden for butik 

Butiksuddannelsen er på vej gennem et eftersyn. Der er ikke tale om gennemgri-
bende ændringer snarere om justeringer. Således er det planen at kunne tilbyde 
undervisning på højere niveau, så den dygtige elev udover EUD kan nå fag på 
merkonom-niveau. Den ekstra undervisning skal aftales mellem elev og virksom-
hed. 
 
Siden 1996 har uddannelsesmålene været organiseret i fire strømme (varer, in-
formation, penge og kunde). Uddannelsesmålene justeres en smule og organise-
res mere nutidigt i koncept, salg, drift og vare/branche. 
 
Målene for den praktiske oplæring i virksomhederne konsekvensjusteres, og det 
skal undersøges nærmere, om det inden for bestemte specialer er muligt at give 
mulighed for mere fleksibilitet, samtidig med at kvaliteten sikres. 
 
Frafaldsdiskussionen præger de uddannelsespolitiske initiativer på erhvervsud-
dannelsesområdet. Disse justeringer og det ekstra tilbud skal også ses som en 
del af anstrengelserne for at mindske frafaldet. 
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Grunduddannelserne inden for handelsområdet 

Handelsuddannelsen overvejer tilsvarende, om det det er muligt at smidiggøre 
kravene til den praktiske oplæring. Baggrunden er større spredning og forskellig-
hed i virksomhedernes oplæringspotentiale. 
DI, HK/Privat og HK HANDEL har i 2011 sat en markedsføringskampagne i gang 
for at gøre handelsuddannelsen mere kendt. Der er produceret en folder til virk-
somheder, og der er gennemført en baggrundsanalyse af de handelsuddannedes 
beskæftigelse. Her ved årets slutning lægges sidste hånd på en primært netbase-
ret markedsføring over for potentielle elever. 
 
Praktikpladssituationen for de merkantile uddannelser ser her ved årets afslut-
ning ud til at stabilisere sig, og 2011 ser ud til at fastholde 2010’s positive udvik-
ling i forhold til kriseåret 2009. Dog ser indgåede uddannelsesaftaler på butik ud 
til at falde med ca. 10 - 13 procent. 

Efteruddannelse 

Efteruddannelsesudvalget HAKL har fulgt op på sidste års beslutning om at for-
søge at udvikle og tilbyde kortere forløb sammensat af AMU kurser, evt. AMU 
kurser sammen med VVU-fag. Det skal være let for brugerne at finde uddannel-
serne. Uddannelserne skal gøre det muligt at opnå en spidskompetence inden for 
bestemte områder. 
 
Sammen med HK/Privat og Dansk Erhverv gennemføres i 2011 og 2012 en større 
markedsføringskampagne for retten til selvvalgt uddannelse. Målgruppen er 
medarbejdere, virksomheder og erhvervsskoler. Der har været tale om såvel bro-
churer som netbaserede aktiviteter på www.efteruddan.nu og på Facebook.  
 
 
Aktiviteten er ujævnt fordelt over de forskellige overenskomstområder, og størst 
på kontor/lagerområdet området. I de fleste af de virksomheder, der selv admini-
strerer ordningen er selvvalgt uddannelse så småt ved at blive en del af dagligda-
gen, og her er aktiviteten høj.     
 
 

Kommunikationen og HK HANDEL 

Gennem 2011 har HK HANDEL arbejdet med fornyelse og udvikling af mediear-
bejdet i HK HANDEL. HK Handelsbladet har gennem hele 2011 bragt artikler og 
interviews med udgangspunkt i medlemmernes hverdag på arbejdspladserne og 
omegn. At andre interesserer sig for handelsfaget giver sig udslag i, at HK Han-
delsbladet ofte er citeret i andre medier.  
 
Landsklubbernes tillæg i HK Handelsbladet blev i 2011 ændret sådan, at de fire 
gange om året disponerer over i alt 16 sider. Omlægningen berørte HK Merkur, 
KBL Nyt, Kæden og Bogormen.  Landsklubben Irma-Butikkers blad – LIB Nyt er 
ikke berørt af omlægningen af landsklubblade, idet LIB forsat udgiver et selv-
stændigt blad fire gange om året.  
 
Det er også besluttet fremover at forstærke indsatsen på landsklubbernes hjem-
mesider, nyhedsopdateringen m.v. på HK HANDELs hjemmeside samt at udbygge 
pressekontakten. 
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 I forbindelse med forhandlingerne om nye overenskomster 2012 har HK HANDEL 
igen en hjemmeside, som specielt handler om forhandlingerne. Hjemmesiden er 
delt i to udgaver; en lukket side hvor medlemmer kun har adgang, og en anden 
som alle på internettet kan læse. 

Sådan gik det i landsklubberne i 2011 

To gange om året arrangerer HK HANDEL en fællesweekend for landsklubberne, 
som selv sammensætter programmet for weekenden. I april 2011 brugte lands-
klubberne den første af årets to fællesweekends til blandt andet at holde delege-
retmøder, arrangementer m.v. specielt målrettet deres medlemsgruppe eller til-
lidsrepræsentanter med et pift af fællesskab på tværs af landsklubberne.  
 
Årets anden fællesweekend i september blev også holdt på HK’s kursusejendom 
Christiansminde i Svendborg, hvor flere end 50 tillidsrepræsentanter samt med-
lemmer af landsklubbernes bestyrelser drøftede synliggørelse af HK HANDEL på 
arbejdspladserne samt arbejdet for at få flere medlemmer. 

Selvstændige Brugsers Landsklub 

Landsklubben har haft delegeretmøde, hvor bestyrelsen blev genvalgt for kom-
mende fire år. SBL har brugt en del ressourcer på at få udarbejdet godt og brug-
bart materiale til tillidsrepræsentanterne, da klubbens fokusområde gennem 
2011 har været valg af flere tillidsrepræsentanter. Indsatsen har indtil nu betydet 
valg af seks nye tillidsrepræsentanter. 
 
Landsklubben arbejder på et forstærket samarbejde med HK-afdelingerne om-
kring besøg i de selvstændige brugsforeninger og om indblik i faglige sager, der 
vedrører SBL’s overenskomst. For landsklubben er det vigtigt at kende til de me-
kanismer, der udfordrer vores overenskomst i dagligdagen. 
 
Er der en ting, som landsklubbens medlemmer synes er vigtig, er det muligheden 
for at opnå billige ferietilbud. Derfor bruger landsklubben meget tid på at søge 
og udbygge paletten af sommerhuse, som landsklubbens medlemmer kan leje. I 
det globale perspektiv er landsklubben også med, idet SBL fortsat sponsorerer 20 
børn i afrikanske lande. 

Landsklubben Coop Kontor-Lager 

Landsklubben Coop Kontor-Lager har arbejdet hårdt for at få valgt tillidsrepræ-
sentanter i alle enheder. Inden for det seneste år er det resulteret i, at der er valgt 
to nye tillidsrepræsentanter. Herudover har landsklubben engageret sig meget i 
det fælles hvervningsprojekt, som er forankret i Coop Faglig, under navnet "Skub 
på".  
 
CKL  har haft stor gavn af projektet, da det har kickstartet ambitionen om en hø-
jere organiseringsprocent samt fokus på medlemshvervning.  CKL arbejder in-
tenst videre med vores mission/ vision dels for landsklubben, dels også for de 
lokale arbejdspladsklubber.  
 
I missionen/visionen indgår medlemshvervning, fælles landsdækkende arrange-
menter, indflydelse og samarbejde med andre HK klubber og ikke nødvendigvis 
fra HK HANDEL. Landsklubbens samarbejde i agitationsprojektet har også betydet 
et meget tættere tværfagligt samarbejde med 3F i Albertslund. 
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Fokus for 2012 er mere målrettet indsats på uddannelsesområde for alle fagligt 
aktive, både på landsplan og lokalt. I 2012 vil der også være langt højere fokus 
på lokale initiativer, hvor CKL spørger medlemmerne: ”Hvad kan vi gøre for dig?”  

Coop Leder 

Som en af de få landsklubber har Coop Leder haft fremgang i medlemstallet. Det 
er et resultat af rigtig mange butiksbesøg i løbet af 2011. Det har været lands-
klubbens højeste prioritet at besøge medlemmer og potentielle medlemmer i 
Coop butikkerne.  
Selvom det for den enkelte butik måske kan virke som om, at der ikke er mange 
besøg i perioden, har alle Kvickly og Super Brugser fået et besøg hvert år. Da 
klubben har alle butikkerne fra Bornholm til Skagen har det været en stor – men 
også meget nødvendig – opgave. 
 
En anden grund til fremgangen kan være bedre og hårdere styr på registrering af 
medlemmer. Mange mellemledere i Coop blev medlemmer af HK allerede i elevti-
den. Måske har nogle været en tur i en anden butik og har beholdt medlemskabet 
uden at fortælle HK, at de er blevet mellemledere. Det betyder, at mange med-
lemmer står enten på HK butiksoverenskomsten eller på overenskomsten med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Klubben har haft et stort samarbejde med Coop Bu-
tiksklubben og de enkelte HK- afdelinger. Det er et samarbejde, vi i fremtiden 
skal styrke.  
 
Klubben har også haft nok at se til med de faglige sager. Stadig flere medlemmer 
får urimelige arbejdsforhold. Klubben og medlemmerne oplever uberettigede fy-
ringer m.m. Det er et resultatet af, at uddelere og varehuschefen presses på øko-
nomien på grund af finanskrisen. Desværre har der også været en del medlem-
mer, som følge af frygt for fyring, ikke har villet protestere over dårlige forhold 
på arbejdspladen og først har henvendt sig til klubben, når det er gået helt galt. 
Der er ingen tvivl om, at det at være mellemleder i 2011 ikke er for dem med sar-
te nerver. I Coop Ledere skal vi derfor forsat arbejde for bedre muligheder for 
mellemlederne i Coop, dels gennem KSU dels gennem dialog med Coop HR og de 
enkelte butiksledere.  
 
Klubben har fortsat det mål at være mere synlig blandt andet på 
www.coopleder.dk. Klubben ser positivt på fremtiden ud fra sloganet: ”DONT 
WORK HARDER …. WORK SMARTER!” altså finde kreativiteten frem og blive ved 
med at have vores mål for øje, nemlig at Coop Leder SKAL være Mellemledernes 
fortrukne valg i Coop. 

Coop Butik 

Medlemstallet i Coop Butik falder, og det er egentlig ikke, fordi vi ikke får meldt 
kollegerne ind i HK HANDEL, men fordi mange stillinger nedlægges og sammen-
holdt med, at flere unge ansættes på deltid, udfordrer det måden, vi organiserer 
vores kolleger på. Derfor har landsklubben også i 2011 engageret sig meget i 
Handelskartellets projekt ”Skub på”, som har til hensigt at styrke tillidsrepræsen-
tanternes måde at organisere kollegerne på. 
 
Fra landsklubbens side har vi også brugt mere tid på at få sat fokus på valg af 
flere tillidsrepræsentanter i de store butikker og varehuse, for vi kan konstatere, 
at i de huse, hvor der er fagligt aktive folk, er landsklubbens organisationspro-
cent også meget højere. 
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Det var også en stor lettelse for landsklubben, at vi i foråret fik landet en vigtig 
sag med Coop, der ønskede at begrænse antallet af frikøbte regionstillidsrepræ-
sentanter. Landsklubformanden er forsat frikøbt, mens to af de tre regionstillids-
repræsentanter fungerer på fuld tid og regionstillidsrepræsentanten for Øst fun-
gerer på deltid. Det er en ordning som er acceptabel, og vi glæder os over, at vi 
stadig har mulighed for at dedikere vores arbejdstid til fagligt arbejde. 

HK Merkur 

2011 har båret tydelige tegn på, at krisen i Danmark og resten af Europa langt fra 
er et overstået kapitel. Det præger naturligvis også arbejdspladserne inden for HK 
Merkurs område. Når byggesektoren og detailhandelen har det svært, giver det 
omgående udslag i faldende aktiviteter på arbejdspladserne for HK Merkurs med-
lemmer. Det har betydet flere lukninger og afskedigelser. 
 
Derfor er det naturligvis også med det virkelighedsbillede, at HK Merkur har for-
beredt sig til overenskomstforhandlingerne i 2012. Det skete bl.a. ved aktiv del-
tagelse i HK HANDELs konference for tillidsrepræsentanter, og på HK Merkurs 
weekendkonference for brancheklubbernes bestyrelser og tillidsrepræsentanters 
netværk. 
 
Det blev alt sammen varetaget af den nybagte bestyrelse, der blev valgt på for-
årets delegeretmøde. Her blev der også valgt ny formand. Det er Henrik Larsen, 
der til dagligt arbejder hos Supergros i Ringsted. Den nye næstformand er Jørgen 
Poulsen fra Lemvigh-Müller i Randers. 
 
Brancheklubberne har været særdeles aktive med mange gode og velbesøgte ar-
rangementer. På weekendkonferencen kom der endvidere ideer om fremtidigt 
samarbejde på tværs af regionerne. 
 
HK Merkurs kurser har, næsten vanen tro, været en succes. Stort set alle kurser 
har været overtegnet med tilhørende ventelister. Det viser, at der et behov. Det er 
på disse kurser, at vi ser mange medlemmer, der ikke til dagligt er synlige i det 
faglige billede. Det giver os muligheden for at fortælle lidt om organisationen og 
give det faglige input.  
 
Kursuskataloget for 2012 er kun udsendt som digitalt dokument. Medlemmerne 
skal fremover tilmelde sig via nettet og MitHK. Det er i forvejen dagligdagen for 
mange af HK Merkurs medlemmer, så vi regner ikke med, at det skaber større 
problemer. 

Landsklubben Dagrofa 

2011 var året hvor antallet af tillidsrepræsentanter steg markant i butikkerne, 
hvilket skal danne grundlag for det videre faglige arbejde i 2012. Landsklubben 
har det overordnede mål, at de ansatte i butikkerne - Kiwi, SuperBest samt S-
engros - også skal opleve sig som en del af Dagrofa.  
 
Også i 2012 skal butikkerne besøges. Landsklubbens bestyrelse håber derfor på, 
at HK-afdelingerne igen er parate til at tage bestyrelsen med rundt på besøg hos 
kollegerne inden for Landsklubben Dagrofas faglige område. Landsklubben er 
fast besluttet på at nå deres mål, flere medlemmer, flere tillidsrepræsentanter 
samt adgang til medlemmernes e-mailadresser. 
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BMF Bog- og Papirvarebranchens ansatte 

BMF Året har været præget af tre hovedbegivenheder: Aktivitetsdag, delegeret-
møde og BogForum med tilhørende uddeling af Børnebogsprisen 2011. 
 
Aktivitetsdagen i februar inkluderede besøg på forskellige bogcafeer og Det kon-
gelige Bibliotek. Der blev diskuteret boghandelens og BMF’s fremtid. Deltagerne 
kom fra hele landet og havde en begivenhedsrig og spændende dag. 
På delegeretmødet i april blev der valgt ny formand for BMF. Det blev Søs Ploug-
mann fra København, som afløste Erik M. Jensen. Der var ligeledes nyvalg til de 
øvrige bestyrelsesposter. Dermed er det den yngre generation, der har sat sig i 
stolene. 
 
Det gav sig også udslag på årets Bogmesse i Forum. Der var anlagt et nyt kon-
cept, der indebar en større åbenhed i forhold til messens besøgende. Kombineret 
med en lille konkurrence, resulterede det i et rekordstort antal besøgende på 
BMF’s stand, nemlig over 1400 i løbet af de tre dage, som BogForum varer.  BMF’s 
børnebogspris blev søndag 13. november 2011 under stor bevågenhed uddelt til 
forfatteren Helle Røding for bogen ”Serpina”.   

Landsklubben Irma-Butikker 

2011 blev året hvor der kom flere nye ansigter på både bestyrelses- og tillidspo-
sterne i Landsklubben Irma-Butikker. Ulla Jensen, der har været tillidsrepræsen-
tant på fuldtid i en årrække, overtog formandsposten for landsklubben efter Jette 
Colberg. Næstformand er nu Hanne Kjøng, som har været tillidsrepræsentant i en 
kortere periode.  Den tredje tillidsrepræsentant er Maria Corfitsen, der blev valgt 
på Landsklubbens delegeretmøde i maj 2011. 
 
Bestyrelsen har en tradition for at besøge butikkerne. Blandt andet for få en dia-
log med unge medarbejdere. Besøgene er for første gang sket på lørdage og 
søndage, da det er her, de unge er på arbejde, hvilket har givet rigtig god re-
spons. Flere assistancer har meldt sig ind, ligesom der igen er kommet gang i 
indmeldelsen af medarbejdere på fuldtid. 
 
På butiksbesøgene var der mange tilbagemeldinger på, at de ansatte er kede af, 
at en stor del af Irma butikkerne fra 1. december 2011 har ændret åbningstiden 
til kl. 21.00. De ansatte fandt, at var træls at arbejde så sent på aftenen. Flere var 
også usikre på, om der ville komme flere røverier i forbindelsen med den længere 
åbningstid. Usikkerheden tog sit udgangspunkt i, at Irma ud fra økonomiske 
grunde ikke ansætter flere medarbejdere. Det betyder, at der vil være færre med-
arbejdere på arbejde. Landsklubben følger tæt udviklingen. 
 
Landsklubben planlægger, at der i 2012 bliver butiksbesøg i tre uger. Et af besø-
gene vil også være på lørdage og søndage for at få endnu flere uger medarbejde-
re til at støtte op om den faglige sag. 

Landsklubben Dansk Supermarked 

 
2011 blev et år i forandringens tegn. Ledelsen i primært føtex gennemførte en 
gennemgribende strukturændring, som blev kaldt ”Tid til salg”. I Bilka var æn-
dringerne mindre omfattende. Ideen var at få en smallere ledelsesstruktur, få 
fyldt varer op udenfor varehusenes åbningstid og få mere tid til at tage sig af 
kunderne, når de er i varehuset. 
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”Tid til salg” blev gennemført efter en stram tidsplan over årets første seks måne-
der og betød mange ændringer i hverdagen for alle ansatte. Både i forhold til ar-
bejdsmetoder, arbejdstider og tryghed i jobbet. Sammen med ændringerne blev 
der gennemført opsigelser i alle huse, og selv om der var sat et stor apparat i 
gang for at forsøge remplacering i andre dele af Dansk Supermarked, mistede en 
del kolleger deres job. 
I føtex blev den enkelte medarbejder enten tilknyttet driften med vareopfyldning 
og mødetid kl. 06.00, eller også blev man tilknyttet salgsenheden, som skulle 
være på arbejde sidst på dagen og ofte indtil lukketid. Det gav mange problemer 
for især børnefamilierne, som er begrænset af institutionernes smalle åbningsti-
der. I Bilka var omlægningen mindre omfattende. 
 
De mange ændringer og nye ledere gav udfordringer til Landsklubben, tillidsre-
præsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Landsklubben var løbende inde 
over problemstillingerne, og mange ting blev rettet i processen. De mange udfor-
dringer har styrket Landsklubbens profil på arbejdspladserne, og tillidsrepræsen-
tanterne og arbejdsmiljørepræsentanter har haft meget travlt med at sikre kolle-
gerne i hverdagen. 
 
Tingene er faldet til ro nu, hvor de sidste tilretninger i strukturen i føtex er ud-
meldt og gennemføres i løbet af vinteren. Det bedrede ikke situationen, at krisen 
ikke vil slippe sit tag i dagligvarebranchen. 
 
Fastholdelse og hvervning er et fast element i hverdagen for tillidsrepræsentanter 
og klubber. Samlet set går Landsklubben ud af året med en medlemsfremgang på 
små fire procent af de erhvervsaktive, hvilket er et skulderklap til de fagligt aktive 
på arbejdspladsen og de faglige i afdelingerne, som i fællesskab har lavet et stort 
arbejde. Udviklingen betyder desværre, at der er færre fuldtidsansatte og flere 
deltidsansatte og studiejobbere i varehusene end ved årets start, og den udvik-
ling er ikke slut. 
 
To gange i årets løb har der været valg tillidsrepræsentant i samtlige Bilka-
varehuse. Bilka Kolding har været uden tillidsrepræsentant i flere år, men her er 
der nu valgt en ung og frisk tillidsrepræsentant. Med udgangen af året mangler vi 
en tillidsrepræsentant i Slagelse, men der arbejdes på sagen. 
 
I føtex går det støt og roligt fremad. Sidste år var der lige under 50 procent dæk-
ning af tillidsrepræsentanterne, og i 2011er det nøjagtig 50 procent. Det betyder, 
at der er valgt tillidsrepræsentant i 43 ud af 85 mulige varehuse. Og der er flere 
på vej. 
 
Salling har valgt tillidsrepræsentant i både Århus og Aalborg. Den eneste tillids-
repræsentant i Netto har i efteråret 2011 skiftet job til Tøj & Sko, så der er for 
nærværende ikke valgt tillidsrepræsentant i en eneste butik.  
 
På de tre lagre i Dansk Supermarked er der valgt tillidsrepræsentanter. Der mang-
ler kun lageret i Netto i Køge. På kontorområdet er der desværre ingen tillidsre-
præsentant, men også her arbejdes på sagen. 

Landsklubben Magasin 

I Magasin er der fokus på at fastholde nuværende medlemmer og organisere nye. 
Landsklubben har gennem årene indgået mange lokale aftaler om alt lige fra gra-
tis morgenmad hver dag i kantinen, tillæg til eleverne på 500 kr. og 1.500 kr., 
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flyttefri og betalt kaffepause til bonusaftaler. Mange gode ting som skal bruges 
aktivt til at fortælle både medlemmer og potentielle medlemmer, at HK er den 
rigtige fagforening. 
 
Der er planlagt 3 x 2 dages organiseringskursus for alle tillidsvalgte, så alle kan 
blive klædt på til opgaven. Første kursus er allerede afviklet, hvor HK Handel Ho-
vedstaden indførte Landsklubben i organizer-modellen. 
 
Der er indgået aftale med Magasin om, at tillidsrepræsentanterne i Magasin må 
fungere som kontaktperson for HK hos de mange koncessioner, som er i Maga-
sin. Derfor arbejdes der heftigt med at få besøgt alle ansatte i koncessionerne og 
byde medlemmer af HK velkommen i Landsklubben Magasin. 

Landsklubben Tiger 

Landsklubben Tiger blev i 2011 nedlagt, da de fagligt aktive i Landsklubben ser 
en bedre mulighed for at synliggøre tillidsrepræsentanterne og de aktives arbej-
de, hvis klubben blev nedlagt, og de mere formelle rammer dermed blev fjernet. 
Nu kan alle medlemmer i Tigers butikker landet over at deltage i valg af tillidsre-
præsentanter og aktive. 

Virksomhedsgrupper i byggemarkederne 

Efter Landsforeningen BYG & BO, som er nedlagt, blev de aktive virksomheds-
grupper videreført. Det er fortsat en stor succes. I flere af kæderne kan konstate-
res, at der er sket en positiv udvikling i antal valgte tillidsrepræsentanter, flere 
medlemmer samt aktiviteter, de tillidsvalgte i kæderne er inddraget i. De tillids-
valgte har ydet et stort stykke arbejde for at de selvadministrerende kompetence-
fonde i kæderne til at fungere. 

Stadig flere tillidsrepræsentanter 

I 2011 har 53 tillidsrepræsentanter påbegyndt deres grunduddannelse. Inden for 
HK HANDELs område oplever vi, at det stadig er muligt for landsklubber og afde-
linger at få valgt tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne.  
 
Det at være tillidsrepræsentant er i høj grad båret af lysten til at gøre en forskel 
for HK-medlemmerne – altså kollegerne - på arbejdspladsen. Derfor er det også 
glædeligt at konstatere, at det til stadighed lykkedes for HK HANDEL at få valgt 
tillidsrepræsentanter. 
 
Det er klart vores opfattelse, at der skal arbejdes mere for sagen end tidligere for 
at få valgt tillidsrepræsentanter, og med det menes, at vi skal bruge mere tid på 
at forklare værdien af at have en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Til gen-
gæld oplever vi også, at de medlemmer, der lader sig vælge som tillidsrepræsen-
tant, er meget engageret i hvervet. 

Flere uddannes til bisiddere 

Når der skal bortvises kolleger på arbejdspladsen, eller når der eksempelvis skal 
holdes sygefraværssamtaler, er der ofte en kollega med som bisidder. Det kan 
være en god kollega eller tillidsvalgt, der deltager i samtalen, for at støtte den 
pågældende kollega under samtalen, men hvordan skal bisidderen egentlig agere 
før, under og efter samtalen. Hvilken rolle skal bisidderen egentlig indtage i for-
hold til arbejdsgiveren eller kollegaen, samtalen vedrører? 
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Disse spørgsmål og mange flere tager HK HANDEL og Kursusafdelingen under 
kærlig behandling under et specialdesignet kursus målrettet til bisiddere. Her 
gennemgår vi rollefordelingen for en bisidder og giver redskaber til at varetage 
rollen så optimalt som muligt. Bisidderne får træning i aktiv lytning, feedback og 
spørgeteknik, og faktisk har kurset været så efterspurgt, at vi på nuværende tids-
punkt har udbudt fem kurser om emnet. 

SU-arbejdet 

HK HANDEL støtter også de medarbejdere, der vælges til særlige opgaver i virk-
somhedernes samarbejdsudvalg. Vi har gennemført 2 SU Basis kurser i løbet af 
året – begge med maksimalt antal deltagere, og hvor deltagerne bruger os efter-
følgende, når de har problemer eller spørgsmål.  
 
Det personalepolitiske arbejde støttes nu endnu bedre ved hjælp af den seneste 
udgave fra marts 2011af det virtuelle hjælperedskab Dynamisk Personale Politik. 
Det er mere brugervenligt, har flere funktioner og flere modeller for, hvordan 
man kan tilrette personalepolitik.  
 
I oktober holdt vi vores "Fælles Lands - SU konference” med 91 deltagere - også 
en stor succes.  
 
Endelig har vi gennemført to kurser ”kreativt samarbejde”. Kurset henvender sig 
både til TR, SU-repræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og skal styrke det 
faglige samarbejde på virksomhederne. 

Arbejdsmiljøet – fra enighed til uenighed 

Næppe nogen sinde før har en ny bekendtgørelse på arbejdsmiljøområdet været 
så lang tid om at træde reelt i kraft, som det har været tilfældet med de nye reg-
ler om Arbejdsmiljøorganisation. 
 
Efter et til tider kaotisk forarbejde, hvor parterne i de tre-partsdrøftelser, der fo-
regik forud for Folketingets ændring af arbejdsmiljøloven, gik fra at være fælles 
begejstrede til total uenighed, var det hensigten, at de nye regler skulle være 
trådt i kraft 1. oktober 2010. 
 
Imidlertid var de vejledninger fra Arbejdstilsynet, som parterne havde været enige 
om skulle udgives samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden, ikke færdigfor-
handlet 1. oktober 2010. Forhandlingerne var end ikke startet. Det blev de først 
ultimo oktober 2010. Og først primo april 2011blev vejledningerne udsendt. Alt-
så mere end et halvt år efter, at bekendtgørelsen var trådt i kraft.  
 
Da vejledningerne fra Arbejdstilsynet er udtryk for den sikreste måde at opfylde 
de nye regler på, fordi de udtrykker Arbejdstilsynets fortolkning af de nye regler, 
fandt HK HANDEL det rigtigst at råde medlemmerne til at afvente vejledningernes 
fremkomst, inden man kastede sig ud i drøftelser med arbejdsgiveren om, hvor-
dan den fremtidige Arbejdsmiljøorganisation skulle opbygges. 
 
Det er HK HANDELs opfattelse, at arbejdsgiverne - fra at være irriteret over HK 
HANDELs råd – fandt rådet rimeligt, da de i stor udstrækning stod lige så famlen-
de overfor, hvordan de skulle gribe opgaven an, som de ansatte. 
 
Der er næppe tvivl om, at det billede af stort set uændrede opbygning af Ar-
bejdsmiljøorganisation, som vi ser gennemført, i høj grad skyldes, at man – på 
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HK HANDELs foranledning - slog koldt vand i blodet, hvorved totalt kaos blev 
undgået.  
Den årlige konference for HK HANDELs arbejdsmiljørepræsentanter blev igen i 
2011 gennemført med deltagelse af et bredt udsnit af tillidsvalgte fra de bran-
cher, der findes inden for HK HANDEL. 
 
Konferencen, der er den eneste af sin art, hvor arbejdsmiljørepræsentanter fra 
hele landet på tværs af brancher – detailhandel, en gros og kontor – samt med 
repræsentation fra et væld af virksomheder, har mulighed for at indsuge ny viden 
såvel som at udveksle erfaringer. 
 
Det gælder i det hele taget for de aktiviteter, der bliver udbudt på arbejdsmiljø-
området, at deltagerne, der i sagens natur mestendels er arbejdsmiljørepræsen-
tanter, efterlyser et forum, hvor de kan rådføre sig med ligestillede. Arbejdsmiljø-
repræsentanterne føler sig ofte meget alene med problemerne. Dette til trods for 
at alle dem, de repræsenterer, ønsker et godt og trygt arbejdsmiljø. I sandhed et 
paradoks, men ikke desto mindre sandt. 

HK HANDEL og det internationale arbejde 

HK HANDEL har oplevet endnu et år, hvor de internationale strømninger i stigen-
de grad påvirker medlemmernes arbejdsliv. Mens handelsområdet under den fi-
nansielle krise i 2009 klarede sig bedre end de fleste andre sektorer, kan vi ikke 
længere sige det samme under denne opblusede økonomiske krise. Krisen raser i 
høj grad nu i handelssektoren. I Europa har gældskrisen nu endelig slået benene 
væk under den begrænsede forbrugertillid. Vores samhandelspartnere er i dyb 
krise, og det smitter af på den danske handelssektor og de danske forbrugere.  
 
Samtidig fortsætter tendensen med skabelsen af større og større multinationale 
handelsvirksomheder. De små bliver klemt eller opkøbt af de store. Handelsbille-
det er i endnu højere grad præget af internationale kæder, og hvis krisen fortsæt-
ter i nogle år, vil det forstærke tendensen yderligere. Det er derfor vigtigt, at HK 
HANDEL fortsat engagerer sig i vores globale og europæiske faglige samarbejde i 
UNI. Vi ved jo, at virksomheder ikke af egen fri vilje går i dialog med de ansatte, 
eller indvilliger i forhandlinger. Beslutninger, truffet i Paris, Berlin, Stockholm eller 
London, har store betydning for vores medlemmers hverdag og arbejdsvilkår.  

Stadig sværere at være handelsansat i Europa 

Det er kun gennem en troværdig og stærk faglig organisering, at virksomhederne 
sidder til bords over for os, og derfor er det vigtigt, at vi gennem UNI kommer i 
dialog med IKEA, H&M, Lidl, Aldi, Rema 1000, Saint Gobain osv. Omkring 80 pro-
cent af HK HANDELs medlemmer arbejder i multinationale virksomheder eller 
virksomheder ejet af udenlandske kapitalfonde.  
 
HK HANDEL bidrager derfor stadig aktivt i det europæiske og internationale ar-
bejde. HK HANDELs formand Jørgen Hoppe engagerer sig stadig aktivt i UNI gen-
nem sit formandskab af UNI Europa Commerce. Det var også i år, at UNI Handel 
holdt kongres i Madrid og fik sat fokus på en lang række emner, som fremtidens 
handelsmarked i EU, lukkelov og søndagsarbejde, planlov, uddannelse inden for 
handelsområdet og ungdomsarbejdsløshed.  
 
Men kendetegnende for alle de 20 millioner handelsansatte i Europa er, at de alle 
oplever, at det er sværere at være handelsansat i Europa. Krisen har betydet, at 
man har sagt farvel til kollegaer, mens de resterende er blevet bedt om at arbejde 
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hårdere og med langt flere asociale timer til lavere lønninger og med ringere ad-
gang til uddannelse. Det var også på kongressen, at alle handelsfagforeninger i 
Europa sat fornyet fokus på hvervning og fastholdelse. Uden stærke faglige orga-
nisationer vil vi tabe kampen mod de multinationale virksomheder om at sikre 
bedre forhold for de ansatte. 
 
Alle faglige organisationer i servicesektoren holdt kongres i Toulouse. Her var UNI 
Europas fokus den økonomiske krise, hvor de økonomiske og menneskelige om-
kostninger er store. Alle regeringer i Europa udstedte store – og desværre også 
nødvendige – checks til den finansielle sektor. Men det er hårdt arbejdende, al-
mindelige arbejdere, der skal betale regningen. Det er vores medlemmer som 
bliver bedt om at dække hullerne i statskasserne i form af forringede pension og 
senere tilbagetrækning, dårligere sociale ydelser, og forringet jobmuligheder.  

Klar international strategi 

Det er med ønsket om at forbedre vores medlemmers vilkår, at vi har en klar in-
ternational strategi. En strategi som skal sikre, at HK HANDELs medlemmers inte-
resser varetages gennem vores mulighed for at påvirke det europæiske og inter-
nationale faglige arbejde, og de europæiske politiske institutioner. 
 
HK HANDEL har igennem UNI forstærket vores dialog med EU's beslutningsorga-
ner. Vi har et løbende samarbejde med EU Kommissionen, både igennem vores 
regelmæssig rundbordsmøder med de europæiske arbejdsgivere, men også di-
rekte i forhold til EU lovgivning til gavn for de europæiske handelsansatte.  

Flere internationale samarbejdsudvalg 

HK HANDEL har i år fortsat vores arbejde med at oprette nye og udvikle eksiste-
rende europæiske samarbejdsudvalg. I takt med at virksomheder udvider sig og 
bliver tværnationale, er det vigtigt for de ansatte, at de høres og medinddrages i 
de beslutninger, som har store konsekvenser for deres arbejde.  
 
Derfor prioriterer HK HANDEL arbejdet med at udvikle de europæiske samar-
bejdsudvalg. Igennem vores medlemskab og engagement i vores nordiske sam-
arbejde, har vi især fokuseret på hvordan vi bruger de nordiske faglige traditioner 
i de europæiske samarbejdsudvalg. Vi har afholdt et omfattende træningsforløb i 
Oslo for nordiske ESU medlemmer. I år har vi forhandlet med JYSK, som nu er ble-
vet en global spiller og har ansatte i næste alle europæiske lande, om oprettelse 
af ESU. Det har båret frugt, og i 2012 vil JYSK også have sit eget ESU til gavn for 
mange tusinde ansatte.  
 
HK HANDEL har i vores nordiske samarbejde sat fokus på en analyse af de nordi-
ske handelsansattes vilkår. Både for at sammenligne overenskomster og vilkår, 
men også for at skabe et retvisende billede af vores nordiske model i forhold til 
resten af Europa.  

HK HANDELs bestyrelse og medarbejdere ultimo 2011 

Sektorbestyrelsen har følgende medlemmer: Jørgen Hoppe, formand, Herdis 
Poulsen, næstformand, Per Tønnesen, formand for HK HANDEL Hovedstaden, To-
ve Bay, formand for HK HANDEL Sjælland, Pia Thurø, formand for HK HANDEL 
Midt, Hanne Mathiasen, formand for HK HANDEL, Sydjylland, Cliff Præstegaard, 
formand for HK HANDEL Østjylland, Bent Wolder Mortensen, formand for HK 
HANDEL Midtvest, Kate Ziegler, formand for HK HANDEL Nordjylland, Ulla Jensen, 
formand for Landsklubben Irma-Butikker, Gert T. Torstensson, formand for 
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Landsklubben Dansk Supermarked, Birgitte Hesselbjerg, formand for KBL og Hen-
rik Larsen, formand for HK Merkur. 
HK HANDELs sekretariat 
Ledelse: Marianne Becker Andersen, sekretariatsleder, Kim Jensen, faglig chef og 
Rudi Skov Damkjær, kommunikationschef. 
 
Fagligt opsøgende team: Anja Bentzen Weiss, faglig sekretær, Hanne A. Chri-
stensen, administrativ medarbejder, Hanne T. Culmsee, administrativ medarbej-
der, Jamil F. Mehdi, ungdomskonsulent, Per Lykke Valkki, faglig sekretær, Sten 
Lykkebo, faglig sekretær og Aase Lohmann, faglig sekretær. 
 
Fagligt arbejdsretligt team: Anne-Marie Helt, faglig sekretær, Christina Larsen, 
sagsbehandler, Dorthe Karstensen, administrativ medarbejder, Else Hadenfeldt, 
sagsbehandler og Hanne C. Poppe, teamkoordinator, sagsbehandler, Jeanett 
Lundsteen Jensen, administrativ medarbejder og Lisbeth Nørremark, faglig sekre-
tær. 
 
Fagligt tværgående team: Alice Larsen, administrativ medarbejder, Birte Hau-
gaard, faglig sekretær, Bjarne 48 Petersen, faglig sekretær, Bjørn Jacobsen, faglig 
sekretær, Nils Rasmussen, faglig sekretær og Peter James Stark, faglig sekretær. 
 
Kommunikationsteamet: Kjeld Jacobsen, journalist og Malene Mølgaard, journa-
list. 
 
BAR HANDEL - Branchearbejdsmiljørådet for detailhandel 
Merete Hansen, konsulent 
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HK/Kommunal 

Overenskomstforhandlinger  

Som en af de første udfordringer bød 2011 på overenskomstforhandlinger for 
ansatte i kommuner og regioner. Resultatet for var mildest talt ikke prangende, 
men det bedst mulige i en situation, hvor især lønnen har været under stort pres. 
Det samlede resultat endte på 3,03 procent over 2 år, og på trods af den meget 
snævre ramme godkendte 91,7 procent af HK’erne i kommuner og regioner for-
handlingsresultaterne. Kun 8,3 procent sagde nej. Det er den højeste ja-procent i 
HK/Kommunals historie. En særkørsel på afstemningsresultatet viser, at ja-
procenten hos de kommunalt ansatte var 91,5 procent og hos de regionalt ansat-
te 93 procent. Samlet deltog 39,6 procent af HK/Kommunals medlemmer i uraf-
stemningen.   
 
Resultatet gav følgende forbedringer: 
- Generelle lønstigninger på 2,65 procent over 2 år 
- Seniordagene blev gjort permanente 
- For en række grupper blev der aftalt pensionsforhøjelser 
- Specialisterne i kommunerne fik en ekstra lønforbedring 
- Der blev indført en tryghedspulje i kommunerne 
- Et ekstra hold sundhedskommunomer i hver region beregnet på lægesekre-

tærområdet.  
 
I september begyndte HK/Kommunal den ”traditionelle” kursusrunde for tillidsre-
præsentanterne om OK-resultatet. Som noget nyt afholdt vi denne gang separate 
kurser for det kommunale og det regionale område. På kurserne blev tillidsre-
præsentanterne opfordret til at tage initiativ til at få kommuner og regioner til at 
leve op til deres pligt til at få aftalt planen for de årlige lønforhandlinger. Hvis 
dette ikke lykkes, så blev tillidsrepræsentanterne opfordret til at tage et selv-
stændigt initiativ og stille lønforslag. HK/Kommunals lønudvikling er desværre lav 
mange steder – og lavere end de øvrige medarbejdergruppers. Så der er brug for, 
at der sker noget. 

Nedskæringer i kommuner og regioner 

Gennem hele året har HK/Kommunals medlemmer været hårdt ramt af afskedi-
gelser og nedlæggelse af stillinger. Baggrunden er blandt andet, at den daværen-
de VK-regering i 2011 dikterede tre års nul-vækst, hvilket sammen med den øko-
nomiske krise førte til massive besparelser i kommuner og regioner. De barske 
realiteter kan aflæses i arbejdsløshedstatistikken for HK/Kommunals medlemmer, 
som er steget til 4,1 procent i løbet af 2011.  
 
Nedskæringerne betyder, at der er blevet færre HK’ere i kommuner og regioner. 
Fra juni 2010 til juni 2011 er der blevet 1200 færre HK’ere i ordinær beskæftigel-
se i kommunerne, hvilket er et fald på 3,6 procent. I regionerne er antallet af kon-
toransatte faldet med omkring 200 – et fald på 1,6 procent. Antallet af lægese-
kretærer er faldet med omkring 100, hvilket er et fald på 1,2 procent. 
HK/Kommunals tillidsrepræsentanter, afdelinger samt sekretariat har gjort en 
stor indsats for at sikre så gode fratrædelsesaftaler som muligt i de tilfælde, hvor 
fyringer ikke kunne undgås. Også politisk har der været arbejdet på at bremse 
antallet af fyringer, og HK/Kommunal har slået til lyd for, at fyringer ofte er en 
kortsigtet løsning. 
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Umiddelbart efter Folketingsvalget 2011 blev en stor velfærdskonference stablet 
på benene i samarbejde med en række andre fagforeninger for offentligt ansatte. 
Konferencen satte fokus på den offentlige sektors betydning for, at Danmark kan 
klare sig i fremtiden. Konferencen fik et stort gennemslag i pressen, blandt andet 
blev der udarbejdet en kronik i Politiken forfattet af HK/Kommunals formand Bo-
dil Otto i samarbejde med en række andre organisationsformænd.  

Objektiv sagsbehandling 

2011 blev – som året forinden - en turbulent periode for de ansatte i kommuner-
nes borgerservice. Under overskriften ”objektiv sagsbehandling” besluttede den 
daværende VK-regering, at en række opgaver fra den 1. oktober 2012 og frem til 
den 1. februar 2013 skal overdrages til ATP. Det medfører store omvæltninger 
både for de medlemmer, der bliver tilbage i borgerservice, men i særdeleshed for 
de godt 1000 medlemmer, der skal virksomhedsoverdrages til ATP. Konkret be-
tyder det, at tjenestemændene desværre skal forlade HK som følge af de gælden-
de grænseaftaler, mens de overenskomstansatte overføres til HK/Privat. 
HK/Kommunal har iværksat en lang række tiltag som afholdelse af medlemsmø-
der og udgivelse af nyhedsbreve på området. 
 
I november begyndte tilpasningsforhandlingerne med ATP, hvor de endelige vil-
kår for overdragelse forhandles mellem ATP og HK/Privat med HK/Kommunal 
som bisidder. Forhandlingerne var ikke afsluttet ved redaktionens slutning. 
 
Selve konstruktionen kom under fornyet debat i december 2011, da Danmarks 
Radio satte spot på en række urimelige og uigennemtænkte konsekvenser af re-
formen. Præcis de advarsler, som HK/Kommunal har rejst gentagne gange over 
for politikerne og i medierne. Det gælder blandt andet en stor forringelse af ser-
vicen til borgerne samt fejlagtige beregninger for, hvor meget samfundet kan 
spare ved konstruktionen. Der er en overvejende risiko for, at reformen kommer 
til at koste mere, end det koster at drive områderne i dag. 

Jobcentre 

I 2011 har HK/Kommunal gjort en særlig indsats i forhold til vores medlemmer 
på jobcentrene. Baggrunden er den personalepolitiske undersøgelse, som viser, 
at særlig jobcentermedarbejderne oplever problemer med trivsel og arbejdsmiljø. 
Disse problemer har vi fået sat lys på gennem besøg på mere end halvdelen af 
landets jobcentre. Der har været en god dialog med både chefer og medlemmer i 
jobcentrene, og indsatsen har også givet en tilgang af nye medlemmer. 
I samarbejde med Danmarks Radio har vi i oktober 2011 lavet en medlemsunder-
søgelse vedrørende hele dagpengeområdet. Undersøgelsen viser, at unødige reg-
ler og statslige kontrolkrav er en hindring for, at medarbejderne kan udføre deres 
arbejde fornuftigt. 
 
Når medlemmernes trivsel på jobcentrene kunne være meget bedre, hænger det 
sammen med de mange forandringer, usikkerheder om struktur og modsatrette-
de krav, dette område har været underlagt i de senere år. HK/Kommunal har der-
for gjort meget ud af at gøre en indsats på det enkelte jobcenter samtidig med, vi 
har arbejdet politisk for at skabe bedre forhold på området. Vi har været i kontakt 
med Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, KL og LO, og vi har haft stort gennem-
slag i medierne med vores synspunkter.  
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Projekt Form dit fag  

HK/Kommunal satte i foråret 2011 fokus på, hvordan HK’ernes fag vil udvikle sig 
i fremtiden, og hvordan HK/Kommunal skal arbejde med fagene. Der blev lavet en 
interessentanalyse, hvor kommunale og regionale ledere, repræsentanter for rele-
vante organisationer og uddannelsesinstitutioner m.v. blev spurgt om deres syn 
på HK´erne og udviklingen i HK-fagene. Undersøgelsen pegede på syv fokusom-
råder, og der har i efteråret været gennemført en debat med alle afdelingssektor-
bestyrelser og med en række klubber om, hvordan fagene kan udvikle sig i de 
kommende år. Det er der kommet et oplæg ud af, som bliver et omdrejnings-
punkt på kongressen i januar 2012. 
 
Et af de områder hvor vi allerede nu kan sige, at HK-fagene kommer til udvikle sig 
meget i de kommende år, er på digtialiseringsområdet. Vi har derfor sammen 
med KL iværksat et projekt, der skal belyse hvilke kompetencekrav digitaliserin-
gen fører med sig. Projektet retter sig mod medlemmerne i borgerservicefunktio-
ner og skal både føre til at få beskrevet fremtidens kompetenceprofil for denne 
gruppe og få iværksat efteruddannelse.  

Regionernes fremtid 

Få måneder før Folketingsvalget i september 2011 vendte daværende statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen (V) rundt på en tallerken. Han bøjede sig for pres fra 
Konservative og Dansk Folkeparti og indgik en hastig aftale om at nedlægge regi-
onerne i løbet af 2013. Stort set alle landets eksperter var imod og frygtede, at 
sygehusvæsenet blev både dyrere og dårligere. Beslutningen bekymrede også 
HK/Kommunal, som udarbejdede baggrundsmateriale til tillidsrepræsentanterne 
og afholdt et møde, hvor tillidsrepræsentanterne kunne møde politikere og eks-
perter. HK/Kommunals formand var sammen med DL’s formand i samråd i Folke-
tingets Kommunaludvalg. Folketingsvalget satte en stopper for planerne, men 
den nye regering har besluttet at undersøge opgavefordelingen mellem stat, re-
gioner og kommuner. Så i skrivende stund afventer vi, hvad denne evaluering fø-
rer til. 

LO-KTO 

En anden sag, der har givet genlyd – ikke blot i vores egen organisation, men i 
hele den landsdækkende presse – var HK/Kommunal Hovedstadens forslag om at 
undersøge mulighederne for, at HK/Kommunal melder sig ud af LO og ind i en 
anden hovedorganisation, nemlig FTF. HK/Hovedstaden mener ikke, at LO er gea-
ret til at varetage de uddannelsesmæssige udfordringer for HK/Kommunals med-
lemmer. Forslaget er stillet til den kommende kongres i HK/Kommunal, der finder 
sted i januar 2012, så i skrivende stund kender vi ikke udfaldet. Politiken fandt 
nyheden om forslaget så interessant, at de i november 2011 bragte en stor for-
sidehistorie med udtalelser af bl.a. HK/Kommunal Hovedstadens formand Winnie 
Axelsen. Mange arbejdsmarkedseksperter bakkede Hovedstadens formand op i 
kritikken af LO, og nyheden gik hurtigt rundt i alle danske medier. Hvordan det 
ender, er endnu uvist. Der bliver nu iværksat en analyse i hele HK af situationen. 

Administrationsbachelor 

Antallet af studerende på administrationsbacheloruddannelsen er i fortsat flot 
fremgang, og vi er nu oppe på ca. 300 studerende. HK/Kommunal har fokus på 
muligheder for indflydelse, og vi bidrager aktivt til at udbrede kendskabet til ud-
dannelsen. Sammen med HK/Stat afholder vi bl.a. halvårlige temamøder for ud-
dannelsesudvalgsmedlemmer, afdelingssektorformænd m.fl. der øger fokus på 
uddannelsen.  
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Siden det første udbud af professionsbacheloruddannelsen i offentlig administra-
tion har der været kontakt til de studerende på uddannelsen. I efteråret 2010 be-
gyndte det udviklingsarbejde, der førte til, at der den 4. november 2011 blev stif-
tet en landsforening for administrationsbachelorer (både studerende og dimitten-
der), som knytter den nye og voksende gruppe tættere til HK. 

To efteruddannelsesinitiativer er sat i værk 

Mange af de it-medarbejdere, der arbejder i kommunerne, er ufaglærte og selv-
lærte. På den baggrund har HK/Kommunal og HK/Kommunal Hovedstaden sam-
men med CPH West udviklet et såkaldt GVU-forløb, der giver den enkelte mulig-
hed for at blive løftet til et faglært niveau. Vi regner med, at det første hold be-
gynder i foråret 2012. Planen er, at det skal bredes ud som et landsdækkende 
tilbud på sigt, såfremt det bliver en succes. 
 
Der er desuden igangsat et arbejde for at revidere og udvikle biblioteksassistent-
uddannelsen, så den bliver mere tidssvarende. Planen er, at arbejdet skal være 
færdigt indenfor et år og senest med udgangen af 2012.  

Medarbejderuddannelse 

Uddannelsen af afdelingsmedarbejderne er ændret. Tidligere blev der en gang 
årligt udbudt et ugentligt grundkursus i kommunale overenskomster for nye kol-
legaer i afdelingen. Formen og tilbuddet er nu ændret, således at vi nu tilbyder 
medarbejderuddannelsen i en mere fleksibel form med kortere forløb, men med 
flere specialer. For nye afdelingsmedarbejdere er der mulighed for at tage et 
”grundkursus” over 3 dage. Derudover tilbydes temakurser overvejende som en-
dags kurser for de kollegaer, som måtte have behov for at få ajourført deres fag-
lige viden inden for de enkelte temaer. 

Tre principielle sager 

HK/Kommunal har i årets løb kørt en række principielle sager for medlemmerne. 
Heraf kan tre nævnes: 
 

1. Ung HK´er med hørehandicap blev forskelsbehandlet af kommune 
 
Sagen drejer sig om en ung HK´er med nedsat hørelse. Medlemmet gennemførte 
en almindelig elevuddannelse og blev efter overstået elevtid fastansat. Medlem-
met har kun fået gode udtalelser med sig fra tidligere arbejdsgivere, der alle an-
befaler medlemmet og fremhæver hendes faglige kompetencer. 
Ved ansættelsen i kommunen gør medlemmet opmærksom på sit hørehandicap. 
Det første år går fint, men herefter får medlemmet problemer med at høre, hvad 
der bliver sagt i telefonen. Medlemmet gør ledelsen opmærksom på problemet og 
anmoder om hjælp til at løse denne nye udfordring. I den forbindelse peger med-
lemmet selv på forskellige tiltag, der kan hjælpe hende. 
 
Da ledelsen ikke tager initiativ til en løsning, aftaler medlemmet selv en løsning 
med kolleger og samarbejdspartnere i forhold til telefondækning og e-mail. 
Ledelsen gør ikke noget for at finde permanente løsninger på problemerne, og 
medlemmet ender med at blive sygemeldt. Medlemmets leder udtaler på et tids-
punkt, i overværelse af hørekonsulent, at medlemmet bliver sagt op, hvis hun 
ikke kan vende tilbage på fuld tid til de samme opgaver. Umiddelbart herefter 
opsiger kommunen medlemmet pga. sygefravær. HK/Kommunal protesterer imod 
opsigelsen og gør gældende, at opsigelsen er i strid med forskelsbehandlingslo-
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ven, og at kommunen ikke har de truffet de nødvendige foranstaltninger for at 
fastholde medlemmet i ansættelse. 
 
Østre Landsret giver medlemmet og HK/Kommunal medhold i denne påstand og 
dømmer kommunen til at betale medlemmet en godtgørelse på kr. 150.000 + 
sagsomkostninger til HK. Sagen er principiel, idet den fastslår, at arbejdsgiveren 
har en reel forpligtelse til at foretage tilpasninger af arbejdsvilkårene og dermed 
både give mulighed for ansættelse og fastholdelse af handicappede medarbejde-
re. 
 

2. Afskedigelser med politiske undertoner i Kolding Kommune 
 
En direktør og en vicedirektør – begge tjenestemænd - i Kolding Kommune blev 
efter HK/Kommunals opfattelse afskediget usagligt og med politiske undertoner. 
Der blev forhandlet med kommunen flere gange uden resultat, hvorefter 
HK/Kommunal udtog stævning mod kommunen med påstand om magtfordrej-
ning og usaglighed.  
Kommunen ønskede forlig, inden vi nåede i retten. Der blev indgået forlig for 
hvert af de to medlemmer på henholdsvis 125.000 kr. og 150.000 kr. som kom-
pensation for unødigt krænkende omstændigheder i forbindelse med afskedigel-
sen, herunder intensiv presseomtale og offentliggørelse af beslutningen, inden de 
pågældende selv havde fået besked. Derudover får begge tjenestemænd naturlig-
vis deres tjenestemandspension. 
Begge medlemmer har accepteret forliget og har i øvrigt også fået nye jobs. 
 

3.  FTR-aflønning i Hillerød 
 
HK/Kommunal har ført en principiel sag om aflønning af en fællestillidsrepræsen-
tant i Hillerød Kommune ved tvistesystemet vedr. ny løn. Sagen kunne ikke løses i 
niveau l, ll eller lll og blev derfor rejst ved niveau lV som HK/Kommunals første 
niveau lV sag. 
 
Tvistesystemet viste sin værdi, fordi truslen om en niveau lV sag ikke var en øn-
skesituation for hverken KL eller Hillerød Kommune. Det betød, at der kunne ind-
gås en forligsmæssig løsning, inden vi kom til niveau lV. Den forligsmæssige løs-
ning var tilfredsstillende for FTR, den lokale afdeling og HK/Kommunal. Ud-
gangspunktet for HK/Kommunal i de forligsmæssige drøftelser var, at der ikke 
har været en lønudvikling for fællestillidsrepræsentanten i en længere årrække, 
hvilket var helt uacceptabelt. HK/Kommunal har et stort behov for at få bekræftet, 
at en fællestillidsrepræsentant på fuld tid har krav på at opleve en lignende løn-
udvikling som hvis vedkommende var fortsat i en almindelig stilling i kommu-
nen/regionen.  

Chefområdet 

HK/Kommunal har udarbejdet to pjecer, der giver gode råd til, hvordan chefen og 
arbejdspladsen bør agere, når der skal gennemføres sparerunder og afskedigel-
ser. ”Når sparerunder fører til afskedigelser” og ”Den vanskelige samtale” er er 
lavet på baggrund af HK/Kommunals konsulenters erfaringer fra en række faglige 
sager. Målet med pjecerne er, at den slags ubehagelige situationer kan håndteres 
så ordentligt og skånsomt som muligt over for medarbejderne. 
 
Med OK-08 kom en aftale om, at alle medlemmer af HK/Kommunal har ret til en 
skriftlig udviklingsplan, men undersøgelser har sidenhen vist, at kun en tredjedel 
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af HK/Kommunals medlemmer har en sådan plan. I erkendelse af at arbejdet med 
udviklingsplanerne er en betydelig ledelsesopgave, der skal give mening for alle 
parter - også for lederne - har vi udarbejdet pjecen: ”Løftestang til fremtidens 
kompetencer - en guide til, hvordan du kan arbejde med medarbejdernes skriftli-
ge udviklingsplaner til gavn for såvel medarbejdere, organisation og dig selv som 
leder”.   
 
Som noget nyt indførte vi i 2011 en serie nyhedsbreve direkte fra bestyrelsen til 
medlemmerne. Nyhedsbrevene relaterer sig til principdrøftelser i chefbestyrelsen. 
De træder i stedet for mødereferater og henvender sig direkte til medlemmerne 
med overvejelser omkring et bestemt tema.    

Kommunikation på alle platforme 

HK/Kommunal prioriterer kommunikationen højt – i forhold til medlemmer, po-
tentielle medlemmer, tillidsrepræsentanter, politikere, arbejdsgivere og dansker-
ne over en bred kam. Kommunikation er vigtig og nødvendig, hvis vi skal formid-
le billedet af en indflydelsesrig og attraktiv organisation, som medlemmerne kan 
være stolte af, og hvis vi skal søge politisk indflydelse til gavn for medlemmerne. 
Strategien er at bruge alle kommunikationskanaler til det, de hver især er bedst 
til. Og være til stede så mange steder som muligt med relevant kommunikation. 
Det gælder de trykte medlemsblade, hjemmeside, elektronisk nyhedsbrev, mobi-
len, Facebook, presse m.v. 

Mange besøg på hjemmesiden 

HK/Kommunals hjemmeside er den sektorhjemmeside i HK, der har flest be-
søg. I 2011 har vi til og med oktober haft 32.000 besøg om måneden i gen-
nemsnit. Nyhederne er et vigtigt trækplaster i forhold til besøg på hjemmesi-
den. De mest læste nyheder i 2011 er uden tvivl om OK11, hvor nyheden 
”Ok11-forlig: mere i løn i en svær tid” topper med 6251 besøg. 
 
Udover den stabile nyhedsstrøm støtter hjemmesiden mange af de projekter 
og indsatser, der har været i løbet af året. For eksempel Form dit fag, HK-dag 
og Fag & Fremtid. Hjemmesiden er ofte en af de primære kanaler, når 
HK/Kommunal informerer og involverer medlemmerne. Endelig er hjemmesi-
den selvfølgelig platform for information og rådgivning om løn, overenskomst 
og fag. 

Nyhedsbrev 

HK/Kommunals nyhedsbrev, der udsendes hver onsdag, bliver sendt til knap 
30.000 aktive mailadresser og i bliver i gennemsnit åbnet af 40 procent.  
 
I sommer blev det løftet over på en ny teknisk platform, og samtidig ændrede 
vi lidt i designet. Den nye platform giver mulighed for i fremtiden at segmente-
re nyhedsbrevet til forskellige målgrupper. 

Facebook 

I skrivende stund har HK/Kommunal 1.128 ”fans” på Facebook. Tallet stiger 
støt, og i 2011 er der kommet 350 nye fans til. 
 
Vi bruger Facebook til at formidle nyheder og andre tiltag. I oktober og no-
vember har vi for eksempel haft opslag om detsorteregister.dk, manglende 
brug af ny løn, kritisabel jobindsats, udliciteringsaftale i Århus og meget mere. 
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Alle opslagene har givet reaktioner. Det enkelte nyhedsopslag bliver i gennem-
snit set af 480 personer. 

App 

I samarbejde med forbundet og de andre sektorer har HK/Kommunal udviklet 
en applikation til smartphones. I første omgang til Android og om kort tid skal 
den samme applikation udvikles til Iphone. 
 
På app’en kan man søge efter ledige job i hele landet, tilmelde sig HK’s kurser, 
udfylde og indsende dit dagpengekort, registrere arbejdstid, tjekke HK’s med-
lemstilbud og få rådgivning om a-kasse, barsel og løn osv. 

Kommunalbladet 

Kommunalbladet er ifølge HK’s seneste læseundersøgelse den vigtigste kanal 
til informationer om HK, og derfor prioriterer vi fortsat det trykte blad som en 
strategisk vigtig del af HK/Kommunals kommunikation. Bladet blev relanceret i 
sommeren 2010, og den seneste læserundersøgelse viser fortsat, at tre ud af 
fire læser halvdelen af bladet eller mere, hver gang det dumper ind ad brev-
sprækken. Desværre har annoncemarkedet ligget underdrejet i hele Danmark 
de seneste tre år, og det har også ramt Kommunalbladet. Indtægterne på an-
noncer er faldet til omkring 2,5 millioner kroner i 2011. Da annonceindtægter-
ne lå højst i 2008 indbragte de omkring 11 millioner kroner. Faldet er løbende 
indarbejdet i budgetterne. 

Kommunaljob 

Jobportalen Kommunaljob.dk er som andre medier ramt af nedgang i annon-
cer.  
Vi overvejer i øjeblikket fremtiden for jobportalen og metoder til, hvordan vi 
kan puste liv i den. 

Pressearbejde 

Pressearbejdet har de seneste tre år være højt prioriteret i erkendelse af, at syn-
ligheden er afgørende vigtig for at bidrage til billedet af en attraktiv og indflydel-
sesrig organisation, som medlemmerne kan være stolte af, og som kan tiltrække 
potentielle medlemmer. Antallet af presseklip i medierne er voksende og lå i 
2011 på godt 2000. En sådan kvantitativ optælling af antal artikler og indslag 
siger ikke nødvendigvis noget om tyngden – eller placeringen – af omtalerne af 
HK/Kommunal i de enkelte medier. Omregnet til annonceværdi viser en opgørelse 
fra HK’s samarbejdspartner på medieområdet, Primetime, at medieomtalen svarer 
til en annonceværdi på cirka 18 millioner kroner i 2011 mod 16 millioner kroner i 
2010. Pressearbejdet er blevet til via en bred vifte af midler - fra traditionelle 
pressemeddelelser udsendt til alle medier over solohistorier målrettet udvalgte 
medier til debatindlæg og læserbreve.  

Medlemsudvikling - generelt 

Medlemsudviklingen i 2011 har været svagt nedadgående. Knap 900 medlemmer 
har vi mistet i årets løb. Primo 2011 havde vi 50.886 medlemmer, og med ud-
gangen af november 50.002 medlemmer. 
En af de væsentligste årsager til det faldende antal medlemmer er de besparelser 
og fyringsrunder, der er rullet hen over kommuner og regioner. Samtidig spøger 
”finanskrisen” også hos de enkelte medlemmer, idet de oftere end tidligere angi-
ver økonomien som en væsentlig grund til udmeldelse eller manglende indmel-
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delse. Sammenlignet med de private sektorer har HK/Kommunal dog klaret sig 
pænt.  

Projekt Flere Medlemmer 

Det faldende medlemstal betyder, at HK/Kommunal kan få svært ved at oprethol-
de det nuværende kvalitetsniveau, og derfor har HK/Kommunal iværksat projektet 
Flere Medlemmer, som skal geare organisationen til i højere grad end tidligere at 
fokusere på, hvordan vi byder nye medlemmer velkommen. Projektets mål er at 
øge organiseringsgraden fra de nuværende knap 73 procent til 80 procent i 2015 
(i Hovedstaden som traditionelt ligger lavt, dog kun 75 procent).  
 
Der er igangsat tilbud om uddannelse til tillidsrepræsentanterne, så de bliver 
klædt bedre på til at løfte opgaverne med organisering, og i løbet af 2011 har 60 
procent af HK/Kommunals tillidsrepræsentanter – i alt 714 - gennemført uddan-
nelsen, og klubberne har gjort et stort arbejde for at understøtte en positiv med-
lemsudvikling. Via portalen Tillidsvalgte.dk har tillidsrepræsentanterne fået ad-
gang til en række værktøjer – bl.a. en folder der præsenterer tillidsrepræsentan-
ten samt en folder om HK/Kommunals arbejde. 
 
I samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne har der i 2011 været gennemført 
en stor indsats på jobcentrene, som er et af de områder, hvor den store persona-
lepolitiske undersøgelse viser, at medarbejderne typisk har et belastet arbejdsmil-
jø. Samtidig har der været sat fokus på de unge og eleverne ved oprettelse af kar-
rierecafeer og ungenetværk. 
 
Frem til projektet slutter i 2013 bliver der sat gang i aktiviteter på områder, hvor 
HK/Kommunal har et stort medlemspotentiale, det gælder bl.a. regionskontorer, 
lægesekretærområdet og inden for fleksjob-området. 

Antal tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 

Der har været et lille fald i antallet af tillidsrepræsentanter, mens der har været en 
stigning i antallet af sikkerhedsrepræsentanter.  
Tallene fremgår af nedenstående skema: 
 
Tillidshverv 2010 2011 +/- 
Tillidsrepræsentant 1.345 1.259 - 86 
Arbejdsmiljørepræsentant 1.143 1.182 + 39 

Særligt om DL – Patient – Administration – Kommunikation 

Referencegruppe om opgaveglidning 

Der foregår fortsat i regi af Danske Regioner et arbejde i referencegruppen for 
opgaveglidning i sundhedsvæsenet, hvor HK/Kommunal og DL er repræsenteret. 
Referencegruppen skal være med til at fremme mere effektiv opgaveløsning, og 
det ventes, at referencegruppen gør status på sit arbejde i begyndelse af 2012. 

Minitopmøde om det offentlige sundhedsvæsen 

HK/Kommunal er fortsat deltager i topmøder om det offentlige sundhedsvæsen. 
Deltagerkredsen er AC, FOA, FTF, KTO, Sundhedskartellet, Dansk Sygeplejeråd, 
Foreningen af Speciallæger, LO og Yngre Læger. 
Det har bl.a. resulteret i et fælles papir ”Et stærkt offentligt sundhedsvæsen”, der 
indeholder en erklæring om, at parterne er enige om, at det kræver et tæt samspil 
at imødegå sundhedsvæsenets fremtidige udfordringer.  
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8-punktsplan for sygehusvæsenet 

HK/Kommunal har sammen med de øvrige sundhedsorganisationer, som repræ-
sentanter for 200.000 sygehusansatte, henvendt sig direkte til sundhedsministe-
ren med en fælles plan for et bedre og mere holdbart sundhedsvæsen. I planen 
slår de sygehusansattes organisationer bl.a. til lyd for et nyt økonomisk styrings-
system på sygehusene, en omfordeling af de administrative opgaver og en diffe-
rentieret behandlingsgaranti. En af grundpillerne i planerne er, at de nødvendige 
administrative opgaver skal placeres hos de administrative medarbejdere, så de 
sundhedsprofessionelle i højere grad kan hellige sig patienterne. 

Fokus på deltidsarbejde i regionerne 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 mellem Danske Regioner og Sundheds-
kartellet, KTO, AC og FOA blev der indgået en aftale om, at der skal gennemføres 
et fælles forskningsprojekt vedrørende deltidsarbejde på de regionale arbejds-
pladser. 
På sigt må der påregnes mangel på kvalificeret arbejdskraft i regionerne, og par-
terne er derfor enige om at kortlægge omfanget af deltidsbeskæftigelse i regio-
nerne og søge årsagen til, at der er mange deltidsansatte i regionerne. Det kan 
oplyses, at 43 procent af lægesekretærerne i regionerne er ansat på deltid. 
HK/Kommunal er repræsenteret i styregruppen for projektet. 

Fokus på natarbejde i regionerne 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 mellem Danske Regioner og Sundheds-
kartellet, KTO og FOA blev der indgået en aftale om, at der skal gennemføres et 
fælles personalepolitiskprojekt vedrørende natarbejde på de regionale arbejds-
pladser. 
Hovedformålet med projektet er at sikre tiltag, der kan minimere risikoen ved 
natarbejde, og at erfaringerne kan udbredes til de regionale arbejdspladser. 
En mindre andel af lægesekretærerne i regionerne arbejder om natten. Også her 
er HK/Kommunal repræsenteret i styregruppen for projektet. 

Sundhedskommunom til lægesekretærer 

For at udvikle og udbrede Sundhedskommunomuddannelsen er det aftalt, at ud-
dannelsen i den kommende periode skal evalueres, udvikles og målrettes i sam-
menhæng med lægesekretærernes øvrige faglige udvikling. Som et centralt ele-
ment skal der i hver region i den kommende periode oprettes et ekstra hold på 
minimum 15 deltagere til et fuldt Sundhedskommunomforløb.  

Lægesekretæruddannelsen 

Danske Regioner og DL har i flere år været enige om, at der skal ske en opkvalifi-
cering af lægesekretærerne gennem uddannelsen. Siden februar 2011 har DL 
presset på over for Danske Regioner, uden at vi er kommet i gang med arbejdet 
omkring lægesekretæruddannelsen, hvilket er stærkt utilfredsstillende. DL er nu 
blevet stillet i udsigt, at Danske Regioner – i skrivende stund - snart vil indlede 
nogle orienterende drøftelser.  
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HK/Privat 

Beretning fra faglig gruppe 

”Lige om lidt” var sloganet for HK/Privats kongres i oktober 2011. Vi vil fortsat 
anvende sloganet i forhold til overenskomstfornyelsen i 2012, hvor vi i en omfat-
tende kampagne vil gør hvad vi kan for at få påbegyndt en afvikling af 50%- reg-
len, som afskærer 100.000 funktionærer fra at få overenskomstmæssige vilkår. 
Vi synes 50%-reglen er 100% diskrimination af medlemmer af HK, hvorfor vi selv-
følgelig synes den skal afskaffes. 
Vi har igennem flere år systematisk arbejde afdækket medlemsforholdene på de 
virksomheder der er omfattet af 50% -reglen – alene på DI området har dette be-
virket at omkring 100 virksomheder hvert år er blevet omfattet af overenskom-
sten.  Det te resultat er vi naturligvis glade for, men bliver der ikke taget hul på 
en afvikling af 50%- regelen må vi også i fremtiden være nødt til at konstatere, at 
en række medlemmer ikke kan få overenskomstmæssige goder, fordi et flertal af 
deres kolleger har valgt at stå uden for HK.  
Lykkes projektet ikke vil vi igangsætte en omfattende kampagne for at hæve 
stemmeprocenten. Ved OK 2010 lykkedes det os at få hævet stemmeprocenten 
betydeligt – og vi så at medlemmerne bakkede sektorbestyrelsens anbefaling af 
at stemme nej til resultatet op. Nu ved arbejdsgiverne at vi kan mobilisere når det 
gælder – så må vi håbe det åbner for en lydhørhed i forhold til vores højt priorite-
rede krav. 
 
Arbejdsgiverforeningerne bruger mange ressourcer på at forhindre, at virksom-
hederne bliver dækket af en overenskomst, hvilet synes paradoksalt, når man 
tænker på at en arbejdsgiverforenings formål må være at udvikle overenskomster 
til gavn for virksomhederne. Vi har i de seneste år set at flere og flere medlem-
mer holdes udenfor eller skrives ud af overenskomsten, fordi de har erhvervet sig 
nogle kompetencer gennem jobbet – eller gennem videreuddannelse.  
Med baggrund i ovenstående vil vi også stille krav om at overenskomsternes 
dækningsområde bliver revideret så de passer til de kompetencer nutidens HKere 
behersker. 

Tillidsrepræsentanter 

Tillidsrepræsentanterne er krumtappen i det faglige arbejde og derfor vil vi fort-
sat have et højt aktivitetsniveau med henblik på at styrke tillidsrepræsentanterne, 
så de kan være HK/Privats ambassadører på arbejdspladserne.  
Gode tillidsrepræsentanter kan medvirke til medlemsfastholdelse og til at hverve 
nyansatte, derfor er det vigtigt at vi konstant uddanner og servicerer tillidsrepræ-
sentanterne, så de også kan vise kollegerne, hvad nytteværdien af et HK-
medlemskab er. 

Faglige sager 

Diskrimination, usaglige opsigelse, snyd med pensionen, en lang stribe gravidi-
tetssager, forfølgelse af tillidsrepræsentanter, manglende lønsamtaler, 45- timers 
arbejdsuge, ældre medarbejdere der ryger ud, tvungen deltid. Ja, der er ingen 
grænser for, hvilke uhyrligheder medlemmer bliver udsat for, men det er jo her vi 
skal vise vores værd, som organisation, så medlemmerne kommer igennem stra-
badserne på en fornuftig måde. 
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Funktionærer i fremgang 

Antallet af funktionærer er stigende på det danske arbejdsmarked. På nuværende 
tidspunkt er 2/3-dele af de ansatte omfattet af funktionærloven. Så når medierne 
fremstiller et billede af den danske lønmodtager som en fabriksarbejder, er det 
faktisk ikke et retvisende billede af, hvad flertallet beskæftiger sig med. 
At andelen af funktionærer nu er størst viser et strukturelt skift på arbejdsmarke-
det. Skiftet er forårsaget af en automatisering af fremstillingserhvervene og en 
vækst i servicefagene. Samtidig pågår en ændring i uddannelsesmønstret. 
Der er behov for, at de ændrede forhold afspejler sig i udviklingen af de kollekti-
ve overenskomster. 
Udviklingen er ikke enestående for Danmark – i USA er funktionærandelen opgjort 
til 79%. 
 
Funktionærstatus i Danmark betyder som bekendt, at man er sikret en række mi-
nimumsrettigheder: opsigelsesvarsler, månedsaflønning, løn under sygdom, løn 
på helligdage, halv løn under barsel, forhandlingsret via faglig organisation, efte-
rindtægt ved dødsfald i ansættelsesperioden m.v.    
HK påvirkede i betydelig grad formuleringen af funktionærloven, da den blev ind-
ført sidst i 1930érne. Den dengang voksende gruppe af HK-medlemmers vilkår 
blev derved løftet. Siden har HK ført en række retssager, som yderligere har for-
bedret retstilstanden for de mange medlemmer, der er dækket af funktionærlo-
ven. 
 
HK/Privat vil imidlertid ikke opgive bestræbelserne på også at få overenskomst-
dækket samtlige medlemmerne, idet overenskomsterne giver yderligere rettighe-
der og goder ovenpå funktionærlovens bestemmelser. 
Kampen for overenskomstdækning på det private arbejdsmarked er imidlertid en 
uendelig proces, fordi gamle virksomheder lukker – nye virksomheder opstår – og 
mange virksomheder er uorganiserede.  
Vi vil insistere på at organisere nye brancheområder og sikre at også disse områ-
der for mulighed for at blive omfattet af overenskomster, der retter sig mod de 
nye brancher. 

Ligeløn 

I forbindelse med ok 2010 kom der bestemmelser om ligelønsnævn ind i over-
enskomsterne. DA og LO fik en periode til at indgå en aftale om etablering af et 
ligelønsnævn. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed herom, hvorfor der blev 
etableret et ligelønsnævn mellem DI og CO-Industri. I den kommende periode, 
skal vi sikre at der i tilslutning til vore øvrige overenskomster, kan tilvejebringes 
en hensigtsmæssig håndtering af ligelønssagerne. 

Organisationsområdet 

Overenskomstfornyelser 

I 2011 er der især blevet fornyet mange lokale overenskomster, der følger den 
kommunale eller statslige overenskomst. Der har været en stor træghed hos 
mange organisationer i forhold til at forny overenskomsterne med HK.  
 
Mange overenskomster følger de offentlige lønsystemer, som blev fornyet i for-
året 2011. Overenskomstresultaterne udgjorde kun en lille procentforøgelse på 
3,02 % på det kommunale område over en 2-årig periode i modsætning til 12,8 % 
for den sidste overenskomst periode. På det statslige område var procentforøgel-
sen på 3,50 %. 
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Trægheden har betydet mange ekstra forhandlinger såvel lokalt som centralt for 
at få overenskomsterne på plads, og i en række tilfælde har afgørelsen om over-
enskomstfornyelserne skullet træffes i et overenskomstudvalg. 

Faglige sager 

Arbejdspladserne på organisationsområdet består af de faglige organisationer og 
andre foreninger og interesse organisationer som sportsforeninger, humanitære 
foreninger, politiske foreninger m.m.. 
 
Det er helt klart de faglige organisationer, der topper med et meget stort antal 
faglige sager – især sager om usaglige afskedigelser. 
 
Medlemsnedgangen i LO fagbevægelsen fortsatte i 2010 og arbejdsgiverne på 
organisationsområdet har også i 2010 valgt hovedsageligt at finde de nødvendige 
besparelser på personalekontoen. 
 
De mange sager i de faglige organisationer er sammenfaldende med medlems-
nedgangen i LO fagbevægelsen. En strammere og strammere økonomi hos de 
faglige organisationer har betydet en lavere tolerance hos arbejdsgiverne i for-
hold til fravær som for eksempel sygdom og arbejdsbetinget stress, hvilket igen 
har medført et stort antal sager om usaglige afskedigelser, der ikke har kunnet 
forliges hos de lokale parter.  

Branchesektion Organisationer 

Fokus på faget 

I Branchesektion Organisationer har der i perioden været fokus på faget. Faget 
forstået som det håndværk, der udøves som HK’er ansat i en organisation.  
Der har været særligt fokus på de ansatte i fagorganisationer, a-kasser og be-
slægtede områder. De, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med ar-
bejdsmarkedspolitik. 
 
Det har drejet sig om både at udvikle og fremtidssikre faget. Sikre kvaliteten og 
fagligheden. Opkvalificering handler om uddannelse. Derfor har branchesektio-
nen arbejdet intensivt med at få etableret uddannelser inden for feltet ’Arbejds-
markedspolitik & beskæftigelse’. 

Uddannelserne 

Først blev kontorelev uddannelsen til ”Arbejdsmarkedsmedarbejder” etableret. 
 
Som en udløber af grunduddannelsen fik branchesektionen etableret en kompe-
tencegivende videregående uddannelse, ’Diplomuddannelse i beskæftigelse’, som 
er en bacheloruddannelse.  
 
Det seneste resultat af dette arbejde er helt nyt, nemlig en akademi uddannelse i 
beskæftigelse. Det første hold startede i efteråret 2011. 

Andre aktiviteter i 2011 

• A-kasse temadag 
• Brancheklubtræf/Netværkskonference (fælles med Branchesektion Privat 

Service) 
• A-kasse temadag 
• Fyraftensmøde om merkonomuddannelsen 
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• Hold balancen - Teambuilding 
• Politisk, Uddannelses og Beskæftigelses konference (fælles med Branche-

sektion Privat Service) 
• Raskmeldte til a-kassen - Temadag 
• Kommunikation med mange ansigter – Temadag om kompetenceudvikling 
• Fra semiprofessionel til professionel (Temadag på Operaen) 

Transport & Turisme 

Transport & Turisme har i perioden haft udvalg for arbejdsmiljø, uddannelse, re-
daktion og web. 
Branchesektionen er meget opmærksom på vigtigheden i, at der skabes lokale 
netværk til de brancher/faggrupper, der hører under T/T. I den anledning har der 
været afholdt møder mellem branchesektion og afdelingerne.  
Transport & Turisme har i øjeblikket to netværk: Netværk for Scandlines og Casi-
no ansatte. Disse netværk mødes fire gange om året, hvor der diskuteres bran-
cherelaterede problemer samt planlægning af en årlig konference. 
Der arbejdes lige nu på at få etableret et netværk for Danske Fragtmænd samt 
Taxa efter principper som de to andre 

Elevers fastholdelse  

Ungdomsarbejdet i T/T er et vigtigt fundament og ud fra devisen om, at de er 
fremtiden i HK, har T/T i samarbejde med HK Østjylland igangsat et projekt for at 
drage erfaring af, "hvad skal der til for at sikre, at de elever, som er medlem un-
der deres hovedforløb, vælger at blive fuldtidsmedlem efter endt uddannelse". 
T/T har valgt at sætte fokus på de elever, der har minimum tre måneder tilbage af 
deres hovedforløb. 
Forløbet var fyraftensmøder i maj/juni måned og indholdet var konkrete værktø-
jer til at forbedre den enkeltes kommunikationsfærdigheder, styrkelse af den en-
keltes gennemslagkraft samt coaching - teori og træning med egne cases. 
I samarbejde med de andre Branchesektioner har der også været holdt en event 
for unge i Århus. Arrangementet blev lavet i samarbejde med Århus Idrætshøjsko-
le og gik ud på at lave noget utraditionelt med de unge, men også med et fagligt 
indspark. 
  
Af andre fællesarrangementer kan nævnes den store politisk-kulturelle konferen-
ce, som holdes på tværs af branchesektionerne.  

Synlighed af Transport & Turisme  

Redaktions- og webudvalget arbejder målrettet med, at skabe en god historie om 
T/T medlemmer for T/T medlemmer til HK/Privatbladet. Herudover prøver vi i det 
daglige arbejde at fremme synligheden af T/T og agitere på alle fronter. 
Branchesektionen vil også i den kommende periode fokusere på synliggørelsen af 
T/T så tæt som muligt på medlemmer. Her tænkes på oprettelse af flere branche-
sektionsklubber i afdelingerne. 

Arrangementer 

I løbet af 2011 har Transport & Turisme afholdt to arrangementer vedr. konflikt-
håndtering. Branchesektionens Arbejdsmiljøudvalg har endvidere arbejdet med 
problematikken vedr. arbejde på skifte- og natholdsarbejde og der har i den for-
bindelse været afholdt en temadag om emnet.  
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Luftfart 

Vilkårene er det samme. Hvad enten der er tale om luftfart eller en fagforening. 
Har man et attraktivt produkt, leverer man en god service for en passende pris, så 
kommer kunderne/medlemmer af sig selv. Derfor arbejder HK/Luftfart nu med 
konceptet: bedre tillidsrepræsentanter, bedre overenskomster = flere medlem-
mer.  
Vi har indgået overenskomster med de ny selskaber, som er kommet til Køben-
havns Lufthavn, har fornyet overenskomster i HK/Luftfarts område næsten uden 
konflikter, vi har fået valgt ny tillidsrepræsentanter i mange virksomheder og 
medlemstallet er gået op. 

Bedre tillidsrepræsentanter 

Vi har udarbejdet et forslag til bacheloruddannelse for tillidsrepræsentanter. Det-
te afleveres af HK Luftfart til sektorbestyrelsen. Ideen er, at vi implementer bache-
loruddannelsen i hele HK. Vi har afholdt et succesfuldt TR-træf, og det blev be-
sluttet, at der skal afholdes mindst et om året, hvor det sidste nye fra lovgivning, 
ansættelsesret eller lign. er i fokus.  

Bedre overenskomster 

Nu begynder resultatet af sammenlægningen mellem HK/Privat og Luftfartsfunk-
tionærerne at bære frugt. Arbejdsgiverne får ikke længere mulighed for at indgå 
discountoverenskomster, da der nu kun er én forening, der indgår aftaler på om-
rådet. Dette gavner medarbejderne i alle aspekter: arbejdsmiljø, løn – og ansæt-
telsesvilkår og udviklingsmuligheder.  

Flere medlemmer 

Vi får løbende flere medlemmer, men der er løbende klager over kontingentets 
størrelse. Især fordi lønstigningerne i de sidste mange år har været på lavt  blus 
og en del kolleger har fået en reel lønnedgang  (inflationen har været større end 
lønforhøjelsen). Derfor synes vi fortsat, at der skal gøres noget ved kontingentets 
størrelse.  
 
Året 2010 har igen været præget af hård konkurrence blandt luftfartselskaber og 
dertil knyttede virksomheder såsom catering, fragt, ground services, rejse bu-
reauer. Dette betyder større pres og forventninger til medarbejderne, større krav 
om at levere mere med mindre antal kolleger og forventninger om større produk-
tivitet og effektivitet. 
 
Men når alt det er sagt og skrevet elsker vi vores job i luftfartsektoren, er glade 
for vores kunder og gør, hvad vi kan for, at kunderne kan få en god oplevelse og 
få leveret det produkt og tjenester, de har fået stillet i udsigt. 

2011 

Vi er i fuld gang med at forbedre overenskomstforhandlinger 2012 og har endvi-
dere afsluttet forhandlingerne med Qatar Airways og CFS (Copenhagen Ground 
Services - den 3. Ground handler i CPH) og har sendt overenskomst krav til Emira-
tes, der har startet flyvning fra CPH pr. 1. August 2011. Vi har ligeledes fokus på 
at få overenskomstdækket RyanAir, der udvider flyvningerne fra Billund lufthavn. 

Hjemmeside: hkluftfart.dk 

De cirka 1.800 medlemmer af HK/Luftfart arbejder i luftfartsselskaber og luft-
fartsrelaterede virksomheder som: 
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- Catering 
- Fragt 
- Kantiner 
- Lounge 
- Rejsebureauer 
- Speditør 

Privat Service 

Uddannelse 

Privat service prioriterer uddannelse i bred forstand højt. Flere af branchesektio-
nens bestyrelsesmedlemmer sidder i lokale bestyrelser for handelsskoler eller 
akademier samt lokale uddannelsesudvalg, hvor vi alle steder har sat vores fin-
geraftryk. 

Elevsager 

Privat service har i 2011 fået et øget antal elevsager, hvilket er en tendens inden 
for det generelle elevområde. Dette afspejles også ved, at der er en berammelses-
tid i Tvistighedsnævnet på op til 10 måneder, hvilket er uholdbart i længden. Men 
der arbejdes på alle måder for at få nedbragt berammelsestiden. 
 
Hovedparten af sektorens elevsager drejer sig om manglende betaling af pension, 
fritvalgslønkonto og feriefridage.  
 
Der er en generel tvist mellem parterne, om virksomheder, der ikke er omfattet af 
overenskomst, alligevel skal følge overenskomstens bestemmelser for så vidt an-
går elever. Når sagerne bliver behandlet i Tvistighedsnævnet, vinder HK disse – 
dog med arbejdsgiversidens stemmer imod. Sagerne videreføres herefter i det 
civilretlige system. En højesterets sag er faldet ud til vores fordel – og man kunne 
så tro, at sagerne så løste sig selv. 
 
Det er desværre ikke tilfældet. Arbejdsgiversiden vil ikke anerkende, at de også 
hæfter for den manglende afregning af medarbejderandelen af pensionsbidraget. 
Der skal således et langt sagsforløb til, før også dette spørgsmål afklares.  
 
Tvistighedsnævnet har anerkendt, at vores elever er funktionærer og derfor også 
har rettighederne jf. Funktionærloven. Visse elever har dog ikke fået både godt-
gørelser for tab af uddannelsesgode samt godtgørelse for usaglig opsigelse jr. 
Funktionærlovens § 2b. Det er vi ikke tilfredse med og arbejder på sagen, så vo-
res elever kan få både godtgørelser jf. Erhvervsuddannelsesloven og Funktionær-
loven. 

Nyhedsbreve 

Vi udsender nyhedsbrev hver måned til ca. 1000 abonnenter, hvor de får de sid-
ste skarpe lov nyheder. Derudover udsender bestyrelsen via formanden nyheds-
brev omkring aktiviteter og faglige politiske tiltag. 

Kurser med succes 

Medlemmerne i privat service kommer fra mange forskellige faggrupper og dertil 
hørende forskellige uddannelser og job. Derfor tilpasses kurser og aktiviteter til 
enten at være målrettet en enkelt faggruppe eller flere faggupper eller personlig 
udvikling.  
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Til de fleste kurser har der været ventelister. Også i 2011 blev der lavet kurser 
omkring digital tinglysning. Deltagerne på de tidligere kurser har tilmeldt sig en 
mail-gruppe, hvor man kan stille spørgsmål og svar til hinanden. Der er p.t. 286 
deltagere i mail-gruppen, som skriver til formanden og får så svar den vej. Det 
har været effektivt med hurtige besvarelser.  

Aktiviteter i 2011 

Samarbejdet med de øvrige 6 branchesektioner er udviklet yderligere i 2011, hvor 
der af fællesaktiviteter blev lavet brancheklubtræf, et unge-træf, Sundhedsambas-
sadøruddannelse – modul2 og en arbejdsmarkedspolitisk konference.  
 
Af andre aktiviteter kan nævnes 

• Delegeretmøde 
• Introdag for nye bestyrelsesmedlemmer 
• Advokatbogholderi sammen med Teknologisk Institut 
• APV-Temadag 
• Fokus på Tillidsfolk  
• Digital Tinglysning – flere kurser med mange deltagere 
• Følelsesmæssig Intelligens ’God sammenhæng mellem privat- og arbejds-

liv’ – flere kurser med mange deltagere og lange ventelister 
• Kend dine rettigheder ’Vigtigt med en overenskomst’ 
• Introdag for Tillidsvalgte 
• Det naturlige samarbejde ’Modsætninger mødes og udvikling opstår’ – 

med lang venteliste 
• Menneske og Menneske i mellem ’Kommunikation og konfliktløsning’–

med lang venteliste 
• Styr på revisionen – for revisionsansatte 
• Medlemsmøde for Lederklubben i Bankland 
• Generalforsamling for Konsulentgruppen i Bankland 
• TR-træf for Bankland 
• TR- og AMR-træf for Bankland 
• TR-træf for Falck Vagt 

Produktion 

Ved delegeretmødet i januar måned 2011 fik BSP valgt en bestyrelse, der er bredt 
repræsenteret både hvad angår geografien og faget, og denne forskellighed er 
styrken i det faglige arbejde. 
 
Branchesektionen arbejder med en flad struktur, og de enkelte bestyrelsesmed-
lemmer er ansvarlige for de aktiviteter, som de er involveret i, 
 
Faldende medlemstal har givet branchesektionen nye udfordringer. Dette betyder, 
at BSP arbejder ud fra overordnede mål, som sektorbestyrelsen har besluttet og 
der er fokus på de enkelte aktiviteter. 
 
BSP har fokus på både at vedligeholde og etablere nye landsdækkende netværk, 
og har netværk der mødes flere gange årligt indenfor forskellige områder. Der 
arbejdes løbende på at oprette nye netværk. 
 
Aktiviteterne i 2011 har været velbesøgt, og der har været emner af fagpolitisk 
art, og mere bløde emner, ligesom de årlige træf for tillidsrepræsentanter er me-
get velbesøgt. 
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Også i år kom julekalenderen som kan blive delt ud på arbejdspladserne ved at 
TR kan bestille et antal til virksomheden. Det er selvfølgelig kun de medarbejdere 
der er medlem af HK der kan få en julekalender og deltage i konkurrencen hvor 
der hver dag bliver udtrukket en vinder. Det offentliggøres på hjemmesiden hvil-
ket betyder at medlemmerne bliver bekendt og fortrolig med BSP hjemmesiden.  
 
I forbindelse med overenskomstfornyelserne indenfor SALA området, blev der i 
mangen af HK afdelingerne lavet virksomhedsbesøg hvor medlemmerne fik en 
overenskomst og fik hilst på HK. 
 
BSP har i 2011 arbejdet meget med handleplaner og vil fortsætte det arbejde med 
fokus på at synliggøre HK og skaffe flere medlemmer. 
 
BSP værdigrundlag og målsætning er at øge og fastholde medlemstallet, at fast-
holde og tiltrække nye tillidsvalgte/kontaktpersoner, at danne netværk, at holde 
fokus på vigtigheden af overenskomster. 

Sundhed og Velvære 

Overenskomster 

I 2011 er der genforhandlet overenskomst for lægesekretærer i privat praksis 
med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening. 
 
HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) indgik en overens-
komst, der giver de lægesekretæransatte ved landets praktiserende læger en løn-
stigning på 3,03 procent i løbet af de næste to år.  
 
Parterne fik lavet en vedligeholdelsesoverenskomst, som mere eller mindre vide-
refører overenskomsten, og hvor hele rammen bruges på lønnen. 
 
Udover de tre procent i lønstigning betyder den nye overenskomst, at det tidlige-
re tillæg til tjenestedragt på 225,90 kroner fremover bliver lagt oveni den almin-
delige månedsløn.  
 
Overenskomsten løber i to år til 2013 og omfatter godt 3.000 ansatte i praksis 
hos praktiserende læger og speciallæger.  
 
Overenskomsten følger de offentlige overenskomster, og dermed var de 3,03 
procent givet på forhånd. HK/Privat har dog i modsætning til regionerne valgt at 
udmønte hele beløbet på løn.  

Principielle sager: Funktionær eller ej – Fitnessinstruktør 

Sagen var for i Sø- og Handelsretten den 11. maj 2011 og dommen blev afsagt 
den 20. juni 2011. 
 
Det fremgår af Sø- og Handelsrettens afgørelse, at vi tabte den konkrete sag, men 
vi udleder af dommen, at hvis man i mere end otte timer om ugen beskæftiger sig 
med administrativt arbejde, salgsarbejde og det man kalder teknisk eller klinisk 
bistand, hvilke i et fitnesscenter, kunne være: 
 

• lægge individuelle træningsplaner  
• personlig træner/vejleder  
• vejledning i sund kost  
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• udarbejdelse af kostplaner  
• vejledning i korrekt træning og brug af maskiner  

…så er man funktionær. 
 
Som hovedregel kan man også sige, at hvis man har taget den officielle erhvervs-
uddannelse og beskæftiger sig med det den indeholder, er det sandsynligt, at 
man er funktionær. 
 
Dommen slog også fast, at holdledelse af for eksempel aerobics eller body bike 
(cykling), ikke er funktionærarbejde. Derfor vil vi stadig skulle kigge på beskrivel-
sen af den enkeltes arbejdsopgaver, for at kunne afgøre om han/hun er funktio-
nær.   

120 dages reglen ind af bagdøren 

Medlem fik i forbindelse med udfærdigelse af ny ansættelseskontrakt indført 120 
dages reglen i ansættelseskontrakten, uden at det er aftalt eller varslet. Medlem-
met opdagede ikke, da hun underskrev ansættelseskontrakten, at den var blevet 
ændret på dette punkt.  
 
Efterfølgende blev medlemmet opsagt pga. sygdom efter 120-dages reglen. Vores 
påstand er, at bestemmelsen om 120-dages reglen er beskyttelsespræceptiv (det 
vil sige ufravigelig), hvorfor en evt. indgået aftale er ugyldig. Sagen var principiel, 
da der ikke var retspraksis på denne problemstilling, men den blev ikke ført, idet 
der blev indgået forlig omfattende løn i opsigelsesperioden, § 2a + 2b godtgørel-
se, feriepenge for 2007 til 2009 samt renter. 

ITMK – IT, Medie & Kommunikation 

ITMK branchesektionen er en branchesektion af sammenbragte børn. Det traditi-
onelle grafiske timelønsområde har en lille overvægt i bestyrelsen. Men inden for 
det sidste halve år er der kommet mere fokus på it-området, ved at bestyrelsen 
får en faglig beretning omkring de forskellige sager og aktiviteter for det område 
de dækker. Endvidere bliver der nu iværksat aktiviteter for HK Classic funktionæ-
rerne. Endvidere er bestyrelsen med den nye beretningsform (faglig beretning) 
begyndt at forholde sig til udviklingen inden for eget område, og ikke mindst 
hvad vi skal gøre! 

Organisatorisk 

Bestyrelsen har med de syv afdelingsvalgte medlemmer fået større viden om de – 
visse steder mindre gode – vilkår, vores brancheklubber har for deres arbejde. 
For at udbygge samarbejdet med afdelingerne deltog vi i 2009 i en række møder i 
afdelingerne, hvor vi diskuterede fremtidigt samarbejde, men herefter er der ikke 
sket ret meget. Her er der afgjort plads til forbedringer fremover. 
 
Vores landsdækkende netværk for henholdsvis trykkere og bogbindere planlæg-
ger på baggrund af en sammenlægning af uddannelserne en sammenslutning. 
 
BS-samarbejdet (mellem branchesektionerne) er blevet udbygget. I 2011 har vi 
holdt fælles brancheklubkonference, PUB-konference, samt inviteret til ungdoms-
træf for medlemmer under 30 år. 
 
I 2010 fik vi omkring 1.500 nye medlemmer fra KMD. Vi håber, det kan bidrage til 
at styrke vores arbejde på it-området. Medlemmerne fra KMD kan først stille op til 
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ITMK’s bestyrelse på næste delegeretmøde, men klubbens formand har fået en 
observatørpost i bestyrelsen. 

Medlemskonferencer 

ITMK’s ubetinget største succes er medlemskonferencerne, som før var en fast 
årlig begivenhed, der som følge af dårligere økonomi nu kun holdes hvert andet 
år. 
I 2008 var temaet ”Organisering” og i 2010 ”Uddannelse for livet – hele livet”. 
Konferencerne giver ALLE vores medlemmer en unik mulighed for at møde fagfæl-
ler og samtidig blive beriget med både faglige og fagpolitiske input. 

Temakonferencer 

Hvert år holder vi konference for TR på heatset-området, hvor arbejdsgivere gen-
nem flere år offensivt har forsøgt at forringe de ansattes vilkår. ITMK prioriterer 
derfor dette område højt. 
Der er i 2008 og 2009 år holdt konferencer, hvor TR fra dagbladene har drøftet 
udviklingen på området. Området har været udsat for massive nedskæringer i 
perioden, hvorfor ITMK har haft stor fokus på dette område. 
Vi har også holdt konferencer for TR på funktionærområdet og særlige koncern-
konferencer. 

Lønstatistik 

Vi udgiver hvert år vores egen detaljerede lønstatistik, hvori det er muligt at 
sammenligne lønninger på lands-, afdelings- og brancheplan. Statistikken inde-
holder også en detaljeret firmalønstatistik. 
Lønstatistikken er udbygget med en liste over alle virksomheder med OK og nav-
ne på alle valgte TR og AMR. Den er således et godt opslagsværk på flere måder. 

Elevpjece 

Hvert år udgiver vi en elevpjece, som opdaterer eleverne mht. deres overens-
komstmæssige lønstigninger og giver en række informationer om elevers rettig-
heder.  
Pjecen sendes til ITMK’s elevmedlemmer, afdelingerne og de tekniske skoler. Den 
bliver nærmest ”revet væk”, og vi har været ude for at måtte genoptrykke den. 

OK-arbejdet 

ITMK prioriterer OK-forhandlingerne højt. Vi indhenter krav fra medlemmerne og 
deltager aktivt i forhandlingsudvalget. Vi har i 2010 og 2011 holdt OK-
konferencer for vores TR. 
Forbedringer i forbindelse med arbejde på skiftehold og ubekvemme arbejdstider 
vil fortsat være vores helt særlige fokusområde. 

Blad og hjemmeside 

Vi prioriterer medlemsinformationen højt og har derfor mindst otte sider i hvert 
nummer af HK/Privatbladet. Hjemmesiden er i 2010 kommet over på samme plat-
form som øvrige HK-sider, og vi arbejder til stadighed med at udbygge indholdet.  
 
Hjemmeside: itmk.dk  
 
Der er i dag 13.777 erhvervsaktive medlemmer, heraf er de 7.264 omfattet af 
overenskomster. De arbejder hos: 

• reklamebureauer, 
• it-virksomheder  
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• webdesignvirksomheder,  
• prepressvirksomheder,  
• alle typer trykkerier,  
• bogbinderier, dag- og ugeblade,  
• nyhedsbureauer og private radio- og tv-stationer.  

ITMK OK 2012-aktiviteter  

Brev ud til de timelønnet TR, med underskriftindsamling, som skal bruges til 
ITMK OK-plakat. Brev ud til alle ITMK TR. Med OK-møde den 19. januar (100 del-
tager). Plakater ud i januar mdr. med ITMK OK-krav.  
 
Udvikling i perioden januar til november for tillidsrepræsentanter og fællestr: 
Januar Marts Maj August November 
270 273 266 260 262 
4 5 5 5 6 
 
Udvikling i perioden januar til november for kontaktpersoner: 
Januar Marts Maj August November 
147 147 142 136 129 
 
Udvikling i perioden januar til august for elever: 
Januar Marts Maj August November 
480 423 439 410 425 
 
Udvikling i perioden januar til august for erhvervsaktive med overenskomst:  
Januar Marts Maj August November 
7609 7669 7698 7402 7264 
 
Udvikling i perioden januar til august for arbejdsmiljørepræsentanter: 
Januar Marts Maj August November 
319 310 308 307 295 

LAK – Landsforeningen for Kommunikation i HK 

Medlemmer: 7500 

Godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og flere medlemmer  

Landsforeningen har i hele 2011 arbejdet målrettet på at få så godt et samarbej-
de som muligt med de uddannelsesinstitutioner, der uddanner vores medlemmer. 
Endvidere har vi styrket vores samarbejde med studenterforeninger.  
 
LAK’s studenterudvalg består af 23 frivillige fordelt på 3 uddannelsesinstitutio-
ner. De er fortsat de bedste ambassadører. De udviser stort engagement og moti-
vation i forhold til at påvirke deres dagligdag på studiestederne. De har gennem-
ført adskillige kurser og foredrag for deres medstuderende og står for en uvur-
derlig kontakt mellem LAK og studiemiljøet.  
Hver gang de afholder et kursus, får vi i gennemsnit 10 nye medlemmer.  
 
Vores samarbejde med studievejlederne har ført til flere medlemmer på samtlige 
uddannelsesinstitutioner. Flere SU medlemmer har en afgørende rolle som stu-
dievejleder på den enkelte uddannelsesinstitution, hvorfor det lykkedes LAK at 
udvide vores aftaler. I år har vi opnået ca. 70 % organisering af potentielle med-
lemmer svarende til ca. 750 indmeldinger. 
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Kurser, konferencer m.m. 

Et af LAKs kerneområder er fortsat at arrangere kurser, konferencer og relevant 
efteruddannelse til medlemmerne. Søgningen fra medlemmerne var også i den 
forgangne kongresperiode stor, og deltagerne sætter pris på det høje faglige ind-
hold, der er i alle LAKs arrangementer. Fællesforedragende har desuden også sat 
skub i medlemmernes engagement.  

Tolke 

Bestræbelserne på at skabe bedre forhold for LAKs tolke fortsatte for uformind-
sket styrke i 2011. LAK har været udvikler på tolkeuddannelsen. Uddannelsen har 
et klart erhvervssigte, der retter sig imod personer, der behersker både dansk og 
som minimum et andet sprog, herunder kulturel forståelse. Med sit professions-
sigte har uddannelsen fokus på mødet mellem en andetsproget borger og repræ-
sentanter for de forskellige samfundsinstitutioner og fra det private erhvervsliv. 

Fremtiden 

Indsats 2012 
• Rundering til alle studerende på sidste semester. Projektet bliver et samar-

bejde med projektgruppen mhp flere betalende medlemmer    
• Agitation på Facebook, hvor studenterudvalget via konkrete projekter agi-

terer og synliggøre LAK’s eksistens   
• Oprettelse af Linkedin profil mhp. synliggørelse og agitation  
• RUC som ny indsatsområde, flere medlemmer   
• Uddanne flere frivillige på studiestederne  
• Besøge virksomheder med målrettede aktiviteter  

DANSK LABORANT-FORENING 

Hidtidige arbejde  

Kurser: 
• Kurser i CLP og mærkning af kemikalier 
• Studietræf 
• Kurser for ledige i både Århus og København 
• Præsentationsteknik i Ålborg 

Bestyrelsen og udvalg har bl.a. arbejdet med: 
• Lønstatistik 
• Skolebesøg og besøg hos de første bachelorer 
• Bladudgivelse 
• Arbejdsmiljø bl.a. i I-Bar 
• Konference for TR i Staten 
• Midtvejs møde for brancheklubberne 
• Kontakt til dbio 
• Arbejdsmiljø konference i samarbejde med HK Privat 

Marianne Vind, formand for DL-F, er blevet valgt til næstformand i HK/Privat. Hel-
le Vendelbo Jensen er konstitueret formand frem til delegeretmødet i weekenden 
1. april 2012. 
Et udvidet udvalg deltaget i OK på kommunal og statslige område 
 
Der er blevet udgivet en pjece fra IBAR om nanopartikler, som DL-F har været en 
drivende kraft i. 
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Vi har afholdt vores anden DL-F konference. Denne gang på Laborantskolen i År-
hus med ca. 140 personer der deltog i stort antal workshops. 
Mange fælles foredrag afholdt med de øvrige Landsforeninger. Trine Hjort stop-
per som faglig sekretær 0109. 

Nye arbejdsopgaver 

Endnu tættere samarbejde mellem de tværgående landsforeninger er etableret og 
ny faglig sekretær ansat pr 1.december. 
Kortlægge og deltage i de nye uddannelsesudvalg i Erhvervsakademi konstruktio-
nen. Besøge og fastholde Professionsbachelorer i nu både Århus (på engelsk) og 
København. 

Antal medlemmer og ledige: 
Medlemmer i 
DL-F 

I alt: 
9.667 

Ledige 
349 

Ledige i %: 
3,6 % 

Pr. november 2011 

Antal ansatte december 2011 

Jeanna Olsen og Jens Klingenberg Rasmussen 

DMA – Dansk Markeds- og Akademiforening 

www.hk.dk/dma - www.facebook.com/hkdma  
 
7565 medlemmer – herunder 4000 studerende 
 
I 2010 kom DMA som tværgående landsforening til at høre under HK Privat. Hidtil 
havde DMA hørt under forbundssekretariatet. Det gav mange udfordringer i for-
hold til økonomi og arbejdsdeling mellem sekretariat og bestyrelse, samt en æn-
dret samarbejdsflade til de andre sekretariater for de tværgående landsforenin-
ger.  
 
Det fælles sekretariat er nu baseret på opgaver, og ikke på den enkelte landsfor-
ening. Selvom det kræver noget øvelse af både sekretariatet og bestyrelser, er 
DMA utroligt glade for den udvikling, og i 2011 har gjort at der bliver løftet flere 
opgaver på samme tid. 

Medlemshvervning og fastholdelse 

Er prioritet nummer 1 i DMA, derfor bruger vi også de fleste af vores ressourcer 
på at lave aktiviteter omkring studieslut og studiestart. 
 
I 2011 har vi gennemført ca. 50 akademibesøg og haft ca. 60 studierelevante 
kurser.  Studieteknik, Skriv Hovedopgave, Forsvar af Hovedopgave og Layout i 
Opgaven.  På Studieteknik alene mødte ca. 1.500 studerende op.  Der er i alt 
meldt 866 studerende ind i DMA i 2011. Herudaf har 396 valgt det nye gratis a-
kasse medlemskab. (2011).  
 
I alt har DMA 992 medlemmer på det nye a-kasse medlemskab. Dette medlem-
skab udløser automatisk og gratis dagpengeret efter endt uddannelse. 
 
Det er vores mål at arbejde mere systematisk med fastholdelse og et af de nye 
tiltag i 2011 er, at sende brev ud i samarbejde med HKs a-kasse til de medlem-
mer der dimitterer (2 gange om året).  Formålene er, at medlemmer kun modta-
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ger et brev om dimittend rettigheder fra HK i stedet for 2-3 stk. Derudover også 
at ”blå-stemple” tilbuddene med a-kassens formuleringer og ekspertise.  
 
DMA har i alt 1906 medlemmer der står til at afslutte uddannelse i 2012. 

Kommunikation  

DMA indgik sammen med LAK og AMHK et samarbejde om at udbyde 
www.dmanyt.dk . Det er et digitalt magasin, hvor vi deler indhold, men har egne 
sider med kurser og aktiviteter; og ikke mindst et selvstændigt design. 
 
Magasinet har nu fungeret i et år, og DMA har besluttet sig for at forsætte med at 
udgive magasinet i samarbejdet med LAK og AMHK. 
 
DMA har investeret i et professionelt Facebook CMS sammen med de andre lands-
foreninger og vil satse mange ressourcer på at være til stede på Facebook, på en 
måde der både understøtter medlemshvervning og fastholdelse af medlemmer. 

Kurser og aktiviteter 

DMA har sammen med de andre landsforeninger udbudt over 100 gratis foredrag 
over hele landet siden ankomsten i HK/Privat. 
 
Derudover har DMA lavet kurser i studieteknik, skrive hovedopgave, lay-out af 
hovedopgave, forsvar hovedopgave; samt kurser i personlige markedsføring. Alle 
kurser med højt deltagerantal. 

Bestyrelsen 

D. 19. november 2011 afholdte DMA delegeretmøde, og der blev en ny bestyrelse 
valgt for en 4-årig periode. Formand for man DMA blev Frank Fjeldsted. 

AMHK – AkademiMerkonomer i HK 

Medlemmer: 5600 
Antal ansatte: Landsforeningen indgår i fælles sekretariatet for de tvær-
gående landsforeninger i HK 

Jubilæum 20 år 

I kølvandet på Landsforeningens 20 års jubilæum i december 2010, rejste Chris 
McDonald rundt og holdt foredrag i 6 af foreningens 7 Brancheklubber. Flere 
hundrede medlemmer deltog.  

Medlemsbladet / Nyhedsbreve 

Fra 1. januar 2011 udkommer vi 4 gange om året i digitalt format i samarbejde 
med LAK og DMA. 
Hver udgivelse er flankeret af et nyhedsbrev. 
VI har sendt yderligere nyhedsbreve ud til medlemmerne, med relevant informati-
on og foredrag, kurser og andre aktiviteter samt særlige mini-nyhedsbreve til de 
enkelte brancheklubber. 
Vi har ca. 3.600 registrerede modtagere af vores nyhedsbrev. 
 

Kurser, konferencer, foredrag m.m. 

Et af AMHKs kerneområder er fortsat at arrangere kurser, konferencer og relevant 
efteruddannelse til medlemmerne. Søgningen fra medlemmerne er stigende og 
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alle vores weekendkurser har i år været overtegnede. Landsforeningen udbød i alt 
10 kurser i 2011.  
 
Der er blevet gennemført 36 fællesforedrag i samarbejde med de øvrige tværgå-
ende landsforeninger. Der var stor søgning på aktiviteterne. Der har i alt været i 
omegnen af 1.900 medlemmer på foredragene. Det forventes at vi fortsætter med 
minimum 36 fællesforedrag om året. 
 
Der er desuden afholdt en bestyrelseskonference og en brancheklubkonference i 
2011. 

Agitation 

Der har været en erkendelse af, at vi har store udfordringer mht. agitation på 
akademierne. Årsagen er, at de studerende ikke opholder sig derude ret længe ad 
gangen og at mange hold kun tæller ganske få HK’ere. 
Bestyrelsen har besluttet at vende blikket indad og tage et fastholdelsesfokus i 
stedet. Vi har annonceret i diverse sektorblade samt enkelte lokalaviser i Nordjyl-
land og på Fyn. Alt dette for at få medlemmer i landsforeningen der allerede er 
medlemmer af HK. På den måde er vi endnu et fremragende medlemstilbud der 
giver merværdi til HK medlemskabet.  

Medlemstal 

Medlemstallet er faldende svarende til den generelle tilbagegang, d.d. 5.565 i alt. 
Antal brancheklubber: 7. 

www.hk.dk/am og Facebook 

Vores hjemmeside har fået et tiltrængt ansigtsløft. Der er rimelig god aktivitet, 
men siden skal i fremtiden i langt højere grad vedligeholdes og opdateres. Lands-
foreningen har også en Facebook-side. www.facebook.com/akademimerkonomer. 

Fremtiden 

• agitation og fastholdelse  
• digitalt magasin  
• fælles foredrag  
• Tilbyde medlemmerne kompetencegivende uddannelse 
• Kursusvirksomhed 

SAMDATA/HK 2011 

Sammen med de øvrige landsforeninger i fællessekretariatet har SAMDATA/HK 
tilbudt en række foredrag, som medlemmerne af de enkelte landsforeninger har 
glæde af. Tilbuddene er blevet godt modtaget af medlemmerne. For at sikre en 
bedre fastholdelse af medlemmerne er de et vigtigt element. Foredragene bliver 
udbudt over hele landet. 
 
Vi har også udbudt it-faglige kurser – ikke kun på akademierne, men også på ud-
valgte arbejdspladser. Ikke alene for de ansatte på den pågældende virksomhed, 
men for alle interesserede medlemmer.  
 
Desuden har SAMDATA/HK fået et samarbejde i stand med Segment, hvilket be-
tyder, at medlemmerne kan få mellem 10% og 30% rabat på alle åbne kurser, 
Segment udbyder. Derudover vil vi i samarbejde med Segment tilbyde vores med-
lemmer særligt relevante it-kurser, ingen andre får adgang til. 
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Der er igen i år arbejdet intenst med at organisere de studerende på alle akade-
mier. Selv om der er brugt mange kræfter på arbejdet, har resultatet ikke stået 
mål med arbejdet. En række afdelinger har også været involveret i agitationsar-
bejdet. Der er derfor allerede i 2012 planlagt nye aktiviteter, der skal sikre en hø-
jere organiseringsprocent og fastholdelse af de studerende som medlemmer efter 
afslutning af deres uddannelse. 
 
Sidst på året gennemførte SAMDATA/HK en stor relancering med nyt logo, ny 
hjemmeside – som samtidig skiftede platform – og en opdatering og modernise-
ring af alle brochurer og tryksager. 
Samtidig blev alle de sociale medier, som spiller en stadig større rolle i en mo-
derne fagforening, styrket. 
 
Det har vakt glæde i SAMDATA/HK’s ledelse, at det, efter en massiv kritik fra bl.a. 
SAMDATA/HK, er lykkedes at få multimedieskatten fjernet. 
 
HK grafisk kommunikation 
Omdrejningspunktet for arbejdet i landsforeningen er fortsat medlemmernes fag-
lighed. Det kom i 2011 til udtryk gennem 81 fagtekniske kurser, foredrag, studie-
ture og seminarer – i al væsentlighed drevet af de to meget aktive brancheklubber 
i Hovedstaden og Østjylland. En gruppe aktive i Midtvest har haft stor succes med 
afholdelse af en håndfuld kurser i deres område, hvilket også gør sig gældende i 
det Sydjyske. Nye tilskudsregler for afholdelse AMU-kurser, har gjort kurserne 
væsentligt dyrere for deltagere med uddannelsesniveau ud over erhvervsuddan-
nelse. Det har medført at brancheklubben i Hovedstaden helt har opgivet at af-
holde kurser under AMU-reglerne og at brancheklubben i Østjylland har reduceret 
antallet af AMU-kurser væsentligt med udgangspunkt i medlemmernes uddannel-
sesmæssige baggrund. Udover at deltage i landsforenings egne kurser har med-
lemmerne været blandt de godt og vel 1.900 deltagere på 36 foredrag afholdt på 
tværs af de seks tværgående landsforeninger, der har base i HK/Privat. 
 
På delegeretmødet i april blev de delegerede bl.a. involveret i udarbejdelsen af 
arbejdsplanen for de kommende tre år med visuelle referater fra brainstorm i 
grupper og efterfølgende afstemning. Hver delegeret skulle finde fire favoritter 
blandt de mange gode forslag og markere dem med farvet prik. Maj-Britt Milsted 
afløste Lise Jensen som formand for landsforeningen og Ole Drensgaard blev ny 
næstformand. 
 
I efteråret rykkede landsforeningens hjemmeside over på den fælles HK platform 
og det betød bl.a. hjemmesiden fik nyt design, som tog udgangspunkt i svarene 
fra en omfattende medlemsundersøgelse, så kommunikationen til gode ser med-
lemmernes behov. 
 
Samarbejdet med visuelt forum i DJ nåede i 2011 nye dimensioner og blev kronet 
med 400 deltagere på årets grafiske event i Den Sorte Diamant 1. oktober 2011-  
We love graphic design. Den fælles passion blev udtrykt af Stefan Sagmeister, 
Paul Wilson, All the way to Paris og two points net. 
 
Landsforeningen har 7.700 medlemmer og deler sekretariat med de øvrige 5 
tværgående landsforeninger med base i HK/Privat. 
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Uddannelsesområdet i HK/Privat 
Fokus har i 2011 i særlig grad ligget på selvvalgt uddannelse, ud over det omfat-
tende uddannelsespolitiske arbejde med erhvervsuddannelse og efteruddannelse, 
aktiviteter i uddannelsesfonde mm. 
 
Uddannelsesafdelingen har i årets løb taget initiativ til og deltaget i flere projek-
ter sammen med diverse arbejdsgiverorganisationer. Projekterne finansieres af de 
fælles uddannelsesfonde og har fx haft fokus på markedsføring af udvalgte er-
hvervsuddannelser, kampagner for selvvalgt uddannelse inden for overenskomst-
området mm.  
 
Rettigheden til selvvalgt uddannelse trådte i kraft den 1. januar 2009. Vedvarende 
information af medlemmer, TR mm. sker gennem traditionelle informationskana-
ler som vores blad, medlemsmøder, TR møder, virksomhedsbesøg og etablerin-
gen af et netværk bestående af 7 regionale kontaktpersoner blandt vores faglige 
kolleger i HK afdelingerne. Platformen for dette arbejde er hjemmesiden 
www.selvvalgtuddannelse.dk hvor vi informerer om de 22 landsdækkende over-
enskomsters muligheder og linker til ansøgningsskemaer, vejledninger med me-
re.  
 
På de 22 overenskomstområder er der etableret bestyrelser, formuleret retnings-
liner, udarbejdet ansøgningsskemaer, procedurer m.m. I forlængelse heraf læg-
ger vi fortsat mange kræfter i behandling af indkomne ansøgninger, indkrævning 
og udbetaling af midler, ansøgningsprocedurer med videre sammen med ar-
bejdsgiverorganisationerne.  
 
Interessen for de nye muligheder stiger vedvarende. Opsummerende kan man 
dog sige, at det stadig er de meget motiverede medarbejdere, som benytter mu-
ligheden. Samtidig kan man se, at det er den første gnist der skal springe, før 
kolleger inspirerer hinanden til brug. På områderne, hvor virksomheder kan søge 
på medarbejdernes er der højere aktivitet, end de områder, hvor medarbejderne 
selv skal forestå alt ansøgningsarbejdet, lægge penge ud osv. Det individuelle 
ansvar for egen udvikling og de økonomiske barrierer er stadig den væsentligste 
barriere for at øge aktiviteten på området.  
 
Vi ved derudover, at aktiviteten stiger betydeligt, når ledelsen er positivt stemt og 
involverer sig aktivt. Involvering af ledelse og HR personer er derfor et led i vores 
strategi for at øge brugen af selvvalgt uddannelse.  
 
Den politiske målsætning var fra start, at vi gerne ville have forbrugt de opspare-
de midler inden udløbet af kongresperioden, dvs. primo 2012. I 2011 nåede vi 
dette mål på to områder med Dansk Erhverv: kontor-lager området og IT området 
samt på to andre områder ift. de mindre overenskomster; GLS-A og Dansk Mode 
og Textil.  
 
Sektorens medlemmer videreuddanner sig primært i forhold til de offentligt aner-
kendte videregående voksenuddannelser, som består af blandt andet merkonom 
fagmoduler. Disse uddannelser udbydes på landets erhvervsakademier. Traditio-
nelt set bliver disse uddannelser oftest udbudt som deltidsuddannelser, der tages 
uden for ordinær arbejdstid.. 
 
På det grafiske område er det især diplomuddannelserne på Mediehøjskolen & 
Journalisthøjskolen, der er attraktive for mange grafiske medlemmer. 
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Vores uddannelsespolitiske arbejde har derfor stadig fokus på at sikre dagudbud 
i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.  
 
Brugerbetalingen på disse uddannelser er (for!) høj, og vi kan derfor se, at en del 
medarbejdere benytter sig af retten til ’selvvalgt uddannelse’ for at få finansieret 
deres uddannelsesforløb. 
 
Arbejdsmiljø - og Medbestemmelsesområdet i HK/Privat 
Arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljørepræsentanter 
Med nogen forsinkelse kom Arbejdstilsynets vejledninger om hvordan arbejdsmil-
jøarbejdet skal foregå efter de nye regler på gaden. Dette gav bedre muligheder 
for at hjælpe vores mange arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser, hvor de 
nye regler kan anledning til problemer. Problemer der væsentligst drejede sig om 
at arbejdsgiverne bruger de regler til at reducere på antallet af arbejdsmiljøre-
præsentanter. 
 
Senere på året gik vi igen i aktion for at hjælpe med til at sikre at den årlige drøf-
telse blev gennemført og at arbejdsmiljørepræsentanterne fik den supplerende 
uddannelse de har ret til. 
 
I det hele taget har 2011 stået i arbejdsmiljørepræsentanternes tegn. Der blev 
gået dybere i LO-undersøgelsen af deres vilkår og opgaver i HK, herunder snitfla-
der mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Undersøgelsen 
medførte at der blev udarbejdet en egentlig ”Politik for arbejdsmiljørepræsentan-
ter”, som forelå på HK/Privats kongres i november. Kongressen vedtog også et 
målprogram for arbejdsmiljøet i den kommende kongresperiode.  
 
Styrkelse af viden på arbejdspladserne 
HK/Privat arbejder løbende på at øge arbejdsmiljørepræsentanternes viden og 
status i det faglige arbejde. Den årlige arbejdsmiljøkonference i januar for ar-
bejdsmiljørepræsentanter, bladet ArbejdsmiljøNyt, HK/Privatbladet og branche-
rettede temadage er en del af disse aktiviteter. Også Arbejdsmiljøportalen, en af 
de bedste portaler om arbejdsmiljø i Norden, er et led i de løbende aktiviteter der 
skal styrke HK på arbejdspladserne, når det gælder arbejdsmiljø. 
 
En læserundersøgelse viste i øvrigt at 75 procent af de personer som modtager 
ArbejdsmiljøNyt læser bladet helt eller delvist 
 
Psykisk arbejdsmiljø 
Rapporten om ”HK’ernes psykiske arbejdsmiljø”, har medført at Hk/Privat har ud-
arbejdet en handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø. Planen inddrager alle i 
organisationen, det vil sige arbejdspladser, branchesektioner, afdelinger og sek-
toren. Sektorens arbejdsmiljøteam har i den forbindelse haft møder med næsten 
alle afdelinger for at fremlægge planen og diskutere aktiviteter. Møder med bran-
chesektionerne er i støbeskeen. HK/Privats handlingsplan er en udløber af hele 
HKs handlingsplan som blev vedtaget i december 2010. 
 
Et kerneområde for indsatsen er den sociale kapital, der udgør et udviklingsper-
spektiv. Det gælder naturligvis for medlemmernes psykiske arbejdsmiljø men den 
sociale kapital bringer også produktiviteten i spil. Idet der ofte er tæt sammen-
hæng mellem et godt psykisk arbejdsmiljø og produktivitet.. For at løfte den so-
cial kapitale på arbejdspladserne har HK fået trykt pjecen med titlen: ”Sæt social 
kapital på dagsordenen”. Den er en håndbog til at få bragt diskussionen om soci-
al kapital i spil lokalt.  
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Partssamarbejdet 
Samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter i branchearbejdsmiljørådene (BAR) 
lider fortsat under den forrige regerings voldsomme barbering af midlerne. Men 
arbejdet med at udarbejde fælles vejledninger til brug for medlemmerne fortsæt-
ter under de nye vilkår. HK/Privat deltager i flere BAR og lægger især kræfterne i: 
BAR Kontor, Grafisk Bar, Industriens BAR og BAR jord til Bord. Branchearbejdsmil-
jørådenes aktiviteter og udgivelser kan ses på www.bar-web.dk 
 
Andre indsatsområder 
HK/Privat arbejder løbende med en række andre temaer af betydning for med-
lemmerne arbejdsmiljø. Det drejer sig fx om risikoen for museskader, kviksølvre-
laterede arbejdsskader, natarbejdets plager, rummeligheden på arbejdsmarkedet, 
overvågningsproblematikker og støj. 
 
I de seneste par år er træning blevet kodeordet i forbindelse med at forebygge 
smerter i muskler og led. Vi er i HK/Privat af den opfattelse, at dette kun kan væ-
re ét element i en større vifte af tiltag der skal få has på disse smerter. Vi under-
støtter derfor en bred forskningsindsats. 
 
Medbestemmelsesområdet 
For at sikre, at HK/Privats medlemmer er i stand til at tage udfordringerne op på 
samarbejdsområdet, er indsatsen fortsat øget over for samarbejdsudvalgsmed-
lemmer, tillidsfolk, og afdelingsmedarbejdere. Dette gøres især ved en stadig ud-
bygning af kurser centralt, i samarbejde med HK HANDEL og kursusafdelingen - 
og sammen med de lokale HK-afdelinger. 
HK/Privat har også i mange år været meget aktiv i kartelsamarbejdet. 
 
Af aktiviteter i 2011 kan nævnes Landssamarbejdskonferencen, lokale samar-
bejdskurser og ”Kreativt samarbejdskursus”. Sidstnævnte kursus har samarbejds-
området og psykisk arbejdsmiljø som temaer, og er for både arbejdsmiljørepræ-
sentanter og tillidsrepræsentanter, medhenblik på at styrke deres samarbejde. Et 
samarbejde som HK/Privat generelt opfordrer til etableres. 
 
Medbestemmelsesområdet er en af nøglerne for fremtidens fagbevægelse, da der 
her er en mulighed for at komme tæt på virksomhederne og være med til at give 
medlemmerne indflydelse og udvikling på en konstruktiv måde. 
 
Arbejdsmiljøkompetencecenteret 
En del af HK/Privats arbejdsmiljøarbejde gennemføres i samarbejde med de andre 
sektorer under Arbejdsmiljøkompetencecentret.  
 
Information om arbejdsmiljø og medbestemmelse? Gå ind på 
www.arbejdsmiljøportalen.dk 
 
Kommunikation i HK/Privat 
Målet for presseomtaler i HK/Privat var i 2011 at få cirka 150 klip pr. måned, og 
det lykkedes. I de første 11 måneder havde vi i alt 2.373 omtaler af HK/Privat i 
pressen, hvilket giver et gennemsnit på 215.  
 
Pressen omtalte især en stribe af vores arbejdsområder inden for det faglige om-
råde og arbejdsmiljø. Kongressen i november satte sit præg på presserarbejdet, 
og det lykkedes her at få fyldig omtale af vores krav om 50%-reglens afskaffelse, 
af vores nyvalg til formand og næstformand og af arbejdsmiljøet. 
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De elektroniske medier, især nyhedshjemmesiderne, tager en stadig stigende del 
af mediernes ressourcer, og derfor bliver det stadig sværere at sætte en fælles 
dagsorden. Nyhedsbilledet bliver stadig mere spredt, og folk får deres informati-
oner alle steder fra. Det betyder, at vi må tænke i alternative medier som f.eks. 
Facebook, hvilket har sat sit præg i kommunikationen. HK/Privat har ret stor glæ-
de af sin Facebook-side, som vi opruster til overenskomstforhandlingerne 2012, 
og vi har også haft succes med den første App, som er udviklet i fællesskab i for-
bundsregi. 
 
De sociale medier og nyhedshjemmesiderne trækker en større og større del af 
befolkningen til sig, men det gode gamle trykte blad har stadig mange læsere, 
også HK/privatbladet. Selv om læsertallene de seneste år har vist en faldende 
tendens, læser op mod 90 procent bladet mindst en gang om året, og langt de 
fleste læser betydeligt mere. HK/Privatbladet og afdelingsbladene er derfor den 
sikre kilde, hvis vi vil ramme så mange medlemmer som muligt. Derfor er der 
brugt mange ressourcer på at produktudvikle bladet løbende, blandt med fokus 
på forsiderne: Hvilke forsider får folk til at åbne bladet? 
 
Vi har op mod 20.000 unikke brugere om måneden på HK/Privats hjemmesider, 
og også her arbejdes der konstant med produktudviklingen. Det, vi i sær skal be-
skæftige os med i det kommende år, er snitfladen mellem de åbne hjemmesider 
og den lukkede mitHK.  
 
Den kommercielle markedsføring spiller en stadig stigende rolle i HK/Privat, og vi 
vil i 2012 havde fuld speed på markedsføringen af vores krav om at få 50 %-
reglen afskaffet. Det sker i et tæt samspil med vores egne medier og med den 
øvrige presse. Den store udfordring er at få alle medier til at spille sammen og få 
den synergieffekt, som den nye teknologi lægger op til. 
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HK/Stat 
2011 har i HK/Stat været præget af et år med overenskomstforhandlingerne og et 
højt aktivitetsniveau i henhold til HK/Stats handlingsplan med omdrejningspunk-
tet overenskomster og aftaler, kompetenceudvikling og uddannelse, arbejdsmiljø, 
juridisk rådgivning samt faget. 

HK/Stats formandskab 

Formand for HK/Stat er Thora Petersen, mens Rita Bundgaard er næstformand.  

Sektorbestyrelsen 

Sektorbestyrelsen har holdt syv bestyrelsesmøder i 2011. I overskriftsform er 
bl.a. følgende emner behandlet: 
 

• Overenskomstforhandlinger 
• Lederindsats 
• Ungdomsarbejde 
• Udviklingen på det offentlige arbejdsmarked 
• Handlingsplaner 
• Politikområder 
• Psykisk arbejdsmiljø 
• Strategi for faget. 

OAO Stat 

OAO statslige forhandlingsudvalg træffer afgørelse i alle aftale- og overenskomst-
spørgsmål på det statslige LO-forhandlingsområde. Formand for OAO Stat er 
Flemming Vinther. Thora Petersen er næstformand. 

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) 

Formand for CFU er Flemming Vinther, OAO Stat og næstformand er Peter Ibsen 
CO10. De udgjorde formandskabet ved OK11-forhandlingerne, på vegne af ca. 
150.000 statsansatte medlemmer, sammen med tre øvrige CFU-
forhandlingsudvalgsmedlemmer heriblandt Thora Petersen  

Sekretariatets opbygning 

HK/Stats sekretariat er opdelt i 2 teams: 
 
• Fagligt Team 
• Kommunikations Team  
 
HK/Stats sekretariat beskæftigede ved udgangen af 2011 udover formand og 
næstformand 19 fastansatte medarbejdere. 

Medarbejderuddannelse – statslige faglige medarbejdere 

HK/Stat har d. 19. og 20. januar 2011 haft 5 nye faglige på statens område på 
kursus i det statslige overenskomstområde. 

Netværkssamarbejde med afdelingsmedarbejderne 

HK/Stat har i 2011 holdt 3 netværksmøder med de lokale faglige medarbejdere. 
På møderne er der fagligt nyt fra sektoren og fra afdelingerne. Der har været fag-
lige oplæg fra en repræsentant fra Sampension, fra landsklubben HK Politiet og 
fra formanden for Samdata. 
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De faglige medarbejdere har også været samlet til konference d. 26. og 27. maj 
2011. På konferencen blev der konkret udarbejdet et spørgeskema til brug ved 
TR-udviklingssamtaler – TRUS. 

Overenskomster – statens område – OK 2011 

De statslige overenskomster er fornyet i 2011- midt i finanskrisen. 
 
OK 2008 havde en økonomisk ramme på 12,8 % - den højeste nogensinde. Nu var 
situationen en helt anden.  
 
HK/Stat havde i kravindsamlingen hos medlemmerne gjort meget ud af at af-
stemme forventningerne til OK 11. Opbremsningen på det private arbejdsmarked 
var markant og prognoserne dystre. Dertil kom, at opbremsningen på det private 
arbejdsmarked forventeligt ville medføre, at den statslige reguleringsordning – 
som er en aftalt ordning, der sikrer en næsten parallel generel lønudvikling på det 
private og statslige arbejdsmarked - ville ende med negativ udmøntning pr. 
1.4.2011. Og det holdt desværre stik. Regningen lød på 1,48 %, som skulle beta-
les før der overhovedet kunne komme penge ud til medlemmerne. 
 
Derfor endte de statslige forhandlere også med at beslutte, at alle krav der ko-
stede overenskomstkroner måtte fravælges. Organisationerne i CFU-samarbejdet 
var nemlig enige om, at den væsentligste opgave var at fastholde reallønnen så 
godt som muligt og til så mange som muligt. 
 
Resultatet med staten blev en aftale om generelle lønstigninger på i alt 3,15 % i 
en 2-årig overenskomst.  Da der var en gæld på 1,48 %, blev det aftalt, at der og-
så skulle udmøntes 1,48 % af de 3,15 % den 1.4.2011. Det betød altså, at der ikke 
kom generelle lønstigninger overhovedet i 2011. Der er aftalt en generel lønstig-
ning pr. 1.4.2012 på 1,67 %. 
 
Ud over de aftalte generelle lønstigninger er der mulighed for lokale lønforhand-
linger som hidtil. Det er i overenskomstresultatet forudsat, at der vil være en lo-
kal reststigning på 0,9 % pr. år altså skønnet i alt 1,8 %. Reststigning er udtryk for 
den samlede lokale lønglidning, altså aftalte individuelle lønstigninger, ændrede 
lønninger til nyansatte i forhold til forgænger m.v. 
 
Ud over generelle lønstigninger indeholdt OK 11 ganske få ændringer. Der er 
gennemført forenklinger og forbedringer af pensionsordningen i Sampension. Det 
var muligt, fordi der var en restpulje fra 2008, som kunne anvendes specifikt. 
Minipensionsordningen er hævet fra 10,28 % til 10,65 % pr. 1.4.2008 og fremover 
vil stort set alle nye medarbejdere i staten, være omfattet af enten minipension 
10,65 % eller direkte af den fuldt arbejdsgiverfinansierede pensionsordning på 15 
%. 
 
Fra arbejdsgiverside var der markante krav. Der var krav om forringelser vedrø-
rende de tjenestemandsansattes vilkår ved tilbagetrækning, krav om øget og me-
re fleksibel arbejdstid, udvidelse af normperiode fra 1 måned til 1 år og en række 
ændringer i lønsystemet med henblik på at øge de lokale arbejdsgiveres ret til at 
indgå individuelle aftaler m.v. 
 
Ingen af kravene er gennemført, men det er aftalt, at der i overenskomstperioden 
skal være et serviceeftersyn af aftalerne, herunder lønsystemet, hvor parterne kan 
lægge op til fokusområder, som kan blive behandlet som del af OK 13. 
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Der er dog aftalt ændringer for tjenestemænd, der går på pension ’før tid’. Der er 
tale om forringelser, men det er positivt, at det lykkedes at opnå enighed, da al-
ternativet ville have været en ensidigt fastsættelse af vilkår af arbejdsgiver via 
folketinget. 
 
I HK/Stats egne forhandlinger om vilkårene for HK/Stats medlemmer var situatio-
nen jf. ovenstående, at der ikke var afsat økonomiske midler til fornyelse af orga-
nisationsaftalerne. HK/Stat valgte at ”sælge” nogle bestemmelser, bl.a. tillæg un-
der uddannelse som f.eks. statonom. Tillægget blev vekslet til en generelt højere 
startløn for faglærte kontorfunktionærer og ret til forhandling af løn og opgaver i 
forbindelse med afsluttet videreuddannelse. 
 
Det blev aftalt, at der lokalt kan aftales basislønninger ud over overenskomstens 
højeste løngruppe og HK/Stats krav om overenskomstdækning af kontorfunktio-
nærer ansat ved Kirkeministeriet blev imødekommet. Der pågår pt. forhandlinger 
om overgang til fuld overenskomstdækning. 
 
Overenskomstresultatet blev godkendt ved urafstemning, hvor 34,84 % af med-
lemmerne stemte – heraf 77 % ja-stemmer. 

Øvrige aftaler i staten 

Organisationsaftalerne vedr. grafikere og arbejdsmarkedskonsulenter er forlæn-
get uden ændringer. 
 
På egnsteaterområder indgås aftale med foreningen Københavns Teater. Der var 
også her tale om hårde forhandlinger med krav om forringelser vedr. arbejdstids-
regler, forringelser for vilkår ved uddannelse m.v. Aftalen endte med en ramme 
tilsvarende den statslige og klare retningslinjer i forbindelse med kursusdeltagel-
se m.v. 

Overenskomstfornyelse 2011, TV 2 Danmark og TV 2 regionerne 

Med 96 % ja stemmer og en stemmeprocent på 83,33 har medlemmerne ved TV 2 
Danmark den 28. juli 2011 stemt ja til ny overenskomst. 
 
Med 100 % ja stemmer og en stemmeprocent på 75 har medlemmerne ved TV 2 
Regionerne den 21. november 2011 stemt ja til ny overenskomst. 
 
Begge overenskomster er gældende til den 28. februar 2013. 
 
For den 2-årige periode er der en økonomisk ramme på henholdsvis 2,90 % TV 2 
Danmark og på 2,50 % TV 2 regionerne. Aftalerne indebærer bl.a., at: 
 

• Basislønnen stiger med 450 kr. pr. måned for alle fuldtidsansatte fra den 
01.03.2011. Den 01.03.2012 er der aftalt yderligere en lønstigning på 
100,- kr. pr. måned. 

• Der afsættes en pulje til personlige tillæg, hvilket medfører, at der kan for-
handles tillæg på omkring 356 kr. pr. måned i 2012. 

• Der er indgået aftale om fleksibel placering af barns anden sygedag. 
• Nytårsaftensdag indgår nu til beregning af weekendtillæg. 

Ændringer i Sampension – nye solvenskrav 

EU har i konsekvens af finanskrisen vedtaget nye skærpede solvenskrav til pensi-
onskasser. Det ramte Sampension særligt hårdt, fordi en del medlemmer stadig 
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havde et produkt med garantirente. Solvenskravet ville direkte medføre, at der 
skulle beskæres kraftigt i de enkelte medlemmers pensionsdepoter for at opfylde 
kravet om en meget større pengereservetank. For at sikre medlemmernes pension 
bedst muligt, blev løsningen, som er godkendt af Finanstilsynet, at medlemmerne 
med garantirente fik opsagt denne ordning og i stedet fik tilbud om at overgå til 
markedsrente – eller at fortsætte i samme ordning med konservativ investerings-
strategi, men alene med en hensigtserklæring om at fastholde den hidtidige ga-
rantirente. 
 
Der er medlemmer af Sampension, som har anlagt retssag mod Sampension for 
denne ændring. Der er ingen afgørelse i sagen endnu. 

Arbejdsmiljø 

HK/Stat har i 2011 arbejdet med psykisk arbejdsmiljø inden for følgende temaer: 
 
• Hvordan kan vi understøtte arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i at fore-

bygge og håndtere et for stort arbejdspres? 
• Hvordan kan de tillidsvalgte sætte en dagsorden, der handler om at styrke 

samarbejdsevne om kerneopgaven på arbejdspladsen – social kapital?  
• Hvordan formidler vi de nye regler om den ny arbejdsmiljøorganisation og 

understøtter arbejdsmiljørepræsentanten i at anvende dem? 
• Hvordan styrker vi samarbejdet mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter? 
• Hvordan kan man som tillidsvalgte håndtere og forebygge mobning? 
 
Indsatsen om arbejdsmiljø har indeholdt en række forskellige typer af indsatser: 
 
• Vi har afholdt en række temamøder rundt i landet, hvor afdelinger eller 

Landsdækkende Sammenslutninger har været værter samt oplæg på møder, 
hvor HK/Stat ikke har været hovedarrangører. 

• Vi har søgt indflydelse på indsatser om arbejdsmiljø via HK, BAR FOKA, OAO, 
LO og Videncenter For Arbejdsmiljø. 

• Vi har deltaget i udviklingen af konkrete værktøjer om social kapital, konflikt-
håndtering/mobning samt de nødvendige samtaler. 

• Vi har bidraget med aktuelle kommentarer og nyhedsbreve til HK’s arbejdsmil-
jøportal. 

HK/Stats projekt om arbejdsmiljø 2011/2012 

En projektgruppe i sekretariatet har i 2011 taget fat om følgende opgaver: 
 
• Koncepter for temamøder for arbejdsmiljø-, tillidsrepræsentanter, medlemmer 

og deres ledere om psykisk arbejdsmiljø i samarbejde med afdelinger og de 
Landsdækkende Sammenslutninger. 

• En vejledning til afdelingsmedarbejdere om håndtering og forebyggelse af 
sager om psykisk arbejdsmiljø. 

• Afvikling af fokusgrupper med arbejdsmiljørepræsentanter for at afdække og 
forstå gruppens behov og ønsker til HK samt få uddybet LO’s undersøgelse af 
de tillidsvalgte. 

• Generelt at styrke kommunikation om arbejdsmiljø for bl.a. at synliggøre ar-
bejdsmiljørepræsentanterne. 
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Kompetencecenter for arbejdsmiljø i HK 

Arbejdsmiljøkompetencecentret består af konsulenter fra de 4 sektorer fra fælles-
skabet og en politisk styregruppe, hvor Rita Claumarch Bundgaard deltager. En 
gang i kvartalet holder centret møder med afdelingsrepræsentanter. I 2011 har 
centret primært haft fokus på følgende aktiviteter: 
 
• Indsats om social kapital i samarbejde med afdelingerne. 
• I samarbejde med FOA, 3F samt FIU og Center for arbejdsliv og læring afholdt 

en række inspirationsværksteder om social kapital, udarbejdet en pjece: Sæt 
social kapital på dagsordenen samt deltager i arbejdspladsprojekter om social 
kapital. 

• Udvikling af et 3-dages kursus for ansatte i afdelinger. 
• Formidling om den ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøorganisationen. 
• Den årlige arbejdsmiljøkonference i HK. 
• Videreudvikling af arbejdsmiljøportalen. 
• Evaluering af centrets indsats. 

Trepartsmidler til formidling om trivsel i det offentlige:  

Videncenter For Arbejdsmiljø (VFA) har fået 8 gange 25 mill. til en indsats, der 
skal forbedre trivslen i det offentlige. 
 
HK/Stat følger arbejdet tæt og er repræsenteret i reference- og undergrupper. 
 
Det har bl.a. været vigtigt for HK/Stat at tage afstand fra den meget individuelle 
tilgang til stress, for i stedet at rette opmærksomheden på at ændre arbejdsplad-
sens psykiske arbejdsmiljø samt at sætte fokus på den primære forebyggelse i en 
kommende kampagne om muskel- og skeletbesvær fremfor den sekundære fore-
byggelse. 

BAR FOKA (Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administra-
tion) 

Rita Claumarch Bundgaard har i 2011 været formand for BAR FOKA. Formanden 
har stået i spidsen for en mere langsigtet strategiplan, så handlingsplanen for 
2012 samtidig indeholder et langsigtet 2020 spor, som herved følger den natio-
nale arbejdsmiljøstrategi:  2020-planen. I 2011 har HK/Stat primært været enga-
geret i følgende projekter: 
 
Stormøder om social kapital og arbejdspres: BAR FOKA har sammen med to andre 
BAR’er afholdt fem stormøder om social kapital og arbejdspres i forår og efterår 
2011 for tillidsvalgte, deres ledere samt HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, hvor 
BARFOKA’s værktøjer bl.a. er præsenteret. Møderne har haft flotte evalueringer. 
 
Kommunikation og markedsføring: BAR FOKA har sammen med BAR Social og 
Sundhed samt BAR Undervisning og Forskning udviklet et messekoncept samt 
opdateret den fælles hjemmeside: www.arbejdsmiljøweb.dk 
 
Nye ledelsesværktøjer: I 2011 blev der udviklet og lanceret 3 værktøjer: 
 

• De nødvendige samtaler 
• Konflikthåndtering og konfliktmobning 
• Før arbejdspresset bliver for stort. 

 
Se hjemmesiden: www.arbejdsmiljøweb.dk 
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Den sunde arbejdsplads: BAR FOKA har som en del af opsamling og formidling af 
erfaringer fra en række udviklingsprojekter, udarbejdet værktøjer og afholdt mø-
der om den sunde arbejdsplads i 2011. Se hjemmesiden: 
www.sundarbejdsplads.dk   

Fag, Uddannelse og kompetenceudvikling 

HK/Stat har i 2011 arbejdet med en stærkere kobling mellem medlemmernes fag, 
uddannelse og kompetenceudvikling under sloganet: 
 

• Uddannelse skal sikre, at HK’eren får jobbet,  
• Kompetenceudvikling skal sikre, at HK’eren bliver i jobbet,  
• Faget skal sikre HK jobs i fremtiden. 

HK/Stats projekt om Fag, uddannelse og kompetenceudvikling 

Der er nedsat en projektgruppe bestående af Anders Bojesen (projektleder), Bir-
gitte Thim Berendt, Nanna Scheuer, Per Gerner Hansen, Rikke Thomsen og Rosa 
Middelboe (kommunikation). Projektgruppen har taget fat på følgende opgaver: 
 

• Udvikling af koncept for lokale fagfestival arrangementer i samarbejde 
med afdelingerne 

• Temamøder for tillidsrepræsentanter, medlemmer og deres ledere (udbudt 
i samarbejde med afdelinger og de Landsdækkende Sammenslutninger) 
om hvordan der skabes sammenhæng mellem fag, uddannelse og kompe-
tenceudvikling  

• Udvikling af nye (efter- og videre)uddannelsestilbud til medlemmerne 
 
Fagpjece 
Projektgruppen i HK/Stat Danmark har skrevet en ny pjece ’Sæt Faget Forrest’ og 
faglig stolthed og arbejdsglæde. Pjecen vil blive lanceret i foråret 2012 på ar-
bejdspladsbesøg, af formandskab, i samarbejde med afdelinger, TR m.m. 

Uddannelse 

HK/Stat har i OMKOF (Områdeudvalget for Kontoruddannelsen til den Offentlige 
Administration) og i Fagligt Udvalg under Uddannelsesnævnet, deltaget i arbejdet 
med at udvikle og sikre kvaliteten i kontoruddannelsen. HK/Stat har i 2011 haft 
fortsat fokus på udviklingen i antallet af praktikpladser til kontoruddannelsesele-
ver og har arbejdet for at få de statslige institutioner og Finansministeriet til at 
oprette praktikpladser og ansætte elever. Antallet af indgåede aftaler om kontor-
elever i praktik er på statens område steget fra 547 i 2010 til 626 i 2011.  
 
HK/Stat har i 2011 arbejdet med følgende udannelser: 
 

• Biblioteksassistentuddannelsen. 
• Professionsbachelor til den offentlige administration (PBOA). 
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Biblioteksassistentuddannelsen 

HK/Stat arbejder sammen med Tillidsrepræsentantkollegiet for statslige Bibliote-
ker og Arkiver, HK/Kommunal og deres Biblioteksudvalg, COK og Metropol på 
ajourføring og på sikring af, at uddannelsen udbydes. 

Kompetenceudvikling 

Aftalen mellem Personalestyrelsen og HK/Stat om i praksis at afprøve og frem-
bringe eksempler på projekter om kompetenceudvikling og mobilitet jf. bilag 3 
og 4 i organisationsaftalen, har resulteret i en række konkrete projekter. De af-
satte midler er anvendt dels til støtte af konkrete projekter og dels til institutio-
ner, der gennem netværk, rådgivning og erfaringsudveksling har fokus på kom-
petenceudvikling og mobilitet. 
 
Projekterne er afsluttet primo 2011 og er evalueret i SCK-regi under overskriften: 
Udvikling sker ikke af sig selv.  
 
På www.kompetenceudvikling.dk findes inspiration, filmklip og værktøjer. 

Ungdomsarbejde  

HK/Stat har som følge af kongresbeslutningen i 2009 ansat en ungdomskonsu-
lent, der har opstartet HK/Stats ungdomsarbejde. Det drejer sig overordnet om to 
målgrupper: kontorelever og studerende fra professionsbacheloruddannelsen i 
offentlig administration. 

Kontorelever 

I 2011 har arbejdet været koncentreret om: 
 

• Udvikle og gennemføre en/et elevkonference/elevmøde koncept, hvor 
HK/Stat sætter fokus på elevernes faglige udvikling og identitet.      

• Udvikle målrettet kommunikation på HK/Stats hjemmeside og pjece 
omhandlende rettigheder, pligter og uddannelsen.   

• I samarbejde med HK/Privat at udvikle og udbyde kurser i skriftlig 
kommunikation til administrative kontorelever.  

PBOA:  

I samarbejde med HK/Kommunal har HK/Stat: 
 

• Afholdt stiftende årsmøde for landsforeningen ABL/HK (administrati-
onsbachelorernes Landsforening), for alle studerende på og dimittender 
fra professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration. Lands-
foreningen har til formål at sikre at varetage medlemmernes uddannel-
sesfaglige, studenterpolitiske og fagpolitiske interesser, at understøtte 
etableringen af netværk mellem studerende og dimittender samt ud-
brede kendskabet til uddannelsen.  

• Gennemført besøg på alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder bache-
loruddannelsen i offentlig administration. 

• Afholdt to temadage for afdelingsmedarbejdere for at sikre viden- og 
erfaringsudvikling om uddannelsen. 
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Den politiske indsats i HK/Stat - status og resultater 

HK/Stats formandskab, ledelse og sekretariat har været meget aktive på det poli-
tiske område i løbet af året – ofte i et rigtigt godt samspil med landsklubber, af-
delinger og tillidsfolk. Her følger nogle af de politiske indsatser i 2011.  

SKAT-kampagnen 

HK/Stat har kørt en kampagne for at få stoppet den urimelige og dyre sparepro-
ces i SKAT. Målet var bl.a. at få standset eller udskudt de planlagte, fortsatte re-
duktioner af skattemedarbejdere. Der har været rigtigt meget presseomtale og 
historier om emnet.  
 
Kampagnen har været en succes: SKATs nedskæringsplaner stoppes og SKAT får 
tilført 150 millioner kr. ekstra.  

Domstolene:  

HK/Stat har også fulgt op på domstolenes område: Særbevillingen på nogle hund-
rede millioner til ”bunkebekæmpelse” var i fare. Indsatsen blev derfor opjusteret. 
Dommerforeningen holdt bl.a. i overensstemmelse med en musketér-ed med 
HK’erne et møde med den nye justitsminister og påpegede farerne ved at skære 
ned på HK’erne. Og Thornings finanslov indebar da også, at Domstolene får lov til 
at beholde deres særbevilling.  

Politiet:  

I samarbejde med HK/Stat har Landsklubben gennem en del år forsøgt at sikre 
HK’ernes fortsatte placering i Politiet. Det førte bl.a. til oprettelsen af de særlige 
servicecentre, som har medført bedre kundetilfredshed og bedre service overfor 
borgerne – og politifolkene kunne få mere tid til politiopgaver. Men HK’erne i Po-
litiet har været udfordret voldsomt af effektiviseringer og det såkaldte Normativ. 
Normativet betød, at der skulle være 12.000 politibetjente i Danmark. Dermed 
kunne der kun spares på HK’ere og andre civile faggrupper. HK/Stat og Lands-
klubben havde derfor som mål at få normativet væk samt at få videreført bevillin-
gerne til servicecentrene. Begge ting lykkedes: Normativet er væk, og der er vide-
reført særskilte penge til servicecentrene via en lobbyindsats. Træerne vokser dog 
ikke ind i himlen: Der er blevet fyret mange HK’ere i Politiet. Og der skal stadig 
effektiviseres. Men hvis normativet ikke var væk og uden bevillinger til service-
centrene, var HK’erne kommet til at betale en endnu større pris. 

Afskedigelser i Politiet 

I alt 159 administrative medarbejdere er sagt op i efteråret 2011. Der hvor man 
på ordentlig vis har informeret, inddraget og samarbejdet med de lokale tillidsre-
præsentanter i den lokale proces, er også der, hvor man samlet set oplever størst 
tilfredshed med håndteringen af afskedigelserne.  
 
Men det var ikke alle steder, det gik lige godt. I en enkelt politikreds blev to over-
enskomstansatte medarbejdere opsagt - og straks efter blev to HK-stillinger slået 
op som ledige. Der er også uafsluttede sager fra andre politikredse, hvor HK/Stat 
forfølger sager for medlemmer på barselsorlov. I en politikreds er afskediget syv 
administrative medarbejdere og efterfølgende er der opslået ledige stillinger på 
eksternt opslag på administrative medarbejdere til kredsens servicecenter.  
 
HK undersøger p.t. hvor og i hvilket omfang, der skal føres faglige sager i køl-
vandet på afskedsprocessen, ligesom der forhandles erstatninger for usaglige 
fyringer.  
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HK/Stat og HK Politiet har efterfølgende holdt et fælles seminar for HK Fællestil-
lidsrepræsentanter, suppleanter og afdelingsmedarbejdere om afskedsprocessen. 
Med emner som ’debriefing’ af afskedsprocessen, samarbejdet med de lokale HK-
afdelinger og hvordan kommer vi videre – hvordan kan vi påvirke fremtiden? Var 
ønsket at vidensdele og blive klogere til evt. kommende afskedigelsesrunder. 

Finanslov og BoligJobplanen (’Fokuseret’ Administration):  

HK/Stat fulgte finanslovsprocessen meget tæt. Finansloven har jo direkte konse-
kvenser for vores medlemmer. Der har været et varigt pres på de politiske partier 
indtil sidste minut inden finansloven skulle vedtages. Desværre fortsætter ned-
skæringerne som følge af Fokuseret Administration i den nye finanslov. Det sam-
lede overblik over personalekonsekvenserne er endnu ukendt. 
 
HK/Stat presser fortsat på for at afværge afskedigelser. Der er der da også positi-
ve ting at sige omkring finansloven udover SKAT, Domstolene og delvist Politiet. 
Således får Arbejdstilsynet, SKAT og Politiet midler til en indsats mod social dum-
ping. Og Kriminalforsorgens budget videreføres indtil videre et år. Arbejdstilsynet 
prioriteres sammen med arbejdsmiljøet og Forebyggelsesfonds-tyveriet rulles til-
bage mv.  
 
Derudover styrkes miljø-, klima- og energiområdet, uddannelse og forskning prio-
riteres (selvom ministeren stadig mener, at der kan spares på administrationen), 
og der sker en annullering af DSB-besparelserne på 300 mio. kr. fra den gamle 
regering. Endeligt kulegraves løntilskudsområdet og multimedieskatten bortfal-
der (men den gamle ordning kommer stort set i stedet).  

Holdningsskifte på statens område og styrket samarbejde, dialog og tryghed 

Udover de ovennævnte indsatser har HK/Stat gennem en del måneder forsøgt at 
påvirke politikere, ministre og resten af fagbevægelsen til et holdningsskifte på 
statens område. Det er meget påkrævet, at statens arbejdspladser bliver bedre til 
at samarbejde og inddrage medarbejderne, samt at der kommer mere fokus på 
tryghed for medarbejderne. Der har været dialog med forskellige politiske aktø-
rer. Vi vil fortsætte med at påvirke på den front. 

Udbudskatalog / arbejdspladsbesøg 

HK/Stat har til HK-afdelingerne og LS udsendt katalog med en oversigt over tema-
arrangementer m.v., som HK/Stat udbyder til afdelingerne samt inspiration til 
andre muligheder for at holde arrangementer.  
 
Ideen er, at HK/Stat udbyder temadagene på nogle konkrete datoer i 2011 til af-
delingerne som et tilbud: vi holder oplæg, leverer materialer m.v. – mens afdelin-
gerne inviterer målgruppen. Kataloget er en udløber af Din Hverdag – Vores Fo-
kus, hvor HK/Stat har valgt at sætte fokus på fælles projekter om arbejdspladsbe-
søg, tema-arrangementer m.v. mellem sektor, afdelinger m.v. 

Kommunikation 

Kort fortalt: 
Medlemsbladet fik nyt koncept. 
 
HK/Stats bestyrelse vedtog en kommunikationspolitik. 
 
Kampagne gav resultater. 
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Reklameværdi af presseomtale tæt på otte mio. kroner. 

Handlingsanvisninger – nyt fagligt værktøj til tillidsrepræsentanterne 

For at styrke TR i det daglige arbejde og for at skærpe interessen for TV-portalen, 
har HK/Stat fra den 1.12.2011 påbegyndt ”hyldeopfyldningen” på TV-portalen 
med et nyt produkt – handlingsanvisninger. 
 
Handlingsanvisninger er helt konkrete forslag til, hvordan TR i praksis kan arbej-
de med dagligdagens udfordringer.  Handlingsanvisningerne vil ramme en bred 
vifte af alle typer af opgaver en TR forventeligt vil støde ind i. Det være sig f.eks.: 
hvad er min rolle/opgave som bisidder ?, hvordan får jeg et forbedret samarbejde 
med ledelsen?, hvad er en god proces ved lønforhandlinger?,  SU arbejdet,  hvad 
er der af forventninger i forhold til klubarbejdet? osv. 

Medlemsbladet fik nyt koncept 

De centrale medier i HK/Stats medlemskommunikation i 2011 var HK Statbladet 
og hjemmesiden www.hk.dk/stat. Bladet udkom som en del af bladsamarbejdet i 
HK ti gange. Ved årets udgang indstillede HK Stat Hovedstaden det hidtidige 
samarbejde om udgivelse af afdelingssektorens afdelingsblad, Nyt & Nyttigt, som 
en integreret del af HK Statbladet. 
 
Redaktionen udviklede et nyt koncept for HK Statbladet. Ideen med at udvikle et 
koncept var at give: 

• ledelsen vished for, at magasinet understøtter organisationens strategi. 
• hele organisationen mulighed for at tænke med og levere input til redakti-

onen. 
• skribenterne en klar rettesnor for valg af historier, vinkler og form – som 

supplement til den coaching, redaktøren alligevel aldrig har tid til. 
• læserne et klart profileret, velredigeret blad med gode historier – hvilket 

styrker afsenderens genkendelighed og modtagerens loyalitet.  
 
Konceptet udviklede vi på grundlag af en større læserundersøgelse, to fokus-
grupper, redaktionel erfaring og to redaktionelle workshops med deltagelse af 
nogle af redaktionens freelancere og en ekstern konsulent. 
 
»Din genvej til et godt arbejdsliv« hedder bladets nye pay off eller motto. Bladet 
skal være et redskab til nytte, udvikling, tryghed og fællesskab. Og der skal i re-
digeringen være stærkt fokus på modtagerens perspektiv. Et afgørende succeskri-
terium er, at læserne/medlemmerne kan bruge bladet.  
 
En væsentlig del af konceptet er fordelingen af stofområder og en række faste 
formater, som stoffet skal formidles inden for. Formaterne omfatter fx Mit fag og 
min dag (arbejdsportræt med fokus på fag, arbejdsdag og kompetencer 2 sider), 
Sådan får du... (fx jobbet, tillæg, feedback, efteruddannelse, arbejdsglæde 2 si-
der) og To sider af samme fag (dobbeltportræt af forskellige medlemmer med 
fokus på et emne 2 sider), Hvad får jeg for mit kontingent? og ’Dine arbejdsvil-
kår‘. 
 
Stoffet i bladet skal over tid fordele sig sådan: 
Arbejdsliv (40 procent) fx stress, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling 
Arbejdsplads (40 procent) fx samarbejde, omstruktureringer, projekter 
Arbejdsmarked (20 procent) fx finanslov, OK, arbejdsløshed, fagforeningen 
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Fokusområderne fag, uddannelse, arbejdsmiljø, unge, OK og ledelse går på tværs 
af stofområderne. 
 
Læserundersøgelsen, som lå til grund for udviklingen af det nye koncept, omfat-
tede 1.530 gennemførte interviews. Undersøgelsen fokuserede bl.a. på læsetid, 
læse-omfang, tilfredshed, interesse, troværdighed, relevans for arbejdsliv, alsi-
dighed, lyst/pligt-læsning, foretrukne emner, på tryk eller digitalt + mening om 
enkeltartikler.  
 
Læserundersøgelsen viste blandt andet, at: 
• over halvdelen af læserne bruger mellem fem minutter og en halv time på 
bladet. Under hver tiende læser ikke. Ældre læser længere tid end yngre. 
• Næsten to ud af tre finder artiklerne interessante. Færre end hver femte finder 
ikke artiklerne interessante – eller har ikke læst dem. Læsere op til 25 år finder 
generelt artiklerne mindre interessante end ældre læsere. 
• flere end hver tredje læser en meget stor del af bladet. Hver tredje læser 
mellem en fjerdel og halvdelen af bladet. 13 procent bladrer og scanner 
overskrifter. 
• over halvdelen er meget eller overvejende tilfredse. Flere end hver tredje er 
neutrale. Meget få er rigtigt sure på bladet. 
• Op mod halvdelen synes bladet er relevant for deres arbejdsliv. 
Flere end hver fjerde er nutrale. 
 
På baggrund af resultaterne blev målet for det nye bladkoncept, at det skulle 
medvirke til at: 
● Få flere tilfredse, færre neutrale læsere 
● Få flest mulige til at opleve artikler som interessante 
● Få flere til at opleve relevans for deres arbejdsliv 
● Få flere til at opleve, at de læser om deres virkelighed 

 
Blandt en meget lang række kommentarer fra deltagere viser følgende tre den 
udfordring, redaktionen stod over for, da den skulle forbedre konceptet: 
 
Læser A: »…. for at HK Bladet kan dække alle, bliver det også uinteressant for de 
fleste.« 
 
Læser B: »Bladet skal fortælle de historier, der ikke bliver fortalt andre steder. Der 
er ingen grund til at gøre som TV-Lorry (…..) bladet skal fortælle historier om 
HK’ernes dagligdag: arbejdsmiljø, løn, kompetenceudvikling« 
 
Læser C: »Jeg er rigtig godt tilfreds med bladet, og synes det indeholder det hele 
i en herlig kombination…« 

Ny kommunikationspolitik 

HK/Stats bestyrelse vedtog en kommunikationspolitik for sektoren. Politikken 
beskriver formålet med HK/Stats kommunikation, de værdier kommunikationen 
bygger på, de centrale målgrupper og nogle få, konkrete kommunikationsmål. 
Udgangspunktet er en koncentreret beskrivelse af organisationens mål, vision og 
mission:  
 
HK/Stat er en stærk organisation med stor indflydelse på statens arbejdspladser. 
Vi sikrer medlemmerne attraktive arbejdspladser, stærkere kompetencer og mere 
kvalificerede job – og en løn, som matcher. Vores medlemmer skal opleve et 
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stærkt fagligt fællesskab, og vores omverden skal vide, hvilke opgaver medlem-
merne løser. 
 
Koncentrat af mission-vision og målprogram, formuleret til brug for Kommu-
nikationspolitikken 
 
Udover den overordnede kommunikationspolitik udarbejdede K-team en mere 
omfattende udgave til brug i det daglige arbejde. En proces med at implementere 
kommunikationspolitikken og tilhørende strategier og handleplaner blev sat i 
gang. 

Pressearbejde og synlighed 

Omtale i medierne, hvoraf en del skyldtes proaktivt og/eller reaktivt pressearbej-
de i HK/Stat, førte til artikler og indslag i trykte medier, på tv og i netmedier til en 
samlet værdi reklameværdi af tæt på 6,8 millioner kroner i 2011. I 2010 var re-
klameværdien, som bliver opgjort i en rapport fra et reklamebureau, godt 5,2 
mio.  
 
Blandt de HK/Stat-issues og sager, som gav flest omtaler i medierne og flest pub-
licerede udtalelser fra HK/Stats formand og andre aktører, var følgende: Staten 
fyrer de ældste medarbejdere først, Staten fravælger seniorerne ved ansættelser, 
Nedskæringer på administrationen i politiet og Fyringer i staten pga finansierin-
gen af BoligJobplanen. 
 
HK/Stats store velfærdskampagne, »Stop velfærdskronernes flugt« (også omtalt 
andetsteds i beretningen) i august var også afsæt for pressearbejde. Med historier 
i DR’s Radioaviser, TV-Avisen, Jyllands-Posten, Børsen og andre medier blev 
HK/Stats synspunkter om flere medarbejdere til Skat eksponeret for et stort pub-
likum. Den omregnede reklameværdi af historier om Skat og HK/Stats kampagne 
udgjorde omkring 2,1mio. kroner.  
 
Udviklingen og afviklingen af kampagnen stod en arbejdsgruppe med deltagere 
fra K-team og Fagligt Sekretariat for.  

Dødsfald 

Kommunikations-teamet var bemandet med en redaktionssekretær/journalist en 
webredaktør/journalist, en kommunikationschef (ledelse, udvikling og allround 
kommunikationsarbejde) og en administrativ deltids-medarbejder, som også løser 
opgaver i Fagligt Sekretariat. I august døde Britta Hansen, der gennem ti år ydede 
en stor indsats som først reporter, siden webredaktør og til sidst redaktionsse-
kretær på HK Statbladet. 

Lederindsatsen 

Den 25. maj 2011 besluttede HK/Stats sektorbestyrelse at vedtage en handlings-
plan om en lederindsats. Målet med lederindsatsen er at fastholde ledermedlem-
mer i HK/Stat. Lederjobbet er en del af HK-faget, da en del HK’ere bliver ledere i 
løbet af deres karriere. Det er vigtigt, at der er synlighed om også denne faglig-
hed for HK’erne.  
 
Projektgruppen besluttede tidligt i forløbet, at der skulle nedsættes en fokus-
gruppe af ledere, som kunne bidrage til en kvalificering af, hvad lederindsatsen 
nærmere skal bestå af. Fokusgruppen blev etableret i efteråret 2011, og det før-
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ste møde blev afholdt den 7. december 2011. Fokusgruppen består af ledermed-
lemmer udpeget af HK-afdelingerne. 
  
Efter fokusgruppens opfattelse skal følgende prioriteres i lederindsatsen:  

• Udvikling af web-univers for ledere 
• Lederuddannelse 
• Synlighed, bl.a. ved direkte mails 
• Netværk bundet på faglighed og geografi 
• Ledercoaching  
• Rammer og sparring for ledere 
• Udveksling  
• Praktiske værktøjer 

 
I 2012 vil der være fokus på at løse udfordringen med korrekt registrering af le-
derne. Lederindsatsen vil i 2012 have 3 indsatsområder eller søjler: Synlighed, 
aktiviteter og rådgivning. Der planlægges med en temadag om ledelse i det tidli-
ge efterår 2012.  
 
Arbejdet med en særlig hjemmeside vil begynde i starten af 2012.   

Afskedigelsesrunde i SKAT 

SKAT var i foråret 2011 ramt af en større afskedigelsesrunde. I alt ca. 120 perso-
ner blev afskediget, heraf 43 HK-medarbejdere. Baggrunden for afskedigelserne 
var, at der skulle skaffes penge til nye ansættelser særligt på it-området, for at 
sikre gennemførelsen af store it-projekter. De afskedigede blev udvalgt efter kri-
teriet ’hvem der bedst kunne undværes’. HK/Stats sekretariat tilbød afdelingerne, 
at behandlingen af afskedigelsessagerne kunne ske centralt i et samarbejde med 
afdelingerne. 6 ud af 7 afdelinger tilsluttede sig dette. De indledende forhandlin-
ger med SKAT blev derfor foretaget i et samarbejde mellem sekretariatet og den 
relevante afdeling.  
 
I alt 25 afskedssager blev forhandlet i SKAT, heraf 2 sager som en afdeling kørte 
selv. I 7 af sagerne frafaldt vi allerede under forhandlingerne, da det stod klart, at 
vi ikke havde mulighed for at løfte bevisbyrden for, at der var tale om en usaglig 
afskedigelse. I de resterende sager blev der udarbejdet uenighedsreferat.  
 
Efter overvejelser i Sekretariatet blev i alt 7 sager videreført til Personalestyrelsen.  
 
Samtlige 7 sager blev i første omgang afvist af Personalestyrelsen. Herefter fulgte 
svære forhandlinger for at forlige sagerne. Det endelige resultat blev, at to sager 
blev forligt med henholdsvis 80.000 kr. og 45.000 kr. i godtgørelse. De øvrige 
sager blev ikke ført videre, da det var sekretariatets opfattelse, at der ikke var 
mulighed for at løfte bevisbyrden for, at der var tale om usaglige afskedigelser.  

Godtgørelse i faglig voldgift for usaglig afskedigelse i SKAT – decorum-
kravet 

Decorum-kravet går i sin simple udgave ud på, at offentligt ansatte skal opføre 
sig ordentligt – både i jobbet og udenfor jobbet. 
 
I 2011 blev et medlem ansat hos SKAT tilkendt en godtgørelse på kr. 100.000,- 
for usaglig opsigelse. Opmanden fandt ikke, at en administrativ skattebøde på kr. 
40.000 for overtrædelse af skatteregler i forbindelse med tidligere salg af ube-
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bygget grund uden opgivelse af provenu, var nok til, at medarbejderen ”kastede 
en skygge over SKAT” og lovligt kunne opsiges. 
 
Et medlem solgte i 2005 en arvet ubebygget grund sammen med sine søskende, 
uden at opgive dette til skattemyndighederne. Han var uvidende om reglen om, at 
der skal betales skat for fortjeneste ved salg af ubebyggede grunde. Ved salget 
var medlemmet ansat i Københavns Kommune som kontorbetjent. Da SKAT blev 
fusioneret i november 2005 fulgte han med over til SKAT. I 2009 starter en sag 
om skattesvig imod medlemmet.  
 
Og i december 2009 vedtager man en administrativ bøde på 40.000 kr.  
 
Afskedigelsessagen mod ham blev indledt i januar 2010. SKAT henviste til, at han 
ikke levede op til decorum-kravet for ansatte.   
 
Opmanden udtalte, at der er meget lidt praksis om decorum. Vurderingen af sag-
ligheden er konkret og tager udgangspunkt i tid, sted og medarbejderens place-
ring. Medlemmet havde forevist sin chef den ændrede skatteangivelse, og chefen 
havde ikke gået videre med sagen.  
 
Opmanden lagde vægt på, at der i 2009 var sket et personalelinjeskift til it-
medarbejder uden forbehold. Den vedtagne bøde for skatteunddragelsen er væ-
sentligt under normalbøden, hvilket også tyder på, at Skat anser det for delvist 
undskyldeligt. Medlemmet havde en underordnet stilling, hvorfor der ikke kunne 
stilles så høje krav.  
Der var ikke forsæt til at unddrage skat – unddragelsen skete pga. Uvidenhed, og 
der var ikke tale om skattespekulation. Opmanden lagde også vægt på, at vores 
medlem ikke selv havde søgt ind i SKAT, og han blev ikke ved overførslen gjort 
bekendt med, at der skulle gælde særlige regler for ansatte i SKAT. Han gik til sin 
chef, så snart forholdet kom frem, han følger en afdragsordning og betaler af på 
gælden.  
 
Opmanden lagde også vægt på, at han ikke var ansat i SKAT, da salget af grunden 
fandt sted. Opmanden fandt derfor, at det var svært at sige, at ’han kastede en 
skygge over SKAT’. 

Ret til erstatningsferie hvis du bliver syg i din ferie 

I september 2009 afsagde EU-Domstolen en dom der fastslår, at hvis en ansat er 
syg i sin ferie og ferien dermed mister sit rekreative formål, så er der ret til er-
statningsferie. 
 
Den danske ferielov er endnu ikke ændret som følge af dommen, men HK vurde-
rer, at den har direkte betydning for danske lønmodtagere. 
 
Indtil der er afklaring på retstilstanden for danske lønmodtagere, har vi anbefalet, 
at ansatte der bliver syge under ferie, kontakter deres arbejdsgiver og sygemelder 
sig, får dokumentation for sygdommen og dens varighed samt anmoder deres 
arbejdsgiver om at få ferien erstattet. 
 
I statens ferieaftale er der allerede mulighed for, at arbejdsgiver kan suspendere 
ferien helt eller delvist, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder 
sygdom opstået i ferien. Det er ledelsen, der skønner, om der er sådanne særlige 
omstændigheder.  
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Lidt nye vinde på forsvarsområdet – ny løn 

Fokus og pres på Forsvaret bl.a. i forbindelse med OK 11 har betydet, at der nu er 
sket et gennembrud. Forsvaret har anerkendt, at løngruppeskift også kan være en 
del af ny lønsystemet og i forbindelse med øget decentraliseret af kompetence, er 
der åbnet op for forhandling af basisløngruppeskift ved de lokale lønforhandlin-
ger. Området følges fortsat tæt. 

Fejl i pensioner – forsvaret 

Forsvaret har haft fejl i pensionsindbetalingerne til Sampension. Fejlen er typisk, 
at der ikke er sket korrekt skifte mellem minipension (10,65 %) og almindelig 
pension (15 % ) efter karensperiode. Der er efterbetalt et større millionbeløb samt 
en bod.  
 
I kølvandet af denne sag er det nu konstateret, at der også er fejl vedr. pensions-
bidrag af udligningstillæg. Den sag vil køre i 2012. 

Tillidsrepræsentantuddannelsen 

TR-kursernes faglige indhold er løbende revideret i henhold til implementeringen 
af overenskomsten for perioden 2011-2013, aftaler og ændret lovgivning. 
 
I forbindelse med revisionen af det faglige indhold og på baggrund af deltagernes 
kursusevalueringer er kursusprogrammerne og flow’et på tillidsrepræsentantud-
dannelsen og samarbejdsudvalgskurserne ligeledes revideret. 
 
HK/Stat planlagde i samarbejde med Kursusafdelingen og HK-afdelingerne at af-
holde de fleste TR-kurser som regionale eksternatkurser.  
 
Der er i alt holdt 22 grunduddannelseskurser for tillidsrepræsentanter med i alt 
299 deltagere. 
 
 
 
 


