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Forord 

Vi genstarter HK 

2012 blev et begivenhedsrigt år for HK med mange nye aktiviteter, der peger 

frem mod 2013. 

 

Mange af årets faglige aktiviteter var rettet mod målet om at få nye medlemmer 

og fastholde endnu flere. HK’s 8-punktsplan har været en motor for processen, 

og alle i HK er blevet målt og vejet løbende gennem hele året. Arbejdet har givet 

en ny faglig systematik og har udviklet en stribe af gode praksisser, når HK orga-

niserer og fastholder medlemmer.  

Særligt blandt studerende og unge er der udviklet systematiske værktøjer, der 

kontinuerligt henter medlemmer hjem. Faglige teknikker der, udvikles i et tæt 

samarbejde på tværs af HK, og som bliver udbredt og anvendt i hele landet. 

 

HK fik en ny digital kommunikationsstrategi, der tydeligt synliggør HK’s værdi 

over for medlemmer og kommende medlemmer. I takt med medieudviklingen 

skal HK’s kommunikation udnytte alle de tilgængelige digitale og traditionelle 

medier til at skabe mest mulig værdi for medlemmet. Kommunikationen skal til-

stræbes altid at være relevant, rettidig og nærværende. HK skal altid være profes-

sionel og servicemindet på alle kontaktpunkter til medlemmet. 

 

Med MOS eller Medlemsoverblikket fik vi et fuldt 360° medlemsoverblik på tværs 

af eksisterende systemer i bredest mulige omfang. Medlemsoversigten vil kunne 

optimere måden, hvorpå alle medarbejdere i HK arbejder med hvervning, indmel-

delser, medlemsservice og fastholdelse. 

 

Også den interne kommunikation blev prioriteret med faste medarbejdernyheder 

flere gange om ugen med video, billeder og nye temasider på Intranettet. Intern 

kommunikation skal bruges strategisk til at udbrede og formidle viden om de 

bedste faglige værktøjer og HK’s politik samlet til alle medarbejdere på tværs af 

HK.  

Flere gange om måneden bringes fløjtehistorier om lokale og centrale succeser 

med at organisere medlemmerne. Historier om, hvordan medarbejderne gør en 

forskel for medlemmerne.  

 

HK’s styrke og størrelse handler ikke alene om økonomi og medlemstal, men i 

højere grad om legitimitet til at være en del af løsningen og dermed gøre en for-

skel for medlemmet.  Et medlemstal, som faktisk har udviklet sig bedre i 2012, 

end vi oprindelig havde forventet. Der er et stykke igen, før HK når et stabilt med-

lemstal, men der er færre medlemmer, der har forladt os i 2012, end vi oprindelig 

havde frygtet.  

Et klart signal om, at effekten af 8-punktsplanen begynder at vise sig. Det arbej-

de, skal vi i fællesskab intensivere i 2013 med en opdateret og udvidet 8-

punktsplan. 

 

Uden viden, ingen udvikling. I 2012 fik HK afgørende ny viden fra næsten 25.000 

medlemmer, der tilkendegav deres billede af HK’s ydelser og synlighed.  

Medlemmerne oplever HK som en god fagforening – og især vægter de vores råd-

givning meget højt. Mange af resultaterne var fine, men andre gav anledning til 

mange overvejelser om nye handlinger, der vil komme til at præge vores arbejde i 

2013.  

 

2012 blev udvikling sat på dagsordenen med HK-Explore og ikke mindst Explore-

Dagen, hvor HK for første gang i nyere tid samlede alle medarbejdere til en fælles 
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temadag.  

 

Dagen i Vingsted var blot en af en stribe handletanke, som HK afviklede med del-

tagere fra alle dele af HK.   

I 2013 kommer vi nu til at se effekten af de forskellige initiativer, der er opstået 

under rammerne af Explore. Vi får et digitalt værktøj til kompetenceafklaring, vi 

kommer til at styrke den interne jobrotation i HK, vi skal høre mere om HK’s fløj-

tende succeshistorier, og så har hovedbestyrelsen indledt året med at planlægge 

en gennemgribende kulturforandringsproces.  

 

HK skal udvikles som en organiserende fagforening med flere og mere loyale 

medlemmer til følge. Næste skridt bliver at få inddraget alle i HK i den lærepro-

ces. Men ingen opgave er vanskeligere end at skabe og ændre kulturen, til gen-

gæld er udbyttet meget værdifuldt for medlemmet. Nuværende og potentielle 

medlemmer skal fremover kunne mærke, at fagligt fællesskab betaler sig. At 

sammenhold er vejen til at vinde styrke og få skabt bedre faglige fællesskaber på 

arbejdspladsen. Hvilket igen vil tiltrække endnu flere medlemmer til HK. 

 

Udviklingsarbejde, lære- og idéprocesser vil fylde meget af 2013 og kulminerer, 

når vi afholder den ordinære kongres. Ambitionen er, at vi skal arbejde med te-

maet om HK, som en nærværende og moderne fagforening, der altid udgør en 

synlig værdi og dermed skaber loyale medlemmer. 

 

Så vi glæder os til 2013, hvor HK som altid er en del af løsningen. Vi vil være fag-

bevægelse og fagforening med tryk på ordet ”fag”, og som et moderne fag vil HK 

være i konstant forandring. 

 

Venlig hilsen 

Kim Simonsen 
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Politisk ledelse 

Nedennævnte udgør de forskellige udvalg pr. ultimo december 2012. 

 

Forretningsudvalget 

Kim Simonsen, HK/Danmark Christian Grønnemark, HK/Hovedstaden 

Mette Kindberg, HK/Danmark Martin Rasmussen, HK/Midt 

Bodil Otto, HK/Kommunal Karin Østerby, HK/MidtVest 

Rita Bundgaard, HK/Stat Ivan Ziegler, HK/Nordjylland 

Per Tønnesen, HK Handel Carsten Bloch Nielsen, HK/Sjælland 

Simon Tøgern, HK/Privat Ole Kjær, HK/Sydjylland  

 Viggo Thinggård, HK/Østjylland 

 

Ovenfor nævnte udgør Daglig Ledelse 

Sekretær for daglig ledelse/forretningsudvalget og hovedbestyrelsen:  

Villy Dyhr. 

 

 Hovedbestyrelsen  

 

HK/Hovedstaden Christian Grønnemark 

HK Handel  Mette Høgh 

HK/It, Medie & Industri Ulla Jeppesen  

HK/It, Medie & Industri Anne Marie Kverneland 

HK/Kommunal Winnie Axelsen 

HK/Kommunal Karla Helle Kirkegaard 

HK/Privat - Service René Knudsen 

HK/Privat - Service Mai-Britt Hoff Kjeldsen 

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 Henrik Nedermark 

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 

  

HK/Sydjylland Ole Kjær 
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HK Handel Hanne K. Mathiasen 

HK/Privat Henny Fiskbæk 

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 
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Formandskabets område 

 

Explore 2012 

2012 var handlekraftens år i HK. Med HK Explore blev alle dele i HK inviteret med 

på en rejse, hvor overskrifterne var handlekraft, inspiration til nye veje til løsnin-

ger og gøre gode handlinger endnu bedre.  

Som udgangspunkt for HK Explore blev der identificeret tre forandringsbølger, 

som kommer til at påvirke HK’erne i fremtiden. 

 Internationalisering – HK-jobs bliver i stigende grad flyttet til udlandet, og 

der bliver stillet større krav til HK’erne på de danske arbejdspladser om at 

kunne håndtere internationale udfordringer. 

 Digitalisering – Computeren overtager flere og flere HK-funktioner og digi-

talisering og teknologiske udvikling ændrer kravene til de tilbageværende 

jobs. 

 HR overalt – Virksomhedernes personaleafdelinger løser stadig flere af de 

opgaver, som traditionelt lå hos tillidsrepræsentanten. 

HK Explore er en måde at arbejde på blandt andet via handletanke. Grundidéen 

er, at deltagerne – ud over bare at tænke store tanker og få gode idéer – forplig-

ter hinanden på at handle. Her spiller handletanke en afgørelse rolle som middel 

til at nå målet.  

Kortere vej fra tanke til handling 

Arbejdsmetoden ved handletankene under HK Explore er at have et ’udefraind- 

perspektiv’. Vi inviterer konstruktive kritikere ind for at give os deres syn på vo-

res fagforening og deres input til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes og 

bedre. Og omdrejningspunktet for arbejdet er selvfølgelig medlemmerne, for det 

er dem det hele handler om. 

Der blev afholdt fire handletanke i 2012, og en meget stor del af medarbejdere i 

HK og HKA har været i berøring med Explore. 

 19. januar 2012 for forretningsudvalget og administrativt ledelsesforum 

 8. maj 2012 for Hovedbestyrelsen 

 16. august 2012 for Det helt særlige dialogforum og klubbestyrelserne 

 24. august 2012 ExploreDagen i Vingsted Centeret for alle HKA og HK’s 

medarbejdere og valgte 

Inputtene er kommet fra meget forskellige personer: tidligere departementschef 

Jørgen Rosted, sociolog Emilia van Hauen, Director of Project Management i Colo-

plast Christina Pedersen, direktør i Skat Ole Kjær, HR- udviklingschef i Region Ho-

vedstaden Tine Køhler, vicedirektør i DEA Bjarne Lundager, administrerende di-

rektør i Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune Carsten Haurum, 
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Lektor ved Roskilde Universitet Søren Sommer Jagd, Håndboldspiller Joachim 

Boldsen, marknadsstrateg fra Unionen Anna Jormin og tidligere statsminister Poul 

Nyrup Rasmussen.  

Nye stærke handlinger sat i værk 

2012 markerede starten og viste hurtigt resultater af Explore Handletankene. Dis-

se resultater og effekter skal gerne blive endnu stærkere i 2013, hvor flere af de 

initiativer, der er opstået under rammerne af Explore for alvor bliver udfoldet: 

 Et par gange om måneden offentliggøres en fløjtehistorie. Ideen med fløj-

tehistorierne er at dele succeshistorierne i HK. 

 Der arbejdes med et digitalt kompetenceafklaringsværktøj. 

 HK Ungdom laver et pilotforsøg, hvor aktive underviser på folkeskoler om 

den danske model og unges rettigheder. 

 Der kommer øget fokus på den interne jobrotation. 

 Der afholdes en handletank med fokus på fremtidens HK jobs 

 Og ikke mindst vil en arbejdsgruppe foreslå Hovedbestyrelsen at sætte 

gang i en kulturforandringsproces, så HK bliver en organiserende fagfor-

ening med flere og mere loyale medlemmer til følge. 

 

Med HK Explore skulle der sættes handling på alle tankerne og ordene i HK med 

det formål at vende medlemsudviklingen, så HK også i fremtiden vil være en 

stærk og indflydelsesrig fagforening for medlemmerne. Denne opgave er ikke 

færdig, men med de initiativer, projekter og processer, der er opstået under 

rammerne af HK Explore, har HK fået rettet fokus på de rigtige udfordringer, sat 

klarere mål og iværksat arbejde, der skal bringe os videre. 

8-punktsplanen 

Administrativt ledelsesforum iværksatte i oktober 2010 en ”operationel plan for 

øget fastholdelse”, der skulle sætte handling bag ordene om at fokusere på den 

konkrete medlemsfastholdelse, og i øvrigt bakke op om 2510-målene fra for-

bundskongressen i 2009. 

Baggrunden for planen var dels en konstatering af det fortsat stigende udmeldel-

sestal og dels en konstatering af, at fastholdelsesindsatsen på daværende tids-

punkt kun var sporadisk, set i et landsdækkende perspektiv. Senere kunne det 

konstateres, at vi kun nåede at foretage fastholdelseskald til ca. 4.000 af de mere 

end 11.000 medlemmer, der i 2010 meldte sig ud eller bad om overflytning til en 

konkurrent. 

Og her taler vi kun om den kontante fastholdelsesindsats, når medlemmerne alle-

rede har bedt om at blive meldt ud. Den løbende fastholdelses- og loyalitetsska-

bende indsats, der ideelt set bør foretages over for alle ny-indmeldte medlemmer, 

fungerede også kun på projektbasis i enkelte afdelinger. 

Det overordnede mål – eller med et andet ord kernen – i den operationelle plan 

(der senere er blevet døbt ”8-punktsplanen) er at sætte en prop i hullet i badekar-

ret. Vi skal kort sagt blive bedre til at fastholde vores medlemmer. Indsatsen med 
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at organisere eller hverve medlemmer er kun perifert berørt i planen, og det skyl-

des, at denne lige så vigtige indsats i vid udstrækning varetages i det utal af pro-

jekter og indsatser, der i flere år har været i gang i afdelinger, sektorer og for-

bund. 

Den gennemsnitlige fastholdelsesprocent for 2010 var 12 % - men ud af et meget 

begrænset antal ”sager” - og målet i 8-punktsplanen for denne vigtige arbejdsop-

gave er i første omgang 20 % - altså et opnåeligt mål. Samlet set blev fastholdel-

sen i 2012 14 %, men flere afdelinger har i løbet af 2012 svinget oppe mellem 20 

og 30 %. Gode kolleger har endda været over 30 %! 

Den store fokus på fastholdelse i regi af 8-punktsplanen har været medvirkende 

til at sikre, at vi får ringet til alle de medlemmer, der er relevante at bearbejde, før 

vi udmelder eller overflytter dem. Fordelen ved at fastholde et medlem er ikke 

kun en kortsigtet glæde. Det er flere steder konstateret, at et fastholdt medlem 

kun i ganske få tilfælde ønsker at melde sig ud senere, når hun først er blevet 

fastholdt. Måske skyldes dette, at medlemmet har talt med sin fagforening for 

første gang…?! 

De 8 punkter i planen er: 

1. Henvendelser fra potentielle medlemmer om medlemskab pr. sms og 

mail skal behandles hurtigere og mere systematisk. 50 % skal indmel-

des. Sms skal etableres som en fast del af kontaktmulighederne og er 

desuden blevet ledsaget af en HK-App. Opfølgningen i forhold til dette 

punkt er forbundets ansvar. 

2. Henvendelser fra potentielle medlemmer om medlemskab via MKC skal 

behandles hurtigere og systematisk. 50 % skal indmeldes. Dette er af-

delingernes ansvar. 

3. Medlemmer i restance eller under sletning – der ikke er gengangere - 

skal kontaktes efter 2. varsel med henblik på fastholdelse. Målet er 25 

%. Dette er afdelingernes ansvar. 

4. Fastholdelse af ”relevante” erhvervsaktive medlemmer, der vil meldes 

ud eller over til en konkurrent skal systematisk behandles i regi af 

Fastholdelsesdatabasen i AGF-portalen indtil denne blev afløst af CRM-

systemet MOS med udgangen af 2012. Målet for dette er 20 % fasthold-

te, hvilket vil sige mere end 2.000 medlemmer fastholdt om året. Når 

måltallet fraviger fra 2510-tallet, så skyldes det, at arbejdet i regi af 

Fastholdelsesdatabasen kun udgør en – om end vigtig – del af det sam-

lede fastholdelsesarbejde. Dette punkt er afdelingernes ansvar. 

5. Fastholdelse af studerende og elever efter endt uddannelse. Her er må-

lene hhv. 25 % og 50 %. Systematikken i AGF-portalen skal benyttes til 

denne indsats. Opgaven er afdelingernes ansvar. 

6. Udbygning og bedre markedsføring/ kommunikation af HK’s kommer-

cielle medlemsfordele, f.eks. forsikringer og Forbrugsforeningen. For-
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delene skal bruges mere aktivt i det strategiske fastholdelsesarbejde, 

hvorfor der skal fokuseres på, at medlemmerne kan nedbringe den 

samlede ”omkostning” ved at være medlem af HK. Forretningsudvalget 

vedtog i februar 2012 en ny strategi for dette arbejde. Der er endnu ik-

ke opsat specifikke mål for dette arbejde. Dette er forbundets ansvar. 

7. Særlige målgrupper f.eks. fleksjobbere, medlemmer på barsel, med-

lemmer under virksomhedsskift, ledige der går i job o.lign. skal bear-

bejdes systematisk med henblik på fastholdelse/indmeldelse. Målene 

for dette arbejde blev fastlagt af Administrativt Ledelsesforum i januar 

2012, men en landsdækkende måling af resultaterne af denne indsats 

vil først kunne foretages, når MOS er taget i brug med udgangen af 

2012. 

8. Loyalitetskald til specifikke medlemsgrupper med henblik på løbende 

fastholdelse og loyalitetsskabelse, f.eks. efter 3-6 mdr. medlemskab, 

ved arbejdslivsskift, bestemte aldersgrupper eller medlemsgrupper så-

som medlemmer på virksomheder uden overenskomst eller TR. Målene 

for dette arbejde blev fastlagt af Administrativt Ledelsesforum i januar 

2012, men en landsdækkende måling af resultaterne af denne indsats 

vil først kunne foretages, når MOS er taget i brug med udgangen af 

2012. 

Forretningsudvalget og Administrativt ledelsesforum iværksatte i slutningen af 

2012 en revision og opdatering af 8-punktsplanen, der forventes vedtaget i star-

ten af 2013. Den reviderede 8-punktsplan skal sikre en fortsat fokus på systema-

tik i hvervnings- og fastholdelsesarbejdet og samtidig støtte arbejdet med at nå 

2510-målene. 
 

Politik og Analyse 

Politik og Analyse er en sekretariatsafdeling for bl.a. HK’s politiske ledelse. Vi 

arbejder primært med presse, lønstatistik, medlemsanalyser, udvikling af politik-

ker og analyser inden for beskæftigelses- og socialpolitik, uddannelse og ligestil-

ling. 

 

Arbejdsliv: Beskæftigelses- og socialpolitik 

 

Reform af førtidspension og fleksjob 

Et stort flertal i Folketinget indgik i juni 2012 forlig om en reform af førtidspensi-

on og fleksjob. 

 

HK støtter principperne for ændringerne af førtidspensionen. De flugter i vidt om-

fang med det politiske oplæg, som HK udarbejdede i 2008 i samarbejde med 

Dansk Handicapforbund og Dansk Socialrådgiverforening. 

 

Fra 1. januar 2013 kan der kun tilkendes førtidspension til personer, der mindst 

er fyldt 40 år.  Yngre borgere skal have anden hjælp. Det sker i form af et nyt res-

sourceforløb, som kan vare op til 5 år. Kommunale tværfaglige rehabiliterings-

team skal sikre en koordineret indsats. 
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Over for fleksjobreformen har HK derimod været meget kritisk. Reformen vil be-

røre mange af HK’s medlemmer, eftersom godt 20 pct. af samtlige fleksjobbere 

er dækket af HK-overenskomster.  

 

Reformen træder i kraft fra 1. januar 2013 og berører alle, som er kommet i et 

nyt fleksjob efter denne dato. Den hidtidige ordning indebar, at man fik løn for 

37 timer ugentlig. Fremover ydes kun løn fra arbejdsgiveren for den arbejdsind-

sats, man reelt yder. Derudover ydes et fleksløntilskud fra det offentlige. Det 

trappes ned, alt efter hvor meget man selv er i stand til at tjene. Ordningen bety-

der en økonomisk forringelse for ansatte med et lønniveau på ca. 22.000 kr. eller 

derover for 37 timer ugentligt.  

 

Endvidere stilles ansatte i fleksjob ringere som pensionister pga. af lavere indbe-

taling til arbejdsmarkedspension. 

 

HK har også været kritisk over for arbejdsretslige elementer i reformen: 

 

 Reformen afskaffer bestemmelsen om, at faglige organisationer inddrages 

inden oprettelse af fleksjob, således at arbejdspladsen altid følger den kor-

rekte overenskomst. 

 Der indføres et nyt aflønningsbegreb - aflønning efter arbejdsintensitet - 

uden forudgående forhandling med parterne på arbejdsmarkedet. 

 Den ansatte og arbejdsgiveren kan i nogle tilfælde tilsidesætte et områdes 

overenskomst uden godkendelse fra de parter, som har tegnet overens-

komsten. 

 Fastholdelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads kan kun ske efter 12 må-

neders ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår. Det gør 

brugen af fastholdelsesfleksjob meget vanskelig.   

 

HK har peget på, at ændringerne kan være i strid med lov om forskelsbehandling 

af handicappede. 

 

Loven er blevet forbedret på et enkelt punkt på baggrund af HK’s kommentarer: 

Funktionærlovens bestemmelser kommer til at gælde, selv om ansættelsen er un-

der 8 timer ugentligt. 

 

Hele forløbet har i 2012 medført stor debat, hvor mange medlemmer har været 

aktive på HK’s hjemmeside og facebook. 

 

HK har rettet kritikken mod de ansvarlige politikere gennem medierne, ved fore-

træde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg og direkte henvendelser til beskæfti-

gelsesministeren. Der har desuden været et bredt samarbejde med de øvrige LO-

organisationer, fagforbund uden for LO samt brugerorganisationer.  

 

Varighedsbegrænsningen i sygedagpengeloven endnu ikke ophævet 

Selv om regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at sygedagpengelovens varig-

hedsbegrænsning skal ophæves, er det endnu ikke sket. Sagen er af stor betyd-

ning for mange af HK’s medlemmer, som fortsat oplever at miste deres forsørgel-

sesgrundlag på trods af, at sygdomsforløbet endnu ikke er overstået. Afskaffel-

sen rykker forhåbentlig nærmere, idet beskæftigelsesministeren har bebudet, at 

der kommer lovforslag i februar 2013. 

 

”Stemmer fra jobkøen 3” - et tydeligt politisk signal 
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For tredje gang er HK’s arbejdsløse medlemmer blevet spurgt, hvilke erfaringer 

og oplevelser de har under ledighed. 

 

Undersøgelsen viser fortsat, at aktiveringssystemet ikke fungerer tilfredsstillende. 

Kritikken går især på brugen af virksomhedspraktik og offentligt løntilskud, hvor 

2/3 desværre ikke oplever at komme tættere på et job. 

  

Derimod er der større tilfredshed med uddannelsesaktivering og privat løntilskud. 

 

Rapporten afdækker desuden situationen for ledige med under 6 måneders dag-

penge tilbage. Situationen er værst uden for hovedstadsområdet og for ledige 

over 50 år. 

  

Hele gruppen rammes meget hård økonomisk, såfremt dagpengeudbetalingen 

ophører. 40 pct. oplyser, at de må sælge hus eller lejlighed, hvis de ikke kommer 

i beskæftigelse. 

 

Rapporten understreger behovet for en ny aktiveringsordning og for en ny øko-

nomisk model for styringen af indsatsen i jobcentrene. 

 

Aktiveringsindsatsen er konstrueret til en dagpengeperiode på 4 år. Med en dag-

pengeperiode på kun 2 år er det særdeles vigtigt, at alle aktiviteter fører til job 

eller opkvalificering. Der er ikke plads til aktivering uden beskæftigelsesmål og 

kvalitativt indhold. 

 

Den kraftigt stigende brug af offentligt løntilskud og virksomhedspraktik hænger 

tæt sammen med de økonomiske rammer for indsatsen. Der er derfor et stort 

behov for en ny økonomimodel, som i langt højere grad tilgodeser de arbejdslø-

ses interesser og behov. 

 

Indsatsen for at hindre ledige i at falde ud af dagpengesystemet 

Situationen på arbejdsmarkedet er fortsat vanskelig for de mange medlemmer, 

som har mistet deres arbejde, samt for nyuddannede.  

 

Endvidere er andelen af langtidsledige HK-medlemmer højere end gennemsnittet 

for resten af arbejdsmarkedet. 

 

Ved starten af 2012 var der 14.135 ledige HK-medlemmer, svarende til 6,6 pct.  

Heraf var 33,3 pct. langtidsledige. 

 

Ved slutningen af 2012 (oktober måned) var der 14.056 ledige HK-medlemmer, 

svarende til 6,5 pct. Heraf var 31,8 pct. langtidsledige. 

 

Den tidligere regerings nedskæring af dagpengeperioden fra 4 til 2 år ville for 

alvor være slået igennem den 1. juli 2012, hvor et stort antal medlemmer havde 

været ledige i to år og stod over for at miste forsørgelsen. 

 

Regeringen og Enhedslisten forlængede derfor som en del af finanslov 2012 dag-

pengeperioden midlertidigt med ½ år til udgangen af 2012. 

 

HK forberedte i foråret 2012, i samarbejde med de øvrige LO-organisationer, for-

slag til ændring af dagpengesystemet. Det skete ud fra en forventning om, at der 

ville blive gennemført trepartsforhandlinger. Forhandlingerne skulle bl.a. se 
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nærmere på hele indsatsen overfor ledige lønmodtagere. Eftersom trepartsfor-

handlingerne ikke blev gennemført, og regeringen ikke kom med et selvstændigt 

udspil, er der ikke foretaget permanente ændringer af dagpengesystemet, som 

kan hjælpe de mange ledige, som risikerer at miste dagpengene. 

 

Akutpakke 1 

De faglige organisationer lagde over sommeren pres på regeringen for at finde en 

løsning. Regeringen kom i august måned med den første akutpakke, som afsatte 

332 mio. kr. i 2012 og 2013. Indsatsen skal især fremme brugen af jobrotation 

og etablere mere intensive jobformidlingsforløb. 

 

Akutpakke 2 (akutjobpakken) 

Den første akutpakke havde desværre kun en begrænset effekt, og presset på 

regeringen blev forstærket. Det førte frem til, at regeringen i oktober måned ind-

gik en aftale med de private og offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgiverne forpligter 

sig til at stille 12.500 akutjob til rådighed for ledige sidst i dagpengeperioden, og 

en væsentlig del skulle findes inden årsskiftet. 

 

Aftalen, der løber frem til 1. juli 2013, indfører en jobpræmie til arbejdsgiveren 

på op til 25.000 kr. for hver akutjob, som etableres.  

 

Kronik med forslag til forbedringer for de ledige 

Et stort flertal i Folketinget stod fortsat bag forkortelsen af dagpengeperioden, og 

der var, på trods af den negative jobudvikling, ikke tegn på, at en ny forlængelse 

kunne gennemføres. 

 

Ud fra den erkendelse skrev HK den 9. oktober en kronik i Jyllands-Posten. Kro-

nikken indeholdt forslag om, at alle som risikerer at falde ud af dagpengesyste-

met i 2013 skulle have et individuelt tilbud om uddannelse eller anden aktivitet, 

som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet. HK foreslog, at hvis man tog imod 

dette tilbud, skulle dagpengeperioden forlænges. Ordningen skulle kun løbe i 

2013. Politikerne skulle i løbet af året tilpasse dagpengesystemet til den kortere 

dagpengeperiode med nogle forbedringer, som giver højere kvalitet i aktiveringen 

gennem målrettet opkvalificering 

 

Tip et job 

Der blev udsendt direkte mails til alle HK-medlemmer i job med opfordring til at 

sende jobopslag ind til HK’s jobformidling. Dette resulterede i flere hundrede 

henvendelser, men relativt få konkrete job.  

 

Finanslov 2013 med uddannelsesløft 

I november måned kom den seneste pakke. Regeringen og Enhedslisten indgik 

finanslovforlig for 2013. Her blev dagpengeperioden ikke forlænget yderligere, 

men i stedet indførtes en kontanthjælpslignende ydelse af 26 ugers varighed. 

Denne ydelse kommer til udbetaling, såfremt den ledige påbegynder uddannelse 

eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb. Tilbuddet gælder alle, som 

mister dagpengeretten i løbet af det første halve år af 2013. 

 

Effekten af akutpakkerne 

Akutpakkerne har ikke levet op til forhåbningerne. En opgørelse fra starten af 

december måned viser: 

 

 681 medlemmer risikerer at miste dagpengene i januar 2013. 



HK Årsberetning 2012 

 15 

 3.627 medlemmer risikerer at miste dagpengene i løbet af første halvår 

2013. 

Aktivering optager mindst 1.000 HK-job 

Udviklingen i brugen af løntilskudsjob og virksomhedspraktik er steget kraftigt 

de seneste år. 

  

Antal aktiveringsforløb - HK/Danmarks a-kasse 

 

 

 

2009 

 

2011 

 

Ansættelse med løntilskud 

 

 

3.599 

 

7.406 

 

Virksomhedspraktik 

 

 

2.814 

 

10.590 

 

En undersøgelse blandt HK’s ledige medlemmer viser, at hver tredje ledig ansæt-

tes til at udføre arbejdsfunktioner, som under alle omstændigheder skulle udfø-

res. Der er tale om helt ordinært arbejde, som for de flestes vedkommende ikke 

fører til ordinær ansættelse. Effekten er, at ansatte uden tilskud fortrænges.  

 

Et forsigtigt skøn er, at 1.000 ordinære job inden for HK’s område er besat af le-

dige med tilskud via HK’s egen a-kasse. Herudover kommer de ledige fra andre a-

kasser samt kontanthjælpsmodtagere, som i stort omfang ligeledes er i aktive-

ringsforløb inden for HK’s overenskomstområder. 
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Uddannelse 

Det at sikre arbejde til vores medlemmer har været og er et af de vigtigste mål, 

også når vi taler om uddannelsespolitik. Vi arbejder hele tiden på at sikre gode og 

brede uddannelsesmuligheder for unge og voksne, så deres chancer for at få et 

job og bide sig fast på arbejdsmarkedet øges.  

 

Bedre erhvervsuddannelser  

Bedre erhvervsuddannelser var på dagordenen i trepartsforhandlingerne i foråret. 

De blev ikke til noget, og dermed kom vi ikke i mål med vores ønsker ved den 

lejlighed.  

 

Men heldigvis viste der sig nye muligheder. Børne- og undervisningsministeren 

nedsatte et udvalg, som skulle fremkomme med anbefalinger til at sikre langsig-

tede løsninger på praktikpladsområdet samt øget kvalitet i erhvervsuddannelser-

ne.  

 

Første fase af udvalgsarbejdet blev afsluttet i efteråret og endte med en politisk 

aftale (”Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti”), der 

indgik i den samlede aftale om finansloven.  

 

Uddannelsesgaranti til fuldt fagligt niveau sikret 

Den nævnte aftale leverer langsigtede løsninger på praktikpladsområdet, herun-

der indførelse af en uddannelsesgaranti og praktikcentre. Samtidig afvikles præ-

mie- og bonusordningen, og AER-bidraget, som arbejdsgiverne betaler, omlægges 

til et bredere uddannelsesbidrag (AUB).  

 

Særlig vigtig for HK var det, at der blev indført en reel uddannelsesgaranti, der 

giver ret til og mulighed for at fuldføre en erhvervsuddannelse til fuldt fagligt ni-

veau.  

 

Det er også sejr, at der nu indføres en forbedret og mere fleksibel praktikuddan-

nelse for de elever, der ikke umiddelbart får en praktikplads. Ifølge aftalen skal 

der fremover etableres praktikcentre. Formålet er at fremme anvendelsen af prak-

tikpladskapaciteten og hjælpe eleverne til i videst muligt omfang at komme i virk-

somhedspraktik samt øge kvaliteten i skolepraktik gennem en samlet model for 

afholdelse af praktikuddannelse på et praktikcenter. 

 

Denne model indebærer en omlægning af skolepraktik og praktik i virksomheder 

gennem et øget samspil med forskellige former for delaftaler.  

 

Skolepraktik, som vi kender den i dag, vil derfor fremover være i en ny ramme og 

omlægges til praktikuddannelse i praktikcentre. 

 

Arbejdet er naturligvis ikke slut. Nu skal der arbejdes for at sikre en så god gen-

nemførelse af de besluttede initiativer – herunder praktikcentrene – som mulig.  

 

Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne 

Anden fase af udvalgsarbejdet om erhvervsuddannelserne blev sat i gang i slut-

ningen af 2012. Det skal føre frem til forslag om øget kvalitet, herunder reform af 

strukturer for grundforløb og hovedforløb, samt opdeling af erhvervsuddannelser 

i henholdsvis et ungespor og et voksenspor.  

 

HK’s arbejde for at påvirke resultatet af udvalgsarbejdet og den efterfølgende 

politiske beslutningsproces vil fortsætte i foråret 2013. HK’s sigtelinjer er:  
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En ændring af grundforløbsstrukturen kan få vidtrækkende konsekvenser for HK’s 

uddannelser. HK arbejder for en uforandret indgangsstruktur til de merkantile 

uddannelser. 

 

HK har længe arbejdet for at øge kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og HK’s pej-

lemærker om øget kvalitet er uforandrede: Erhvervsuddannelser skal udvikles så 

de giver mulighed for højniveauforløb, og overgangen til videregående uddannel-

se skal også styrkes. 

 

Målet er at øge antallet af elever totalt set, der tager en merkantil EUD på højni-

veau i forhold til det nuværende antal, og få anerkendt EUD med ECTS-point. 

 

Endvidere skal der udvikles EUX eller en HF på visse merkantile uddannelser. 

 

Styrkelse af vejledningen og uddannelsesparathedsvurderingen 

Finanslovsaftalen sikrede, at initiativerne i Ungepakke II – herunder uddannelses-

parathedsvurdering og øget vejledning af de 15-17-årige – videreføres i 2013. Vi 

arbejder forsat for en yderligere styrkelse af uddannelsesparathedsvurderingen 

og vejledningen.  

 

Voksen- og efteruddannelse: Brugerbetaling på VVU og diplom ikke sænket 

endnu 

HK har længe arbejdet for at få sat brugerbetalingen på VVU og diplom ned. Det 

var på dagsordenen i de forliste trepartsforhandlinger, men i tiden derefter har 

lydhørheden ikke været stor. De statslige taxametertilskud til VVU og diplom fal-

der, hvilket betyder, at brugerbetalingen må forventes at stige i 2013 og de kom-

mende år.     

 

Løft af HK'ere fra ufaglært til faglært 

HK er gået i gang med at udvikle særlige forløb for voksne med erhvervserfaring, 

så de opnår faglært status. Men den teoretiske undervisning på det merkantile 

område byder på udfordringer. Der er ikke er færdigformulerede AMU-mål, der 

ækvivalerer kompetencemålene på den merkantile EUD – og man kan ikke bare 

konvertere disse mål. Der skal derfor udarbejdes et system for de voksne i VEU-

regi, så de kan opnå faglært niveau vha. AMU. Der mangler på nogle områder  

”trådte stier” – dvs. på forhånd fastlagte korte veje fra ufaglært til faglært - uden at 

man dermed laver discountuddannelser. Dette bliver en væsentlig opgave for de 

faglige udvalg. 

 

Løft af faglærte til videregående niveau 

Det var et af hovedmålene for HK i trepartsforhandlingerne, og udsigterne til at 

komme igennem med noget var gode. Efter forhandlingssammenbruddet har re-

geringen nok lyttet til HK’s ønsker, men har ikke taget initiativer endnu.    

 

Etablering af et kursussystem på videregående niveau. 

HK har udviklet forslag til, hvordan personer med en videregående uddannelse, 

kan opkvalificere sig løbende via korte kurser. Regeringen har taget godt imod 

HK’s tanker – bl.a. under de strandede trepartsforhandlinger - men har ikke gjort 

noget konkret endnu.   

 

 

Bedre voksenvejledning. 

VEU-centrene er sikret finansiering frem til 2016 i ”Aftale om bedre erhvervsud-

dannelser og styrket uddannelsesgaranti”. Men der er stadig behov for en bedre 
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organiseret vejledning. Der bliver mulighed for indflydelse, når VEU-centrenes 

formål, opgaver og udgiftsstruktur skal forhandles mellem partierne bag aftalen i 

foråret 2013 på baggrund af en rapport fra Erhvervsuddannelsesudvalget.  

 

Videregående uddannelse: Styrket partsindflydelse 

HK har arbejdet for at styrke partsindflydelse i erhvervsakademierne. 

LO og DI (med HK med på sidelinjen) har lavet et fælles forslag om at ændre lov-

givningen, således at arbejdsmarkedets parter repræsenteres med vægt i er-

hvervsakademiernes bestyrelser. Der arbejdes også på at få indflydelse via en 

kommende samlet lov om videregående uddannelse samt en reform af akkredite-

ringen af de videregående uddannelser. En ny forening - Danske Erhvervsakade-

mier - er også blevet dannet. 

 

Projekt "Faglært for fremtiden" 

HK (Forbund og HK-privat), 3F, DI og Dansk Metal har i fællesskab igangsat en 

kampagne, der skal sætte fokus på uddannelses- og karrieremuligheder inden for 

industriens område. Kampagnen forventes at løbe over en periode på 3 år.  

 

DK Skills i januar 2013 

HK deltager i to konkurrencer ved DK Skills og et demonstrationsfag. Det drejer 

sig om: Holdkonkurrence på grundforløbet inden for detailhandel, individuelle 

konkurrencer for grafiske teknikere og mediegrafikere samt demonstration med 

modeshow arrangeret af hovedforløbselever med speciale i tekstil inden for de-

tailhandel.  

 

Ny kursusportal på på MitHK 

Uddannelsessiderne på MitHK har fået et gevaldigt ansigtsløft. Information, med-

lemstilbud og vejledning målrettes til medlemmerne alt efter, om de er ledige 

eller hvilken sektor, de tilhører.  

 

Ny statistik om elever på HK’s uddannelser 

Der laves nu en løbende statistik over, hvor godt HK har fat i elever på HK’s ud-

dannelser. Formålet er at kunne følge med i, hvordan det går med at organisere 

eleverne. Der laves også løbende status på praktikpladssituationen. 

 

Ligestilling, ligeløn og barsel  

Regeringsgrundlaget satte rammen for den ligestillingspolitiske indsats i 2012. 

Som det fremgår af regeringsgrundlaget vil regeringen: 

 

 øremærke op til 3 måneders barsel til fædre 

 undersøge mulighederne for at udbygge en kønsopdelt lønstatistik 

 etablere en barselsfond for selvstændige 

 indlede dialog med erhvervslivet med henblik på at sikre flere kvindelige 

medlemmer af bestyrelserne for de børsnoterede virksomheder - herunder 

vurdere forslag om kvoter på baggrund af køn 

Der blev kun fremsat lovforslag på et af indsatsområderne i 2012. I oktober frem-

satte regeringen forslag om regulering af den kønsmæssige sammensætning af 

bestyrelserne i de største selskaber. 

 

Barsel  

Øremærkning af forældreorlov til fædre er helt central for ligestilling og ligeløn, 

og her har HK brugt flest kræfter i 2012. 
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Mange fædre holder ikke orlov, og de fædre der tager orlov, holder i gennemsnit 

knap 6 ugers orlov, mens mødre i gennemsnit holder 43 uger (2010-tal). På trods 

af at begge forældre har lige ret til 32 ugers forældreorlov, holder fædrene i gen-

nemsnit kun 3,7 uger, mens mødrene stort set holder resten af de 32 uger. Hvis 

fædrene skal have mulighed for at komme mere på banen, er der behov for at 

styrke deres rettigheder i forhold til orlov.   

 

Forskellige undersøgelser viser endvidere, at de lange barselsforløb koster kvin-

derne dyrt. Kvinder på det private arbejdsmarked, der tager barsel, lider et per-

manent løntab i forhold til kvinder, der ikke tager barsel. Også kvinder i den of-

fentlige sektor taber lønkroner på kort sigt, men genvinder det tabte over en pe-

riode. Endelig har de lange barselforløb betydning for kvinders pension, hvis de 

er ansat på det private arbejdsmarked.  

 

HK har i 2012 været meget optaget af at finde de rigtige balancer mellem de poli-

tiske målsætninger og arbejdsmarkedets parters muligheder for at skabe løsnin-

ger til gavn for medlemmerne. I foråret 2012 udarbejdede HK i samarbejde FOA 

og 3F to forslag til indfasning af øremærket orlov til fædre, som blev præsenteret 

for beskæftigelsesministeren den 16. april 2012. Begge forslag tager udgangs-

punkt i, at der generelt ikke er fuld løn til fædre på forældreorlov på det private 

arbejdsmarked og lægger derfor op til, at øremærkningen skal ske over en år-

række.  

 

Det ene forslag indebærer en gradvis tildeling af rettigheder til fædrene over en 

årrække, så overenskomstparterne har mulighed for at tilpasse overenskomsterne 

til de nye rammevilkår. 

  

Det andet forslag indebærer, at øremærkningen af orlov til fædrene sker med det 

samme. Faren får ifølge forlaget dog mulighed for i en årrække at overdrage en 

del af den øremærkede orlov til moren. Ideen med forslaget er at sikre, at faren 

får mulighed for at tage stilling til, om han vil og kan afholde den øremærkede 

del af orloven.  

 

I løbet af 2012 har der været fokus på, at kommunerne alene henvender sig mo-

ren om forældreorlov. Derfor er der mange fædre og mødre, der anser forældre-

orloven som ”morens orlov”. 

  

Der var håb om, at regeringen ville fremkomme med et forslag allerede i samlin-

gen 2012/13. I stedet har regeringen valgt at nedsætte udvalg, der skal kortlæg-

ge forskellige aspekter af barselsorlov og arbejdsmarkedet.  

 

Selvom regeringens forslag til en ny barselslov af gode grunde er ukendt, ligger 

det dog fast, at Beskæftigelsesministeriet mener, at øremærkning af eksempelvis 

10 ugers forældre orlov til fædre kun kan ske, hvis der samtidigt øremærkes et 

tilsvarende antal uger til mødre. Der er således lagt op til en større grad af indivi-

dualisering af orloven. 

 

Medlemmers brug af barsel 

HK har gennem de seneste år fulgt medlemmernes brug af barselorlov via Dan-

marks Statistik, og 2012 var ingen undtagelse.  

 

Statistikken viser, at andelen af mænd, der ikke holder barselsorlov, steg til hele 

30 pct. i 2010. Skreddet er især sket i den private sektor, og værst står det til i 

den ikke-overenskomstdækkede del af arbejdsmarkedet. 
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Der er imidlertid også positive udviklingstræk i årets statistik. Mere end halvdelen 

af fædrene holder nu forældreorlov, og længden af fædrenes orlov er steget til 44 

dage i gennemsnit.   

 

Afholdelsen og længden af orlov er påvirket af de overenskomstmæssige forhold. 

Mest tydelig er effekten hos fædrene. Fædre, der har overenskomst, holder i gen-

nemsnit orlov i 46 dage, 7 dage mere end de medlemmer, der ikke er omfattet af 

overenskomst. 

 

Tal for 2010 blandt HK’s medlemmer viser, at mødrene i gennemsnit holder 312 

dage pr. fødsel, mens fædrene holder 31 dage. Alt i alt understreger statistikken 

behovet for at styrke fædrenes rettigheder. 

 

Pjece om barsel  

Indtil det sker, handler det om at bruge de eksisterende muligheder optimalt. I 

begyndelsen af året udgav HK en pjece om barsel henvendt til fædre.  

 

Mange af HK’s medlemmer har gode overenskomstmæssige rettigheder, der giver 

dem mulighed for at holde orlov med deres børn med hel eller delvis løn.  I de 

offentlig overenskomster har fædrene typisk ret til op til 12 ugers forældreorlov 

med fuld løn. I de private overenskomster har fædrene ret til op til 7 ugers foræl-

dreorlov med fuld løn op til et lønmaksimum fastsat i overenskomsterne.  

 

Pjecen indeholder gode råd fra fædre i alle 4 sektorer i HK, der har holdt orlov, 

fra mødre hvis mænd har holdt orlov samt fra en række eksperter. 

 

Pjece med nordiske erfaringer: Danmark er bagud 

Danmark halter bagud i sammenligningen med de øvrige nordiske lande. Norge, 

Sverige og Island er alle gået længere for at sikre fædres muligheder for at holde 

orlov med deres børn, og statistikkerne viser, at fædre gør brug af deres mulig-

heder.  

På Island, hvor 3 måneder er reserveret til fædrene, holder fædrene tæt på 1/3 af 

de samlede orlov. 

 

Pjecen bygger på interviews med lønmodtager- og arbejdsgiverrepræsentanter 

samt uafhængige eksperter. Det gennemgående billede er at alle, inklusive ar-

bejdsmarkedets parter, er enige om, at den øremærkede orlov fungerer fint.  

 

Det er forhåbningen, at de nordiske erfaringer kan fungere som inspiration for 

den videre proces med indførelsen af øremærket orlov. Pjecen er sendt til hhv. 

beskæftigelsesministeren og ligestillingsministeren samt beskæftigelses- og lige-

stillingsordførerne på Christiansborg.  

 

Temaet ”Nordiske erfaringer” vil også indgå i det udvalgsarbejde om barsel, der 

skal i gang i Beskæftigelsesministeriet. 

   

"Begges baby, begges barsel" 

Sammen 3F og FOA stod HK bag en markering af behovet for øremærkning af 

barsel til fædre på Folkemødet på Bornholm. Arrangementet, hvor bl.a. formænd 

og næstformænd for de tre forbund samt beskæftigelsesministeren og socialde-

mokraternes ligestillingsordfører deltog, blev afholdt i Socialdemokraternes telt. 

Deltagerne i arrangementet kunne senere pryde festivalpladsen med en papfigur, 

der kunne hænges om halsen, af en baby i naturlig størrelse med teksten ”Begges 
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baby, begges barsel” skrevet henover, hvilket vakte en del opsigt. Og fremkaldte 

en del smil.  

 

Ligeløn 

Der var generelt mere stille på ligelønsfronten i 2012. Den længe ventede revision 

af ligelønsloven kom dog på lovprogrammet for 2012/2013. Det står fast, at for-

slaget, som regeringen fremsætter i februar 2013, vil indeholde en revision af 

bestemmelserne om ligelønsstatistik. Derimod bliver der næppe tale om ændrin-

ger for så vidt angår fortolkningen af arbejde af samme værdi. 

  

Det var ventet, at forslaget ville komme i høring i løbet af december 2012, men 

HK deltog så sent som den18. december i et møde med beskæftigelsesministe-

ren, hvor de overordnede sigtelinjer for forlaget stadig var til diskussion.  

 

På dette og tidligere møder med beskæftigelsesministeren i 2012 har HK med 

udgangspunkt i HK’s forslag til en ny ligelønslov fra 2009 peget på vigtigheden af 

en styrkelse af tillidsrepræsentanternes muligheder for at arbejde med at stati-

stikkerne, herunder diskutere indholdet med deres fagforening.  

 

Endvidere har HK slået på vigtigheden af, at grupperingerne af medarbejderne i 

statistikkerne skal være så detaljerede som muligt, og at det anvendte lønbegreb 

skal være kønsneutralt.  

 

Det nationale ligelønsnetværk 

For at sikre fornyet fremdrift og debat om ligeløn udarbejdede HK sammen med 

en række andre organisationer i det nationale ligelønsnetværk et samlet katalog 

til lovforbedringer til sikring af ligeløn.  

 

Kataloget, som blev offentliggjort den 2. maj på en konference på Christiansborg, 

blev afleveret til en repræsentant for Beskæftigelsesministeren og dannede bag-

grund for netværkets møde med ministeren den 1.oktober, hvor HK deltog.  

 

"Kvindernes sidste arbejdsdag" 

I samarbejde med FOA, 3F og SL stod HK for 3. år i træk bag kampagnen ”Kvin-

dernes sidste arbejdsdag”, der løb fra den 1. november 2012 og året ud. ”Dagen” 

er en uhøjtidelig markering af ligelønsgabet og det forhold, at kvinder i gennem-

snit tjener 18 pct. mindre end mænd.  

 

Hvis kvinderne fik det samme i timeløn som mændene, ville de kunne nøjes med 

at arbejde 18 pct. mindre og holde fri de sidste måneder.  

 

Kampagnen var ligesom i 2011 bygget op omkring en kampagneside på facebook 

med film og forskellige gimmicks.  Badebolden, der kunne flettes ind i postkort, 

e-mails m.v., var det gennemgående motiv i årets kampagne. Allerede den første 

dag var der 27.000 ”synes om”-markeringer og mere end 250.000 "delinger".  

 

Måltal for kvinder i bestyrelser 

Regeringen fremsatte i oktober et forslag, der pålægger de ca. 1.100 største virk-

somheder at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det 

øverste ledelsesniveau (bestyrelser m.v.).  

 

Det ligger et stykke fra HK’s målprogram for 2010-2013, hvor der slås til lyd for 

brugen af kvoter til at øge kvindeandelen blandt ledere og bestyrelsesmedlem-

mer.  
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HK har udtrykt skuffelse over, at regeringspartierne har skiftet holdning til bru-

gen af kvoter, men har også noteret, at der er flere positive momenter i regerin-

gens forslag.  Bl.a. forpligtes virksomhederne til at udarbejde en politik for at øge 

andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer 

og således styrke vækstlaget. Desuden bemærkes det, at initiativet omfatter be-

tydeligt flere virksomheder end blot de børsnoterede, som har været i fokus for 

diskussionerne hidtil.  

 

Også i EU synes kvotedebatten at være forstummet. EU-kommissær Vivianne Re-

ding har gennem en årrække ”truet” med fremsættelsen af et forslag om kvoter. 

Det har dog vist sig umuligt at komme igennem med i Kommissionen. I november 

spillede kommissæren ud med et direktivforslag, der fastlægger regler for, hvor-

dan børsnoterede selskaber, hvor andelen af kvinder udgør mindre end 40 pct., 

skal arbejde målrettet med at rekruttere medlemmer af det underrepræsenterede 

køn. 

 

HK deler fuldt ud intentionerne i direktivforslaget, men vurderer, at der er mange 

faldgruber i forslaget og frygter, at forslaget vil have væsentlig mindre effekt end 

et forslag baseret på kvoter.  

 

HK/Danmarks presseindsats  

 

Synlighed og gennemslag i pressen 

Politik og Analyse har gennem 2012 stået i daglig kontakt med 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 løsningsorienteret 

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 Politik og Analyse, Kommunikationsafdelingen og Forbunds-

sekretariatet. 

 

Pressearbejdet ændrede i 2012 karakter, så der ikke længere fokuseres på volu-

men, 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 især sat på ind to dagsordener i 2012: Konsekvenser af dag-

pengereformen samt trepartsforhandlingerne. Under disse dagsordener har vi 

fortrinsvist forsøgt at profilere mærkesagerne arbejdsliv og uddannelse. Men og-

så HK som organisation i skikkelse af formand Kim Simonsen er blevet profileret 

særskilt under disse dagsordener – blandt andet gennem gentagne briefingmøder 

med udvalgte journalister. 

 

Trepartsforhandlinger 

Trepartsforhandlingerne blev forberedt dels ved strategisk budskabstræning hos 

kommunikationsbureauet Rhetor, dels ved uddannelsesanalyser og en undersø-

gelse blandt medlemmer om trepartsforhandlinger generelt og om HK’s krav til 

trepartsforhandlinger. 

 

Derudover blev der gennemført løbende pressebriefinger med udvalgte journali-

ster fra landsdækkende medier. 
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Budskabstræning blev brugt i taler, og HK’s 1. maj-tale gav god omtale i medier-

ne via aktiv placering i Berlingske og TV-Avisen. 

 

Analyser og undersøgelser fik gode placeringer i landsdækkende medier, og kro-

nikker om nødvendigheden af efteruddannelse og om tidlig indsats over for fyre-

de medlemmer blev trykt i hhv. Jyllands-Posten og Politiken. 

 

Antallet af HK/Danmark-genererede medieklip blev næsten tredoblet under de 

kortvarige trepartsforhandlinger. 

 

Konsekvenser af dagpengereform 

HK/Danmark talte ledige medlemmers sag i forbindelse med akutindsatserne for 

de medlemmer, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet i 2013. 

 

Dette blev blandt andet gjort gennem den årlige kampagne: ”Stemmer fra Jobkø-

en”. Denne undersøgelse blandt HK’s ledige medlemmer fik en trespaltet place-

ring i Politiken. 

 

HK’s egen akutpakke blev profileret i Jyllands-Posten med en kronik af Kim Si-

monsen, der også blev omtalt på de redaktionelle sider. 

 

PR Barometret 

HK/Danmark besluttede i efteråret 2012 at bestille Aalunds PR Barometer, hvor et 

udvalg af journalister bedømmer HK’s omdømme i pressen. 

 

HK’s formand Kim Simonsen rykker her synligt opad på ledelsesscore. Især på 

parameteret ”evnen til at kommunikere med journalister” er der en markant stig-

ning, der er tæt på FOA's rating. Blandt de journalister, der har deltaget i presse-

briefinger, er vurderingen særlig høj. 

 

HK er i øvrigt gået frem på samtlige tilfredsheds- og imageparametre fra 2010- 

2012. 

 

Lønstatistik 2012 

2012 var igen et år, hvor HK’s lønstatistik var i forandring. Der skulle udvikles et 

nyt IT-system, som kan håndtere indsamlingen af HK’s lønstatistik. Derudover 

skulle den nyudviklede platform til formidling af lønstatistikken til HK’s medar-

bejdere også gennemgå en del forbedringer. 

 

HK har tidligere valgt, at lønstatistik kun kan indberettes elektronisk. Derved op-

nås en stor besparelse på bl.a. portoomkostningerne. Det har påvirket svarpro-

centen tidligere, og et delmål for 2012 var at bibeholde svarprocenten fra 2011. 

HK’s lønstatistik 2012 opnåede en svarprocent på 38. Dermed valgte 32.886 

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 næsten lykkedes at bibehol-

de svarprocenten fra 2011 – der er et lille fald på 1 procentpoint. Det er således 

dette store arbejde, der gør lønstatistikken anvendelig. 
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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-

lemmerne. Således har HK fået 2.300 nye eller opdaterede e-mail adresser på 

medlemmerne med lønstatistikken 2012. 

 

Formidling af lønstatistikken 

I starten af 2013 vil HK’s lønstatistik foreligge, og så vil den blive præsenteret 

igennem HK’s blade, hjemmesider og diverse publikationer.  

 

Lønstatistikken præsenteres følgende steder: 

 

 På hk.dk offentliggøres generelle resultater fra lønstatistikken 

 I MitHK.dk - hvor medlemmerne selv kan tjekke deres løn 

 En medarbejderversion af lønstatistikken, hvor HK’s ansatte har adgang til en 

forbedret platform, som skal understøtte en bedre medlemsrådgivning 

 En særlig lønpjece for HK HANDEL og flere artikler i HK/Privat bladet 

 Derudover udarbejdes lønstatistikker til diverse landsforeninger og -klubber 

samt det grafiske område 

 

Det synes medlemmerne om HK 
HK har besluttet at deltage i løbende målinger af medlemmernes tilfredshed med 

og loyalitet over for HK. Opgaven er forankret i Politik og Analyse. Det er MSI, 

Aarhus Universitet, der har udviklet måleværktøjet. Det bruges også af en række 

andre fagforeninger, og det gør det muligt for HK at måle sig op mod dem.  
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HK er rigtig god på flere områder - fx rådgivning af medlemmerne 

Der er en række områder, hvor medlemmerne synes, at HK gør det rigtig godt. 

Det viste årets undersøgelse af medlemstilfredshed og medlemsloyalitet, som 

22.500 medlemmer deltog i. 

  

HK scorer f.eks. højt på tryghed og sikkerhed, troværdighed, styrke, juridisk 

hjælp og ikke mindst på kvaliteten af den faglige rådgivning. Det er alle vigtige 

indsatsområder, så her skal HK fortsat være fokuseret på at vedligeholde kvalite-

ten og på eventuelle forbedringsmuligheder. HK skal også være optaget af at få 

kommunikeret resultaterne af dette arbejde til tvivlere og potentielle medlemmer. 

 

Jo større kendskab til HK, jo større tilfredshed og loyalitet 

En nærmere analyse viser også, at der er en tæt sammenhæng mellem kendskab 

til HK’s ydelser og rådgivning og scoren på medlemsloyalitet.  Der er også en tæt 

sammenhæng mellem kendskab til HK’s ydelser og rådgivning og lysten til at an-

befale HK. 

 

Medlemstilfredsheden er middel, loyaliteten ligger lidt under middel 

Generelt ligger medlemstilfredsheden på et gennemsnitsniveau sammenlignet 

med andre fagforeninger. 

  

Medlemsloyaliteten ligger lidt lavere end gennemsnittet for andre fagforeninger. 

Det er kendetegnende for HK, at en del medlemmer enten ikke vil eller er i tvivl, 

om de vil anbefale HK til kollegaer eller andre.   

 

Medlemmerne: Styrk omdømme og udbytte af medlemskabet 

Set med medlemsøjne bør HK især arbejde med at forbedre sit omdømme og det 

udbytte, som medlemmerne har af medlemskabet. En styrkelse af HK’s omdøm-

me vil få en markant betydning for medlemsloyaliteten. Forbedring af HK’s om-

dømme er det indsatsområde, som isoleret set vil give den største effekt på med-

lemstilfredsheden.  

 

Det overordnede prioritetskort er vist i figur 1. 

Indsatsområdet udbytte ligger lige på kanten af henholdsvis ”observer” og ”priori-

ter” i figuren, og der er – set med medlemsøjne - da også forskellige områder, 

som HK bør opprioritere. 
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Figur 1: Det overordnede prioritetskort 

 

HK´s omdømme vil især blive forbedret, når vi bliver bedre til at have en god fø-

ling med, hvad medlemmerne ønsker fra HK. HK scorer på dette punkt ret lavt, og 

forbedringer vil have stor effekt.  

 

Prioritetskortet for omdømme-spørgsmålene er vist i figur 2. Det næstvigtigste 

indsatsområde er, at HK i medlemmernes øjne bliver bedre til at sætte dagsorde-

nen på områder, der betyder noget i deres arbejdsliv.  
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Figur 2: Prioritetskort for Omdømme 

PRIORITER

2.4 En fagforening, der sætter dagsordenen på områder, der betyder noget 

for mit arbejdsliv?

2.5 En fagforening, hvor jeg får noget for mit kontingent?

2.9 En fagforening, der har god føling med, hvad medlemmerne ønsker fra 

HK?

VEDLIGEHOLD

2.1 En troværdig fagforening?

2.6 En fagforening, der tilbyder ydelser af høj kvalitet?

2.7 En fagforening, som giver mig tryghed og sikkerhed?

TILPAS

2.2 En stærk fagforening?

2.11 HK er en fagforening, der samlet set har et godt omdømme?

OBSERVER

2.3 En fagforening, som varetager mine interesser på arbejdspladsen?

2.8 En fagforening, som er god til at fortælle mig om sine ydelser?

2.10 En fagforening, hvor jeg er en del af et fællesskab omkring mit fag?
 

 

Oplevelse af udbytte: Styrk arbejdsmiljø og mulighed for uddannelse og 

kompetenceudvikling 

Figur 2 viser til gengæld, at HK scorer højt på troværdighed samt overordnet på 

tryghed og sikkerhed, og det er områder, hvor der også er en stor effekt af for-

bedringer. Det er altså områder, hvor det er vigtigt, at HK vedligeholder sin ind-

sats. 

 

Prioritetskortet for udbytte-spørgsmålene viser, at HK vil få størst effekt på til-

fredshed og loyalitet ved at forbedre medlemmets mulighed for uddannelse og 

kompetenceudvikling samt medlemmets arbejdsmiljø.  

 

Fællesskab om faget har også betydning  

HK’s indsats for at skabe et fællesskab omkring medlemmets fag og give med-

lemmet et udbytte af dette arbejde har også væsentlig betydning. Og med hensyn 

til faget er der store forbedringsmuligheder, som givetvis vil kræve at HK tør at 
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gå helt nye veje - f.eks. ved i højere grad at lade det være op til medlemmerne 

selv, hvordan de faglige netværk skal skabes.  

 

Prioritetskortet for de forskellige spørgsmål omkring udbytte af medlemskabet er 

vist i figur 3.  

 

 

Figur 3: Prioritetskort for Udbytte 

 

 

 

 

 

TR, blade og online-produkter har mindre betydning for medlemstilfredshed 

og loyalitet 

HK’s tilstedeværelse på arbejdspladsen (tillidsrepræsentant og lignende) har – 

sammenlignet med de mere individuelle tilbud som faglig rådgivning, uddannelse 

og arbejdsmiljø – ikke en stor effekt på medlemmets udbytte af at være medlem 

af HK. Der er også kun en svag tendens til, at HK’s tillidsrepræsentanter – i gen-

nemsnit – har betydning for medlemstilfredshed og medlemsloyalitet. 

  

Analysen af HK’s blade og HK’s on-line produktion viser, at blade og on-line pro-

duktion samlet set får en høj score/vurdering. Ingen af disse områder er imidler-

tid – i deres nuværende form – medlemstilbud, som medlemmerne siger HK skal 

opprioritere.  
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Juridisk Kompetencecenter  

Juridisk Kompetencecenters vigtigste arbejdsopgaver er at behandle og afslutte 

de sager og forespørgsler m.v. af ansættelsesretlig og arbejdsskaderelateret art, 

der modtages i juridisk afdeling fra afdelinger – sektorer og forbundets stabsaf-

delinger, og herudover underviser afdelingens medarbejdere på medarbejderkur-

ser m.v. 

 

I det daglige er arbejdet i juridisk Kompetencecenter delt mellem 3 interne afde-

linger - ansættelsesretsafdelingen, arbejdsskadeafdelingen samt retssagsafdelin-

gen.. 

 

I 2012 var der i ansættelsesretsafdelingen beskæftiget 13 sagsbehandlende og 

administrative medarbejdere; heraf 2 fleksjobbere. 

 

I arbejdsskadeafdelingen er der beskæftiget 2 socialrådgivere, og 2 administra-

tive medarbejdere. 

 

I retssagsafdelingen er der beskæftiget 6 advokater samt 4 administrative medar-

bejdere. 

  

 

Ansættelsesretsafdelingen 

 

Juridisk bistand 

 

Der er i beretningsperioden ved advokatbistand afsluttet 400 sager fordelt såle-

des: 

 

 

 

 

Vundet 

 

Forligt 

 

Henlagt 

 

Hævet  

 

Tabt 

 

I alt 

 

Handel 

 

 21 

 

 117 

 

 4 

 

 0 

 

 5 

 

 147 

 

Privat 

 

 43 

 

 162 

 

 7 

 

 3 

 

 10 

 

 225 

 

Kommu-

nal 

 

 

 4 

 

 

 10 

 

 

 1 

 

 

 0 

 

 

 5 

 

 

 20 

 

Stat 

 

 2  

 

 4 

 

 0 

 

 0 

 

 2 

 

 8 

 

Alle 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

 

 0 

 

I alt 

 

 70 

 

 293 

 

 12 

 

 3 

 

 22 

 

 400 

 

Herudover har ansættelsesretsafdelingen afsluttet 288 sager, hvoraf 114 sager er 

forligte og 174 sager er henlagt efter vurdering. Beløbet fra de forligte sager er 

indeholdt nedenfor. 
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De afsluttede sager i ansættelsesretsafdelingen samt ved advokatbistand 

indbragte: 

 

 

 

Hovedstol + renter 

 

Omkostninger 

 

I alt 

 

Handel 

 

9.784.977,79 

 

691.817,65 

 

10.476.795,44 

 

Privat 

 

26.294.327,83 

 

1.316.265,58 

 

27.610.593,41 

 

Kommunal 

 

370.127,68 

 

98.896,47 

 

469.024,15 

 

Stat 

 

362.065,45 

 

3.750,00 

 

365.815,45 

 

Alle sektorer 

 

 0,00 

 

0,00 

 

 0,00 

 

I alt 

 

36.811.498,75 

 

2.110.729,70 

 

38.922.228,45 

 

I dette beløb er indeholdt udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond med kr. 

13.697.825,06 i forbindelse med 159 sager, efter at vore advokater har været 

impliceret i kravenes godkendelse. 

 

 

Af det i øvrigt inddrevne beløb udgør feriegodtgørelse: 

 

Sektor 

 

Feriegodtgørelse 

 

Handel 

 

800.064,85 

 

Privat 

 

8.449.754,09 

 

Kommunal 

 

20.881,75 

 

Stat 

 

0,00 

 

Alle sektorer 

 

  0,00 

 

I alt 

 

9.270.700,69 

 

I 194 af de vundne og forligte sager var debitor insolvent, hvorved de pågælden-

de medlemmer helt eller delvis mistede deres tilgodehavende, som tilsammen 

udgjorde et beløb på kr. 36.811.498,75 plus renter og omkostninger. 

 

Hovedparten af dette beløb er senere udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond. 

Dette beløb vil fremgå af afdelingernes indberetning om, hvor meget der udover 

ovenstående er kommet til udbetaling gennem Lønmodtagernes Garantifond. 

 

I 2012 måtte der i 87 tilfælde indgives konkursbegæring mod en virksomhed for 

at skabe fornødent grundlag for, at Lønmodtagernes Garantifond kunne foretage 

udbetaling. 

 

Forbundets udgifter til sagsomkostninger og advokatsalærer i forbindelse med 

samtlige sager i beretningsperioden udgjorde kr. 5.354.198,93 fordelt således: 
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Forbundets udgift 

 

Handel 

 

875.686,18 

 

Privat 

 

3.346.605,29 

 

Kommunal 

 

719.362,46 

 

Stat 

 

412.545,00 

 

Alle sektorer 

 

0,00 

 

I alt 

 

5.354.198,93 

 

 

Afdelinger og forbund i mindelighed: 

I mindelighed er der i afdelingerne - eventuelt efter ansættelsesretsafdelingens 

mellemkomst - afsluttet 5.066 sager, der tilsammen indbragte kr. 

541.707.645,97. Heraf er kr. 77.599.373,86 modtaget fra Lønmodtagernes Ga-

rantifond i forbindelse med 778 sager. I de 778 sager er indeholdt de sager af-

sluttet ved advokatbistand, hvor debitor var insolvent, og hvor Lønmodtagernes 

Garantifond eventuelt senere har foretaget udbetaling. 

 

 

Sektorvis fordeler disse beløb sig således: 

 

 

 

Antal sa-

ger 

 

Løn/erstatning 

 

Feriegodtg. 

 

I alt 

 

Handel 

  

 2.036 

  

52.567.962,57 

 

 12.242.377,93 

 

 64.810.340,50 

 

Privat 

  

 2.307 

 

131.672.205,84 

 

 25.296.344,00 

 

156.968.549,84 

 

Kommunal 

 

 486 

 

246.057.874,14 

 

2.741.409,33 

 

248.799.283,47 

 

Stat 

 

 237 

 

70.387.060,31 

 

 742.411,85 

  

71.129.472,16 

 

Alle 

 

  0 

 

0,00 

 

 0,00 

 

0,00 

 

I alt 

 

 5.066 

 

500.685.102,86 

 

 41.022.543,11 

 

541.707.645,97 
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Tilsammen via ansættelsesretsafdelingen, advokat og i mindelighed fordelt 

på sektorer: 

Der er i alt ved forbundets retshjælp i beretningsperioden afsluttet 5.466 sager 

og inddrevet kr. 580.629.874,42, heraf 937 sager med kr. 91.297.198,86 udbe-

talt gennem Lønmodtagernes Garantifond, efter at enten juridisk afdeling, afde-

lingerne eller forbundets advokat har været impliceret i kravenes godkendelse. 

 

 

 

 

 

Antal sager 

 

Indbragt i alt 

 

Af det samlede 

beløb udgør ferie-

godtgørelse 

 

Handel 

 

 2.183 

 

75.287.135,94 

 

13.042.442,78 

 

Privat 

 

 2.532 

 

184.579.143,25 

 

33.746.098,09 

 

Kommunal 

 

 506 

 

249.268.307,62 

 

2.762.291,08 

 

Stat 

 

 245 

 

71.495.287,61 

 

742.411,85 

 

Alle sektorer 

 

 0 

 

0,00 

 

0,00 

 

Alt i alt 

 

 5.466 

 

580.629.874,42 

 

50.293.243,80 

 

Herudover har ansættelsesretsafdelingen afsluttet 288 sager, hvoraf 114 sager er 

forligte og 174 sager er henlagt efter vurdering. Beløbet fra de forligte sager er 

indeholdt ovenfor. 

 

Der er utvivlsomt afsluttet flere sager i afdelingerne og sektorerne, uden at dette 

er indberettet til ansættelsesretsafdelingen. 

 

Vore advokater: 

Vore eksterne advokaterne Peter Breum, Nicolai Westergaard og Nørkær og 

Schwarts, grønlandskontor forestår fortsat vor advokatbistand til medlemmerne, 

herudover er der som nævnt ovenfor ansat 6 advokater i Juridisk Kompetencecen-

ter. 

 

Principielle afgørelser: 

 

Juridisk Kompetencecenter har i 2012 ført en række principielle sager for vores 

medlemmer, og der er også i 2012 foretaget lovændringer af betydning for med-

lemmerne. 

 

De vigtigste ændringer og sager vil vi kort redegøre for i denne årsberetning. 

 

 

Lønmodtagerens krav på pensionsbidrag. 

 

Vestre Landsret har den 4. januar 2012, hvoraf fremgår, at på virksomheder der 

ikke er overenskomstdækkede, men hvor der mellem arbejdsgiveren og lønmod-

tageren er indgået aftale om betaling af pension, har spørgsmålet hidtil været, 
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om der i tilfælde af arbejdsgiverens manglende indbetaling af pension, både kan 

rejses krav om betaling af arbejdsgiverens og medlemmets bidrag.  

I cirkulære 06-16-2010 orienterede vi om problemstillingen, og i denne forbin-

delse omtalte vi to afgørelser, hvoraf man kunne udlede, at arbejdsgiver skulle 

betale begge dele.   

Juridisk Kompetencecenter har netop modtaget en ny afgørelse fra Vestre Lands-

ret, hvoraf det klart fremgår, at en medarbejder i tilfælde af arbejdsgiverens mis-

ligholdelse har krav på at få efterbetalt både arbejdsgiverens bidrag og medar-

bejderens eget bidrag.  

Sagens faktiske omstændigheder: 

Vort medlem blev ansat som butiksmedhjælper i 2004. Ifølge ansættelseskontrak-

ten havde man aftalt at følge overenskomsten mellem Dansk Handel & Service og 

HK Handel.  

Hvad angik ret til pension, var der sat kryds i rubrikken ”efter overenskomst”.  

Arbejdsgiver var medlem af en arbejdsgiverorganisation, men overenskomsten 

var ikke gældende.  

Medlemmet opsagde selv sin stilling, og ved kontakten til vores lokale afdeling 

blev det konstateret, at arbejdsgiver ikke havde indbetalt pension. 

Medlemmet forklarede, at hun ikke kendte overenskomsten, og at hun derfor hel-

ler ikke var klar over, at hun havde krav på pension fra arbejdsgiveren. Hun var 

heller ikke klar over, at der ifølge overenskomsten skulle trækkes i lønnen for 

hendes eget bidrag. 

Vi anlagde sag mod arbejdsgiveren med påstand om, at han havde misligholdt 

aftalen.  

Begrundelsen herfor var, at arbejdsgiver ikke havde betalt sin andel af pensionen, 

samt at han heller ikke havde ikke sørget for at fratrække medlemmets andel i 

lønnen.  

Vi krævede derfor både betaling af medlemmets bidrag, som løbende skulle have 

været fratrukket lønnen, samt arbejdsgiverens pensionsbidrag. 

Denne påstand fik vi medhold i. 

JurKoms bemærkninger: 

På det overenskomstdækkede område har det været fast praksis, at lønmodtage-

ren i tilfælde af arbejdsgiverens misligholdelse kunne få efterreguleret såvel ar-

bejdsgiverens som sit eget bidrag.  

Retstilstanden har på det ikke overenskomstdækkede område været mere usik-

ker.  

HK er i de ikke overenskomstdækkede sager oftest blevet mødt med det argu-

ment, at lønmodtageren reelt ikke havde lidt noget tab ved, at lønnen var blevet 

udbetalt i stedet for at blive indbetalt på pensionskontoen, og at lønmodtageren 
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derfor ikke kunne kræve at blive ”dobbelt kompenseret” ved at arbejdsgiveren 

skulle betale medarbejderens pensionsbidrag en gang til.  

Vi har imidlertid argumenteret for, at lønmodtagerens bidrag med den løbende 

udbetaling var indgået i vores medlemmers almindelige forsørgelsesgrundlag, og 

at pengene var modtaget i god tro. 

Det er nu slået entydigt fast, at det er arbejdsgiver, der må bære byrden for et 

manglende løbende fratræk af lønmodtagerbidraget.  

I dommens præmisser lægges alene vægt på, at den manglende indsættelse af 

pensionen var en misligholdelse af aftalen om ret til pension. 

Vi kan derfor konkludere, at der gælder de samme rettigheder på det overens-

komstdækkede område som på det ikke overenskomstdækkede område.  

Det er JurKoms opfattelse, at dette gælder i alle tilfælde, hvor der er indgået en 

aftale om indbetaling til en pensionsordning, og at det således også er gældende, 

hvor der ikke i ansættelseskontrakten er en henvisning til en overenskomst. 

Det skal dog bemærkes, at JurKom fra enkelte afdelinger har set eksempler på, 

at man ved beregning af krav på løn i en opsigelsesperiode kræver både den 

normale – fulde – løn og derudover betaling af lønmodtagerens andel til pension. 

Arbejdsgivers pensionsbidrag er naturligvis en lønandel som skal kræves oveni 

lønnen. Men når kravet er fremadrettet og vedrører kommende løn så kan der 

ikke kræves dobbelt betaling af lønmodtagerens pensionsbidrag.  

Det kan kun ske i de tilfælde, hvor arbejdsgiver konkret har misligholdt sin for-

pligtigelse til, at indbetale det samlede bidrag til en pensionsordning. 

Opsigelse i strid med ligebehandlingsloven, selvom arbejdsgiveren ikke 

kendte til, at medarbejderen på opsigelsestidspunktet var syg på grund af 

graviditet: 

 

Højesteret har den 20. februar 2012 stadfæstet en landsretsdom, hvorefter en 

medarbejder fik tilkendt en godtgørelse for afskedigelse i strid med ligebehand-

lingsloven, selvom arbejdsgiveren ikke kendte til, at medarbejderen på opsigel-

sestidspunktet var syg på grund af graviditet.  

  

Sagens omstændigheder: 

 

En kvindelig social- og sundhedshjælper blev ansat den 1. marts 2008. Allerede 

efter en måned blev hun indkaldt til en samtale hos indehaveren.  

 

Indkaldelsen til samtalen var sålydende: 

  

I ansættelsesperioden 1. marts til dato, har vi desværre oplevet et 

væsentligt fravær, idet du gentagne gange har meddelt, at du ikke 

møder ind på dine vagter. Dit ansættelsesforhold er omfattet af prø-

vetidsbestemmelser og vi ser med stort alvor på dit fravær og det 

pres der følgelig lægges på såvel virksomhedens kolleger som vore 

kunder. Med baggrund i dit ustabile fremmøde og den usikkerhed det 
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medfører, indkaldes du til en samtale mandag den 7. april 2008 kl. 

11.00. Til samtalen kan medbringes en bisidder efter eget ønske. 

  

Mødet blev ikke gennemført, idet medarbejderen var syg. I stedet blev hun den 7. 

april afskediget. På det tidspunkt var hun gravid, hvilket hun var blevet endeligt 

klar over den 26. marts.  

 

Herefter anlagde den faglige organisation på vegne af deres medlem retssag, 

hvor de under sagen gjorde gældende, at afskedigelsen var i strid med ligebe-

handlingslovens §9 jf. §16, idet sygefraværet var begrundet i graviditet.   

 

Byretten frifandt arbejdsgiveren, idet retten ikke fandt det bevist, at arbejdsgive-

ren vidste eller burde vide, at medarbejderen var gravid.  

  

Dommen blev appelleret til Vestre Landsret, hvor det under sagen blev gjort gæl-

dende, at det må anses som underordnet, hvorvidt arbejdsgiveren kendte til hen-

des graviditet eller ej.  

 

Der blev henvist til flere domme afsagt af EU-domstolen, som støtter dette syns-

punkt og på denne baggrund blev sagen vundet i Landsretten.  

 

På grund af sagens principielle karakter, opnåede virksomheden tredjeinstansbe-

villing 

 

Højesterets afgørelse: 

  

Af præmisserne fra Højesteret fremgår det, at Højesteret indledningsvist citerer 

Ligebehandlingsloven § 9, hvorefter en arbejdsgiver ”ikke [må] afskedige en løn-

modtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller 

har været fraværende efter § 7, eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller 

adoption.”  

  

Herefter udtales det, som er den afgørende præmis: ”Højesteret finder, at be-

stemmelsen efter sit formål må forstås således, at den omfatter afskedigelse på 

grund af sygefravær, der skyldes graviditet, selv om arbejdsgiveren på afskedi-

gelsestidspunktet hverken var eller burde være bekendt med graviditeten.” Hertil 

føjes dog, at pligten til at betale godtgørelse må dog i denne særlige situation 

være betinget af, at arbejdsgiveren ikke senere omgør sin beslutning, når han 

bliver bekendt med graviditeten. Dette var ikke tilfældet i denne sag, så arbejds-

giver blev dømt til betaling af godtgørelse svarende til seks måneders løn”. 

  

 

Bemærkninger fra Juridisk Kompetencecenter: 

 

Højesteretsdommen er efter Juridisk Kompetencecenters opfattelse principiel, idet 

det ikke længere i alle tilfælde er en betingelse for at opnå godtgørelse efter lige-

behandlingsloven, at arbejdsgiveren var bekendt med, at den afskedigede med-

arbejder var gravid.  

Det er med højesteretsdommen derfor nu fastslået, at hvis en lønmodtager opsi-

ges på grund af fravær/sygdom, og sygefraværet skyldes graviditet, så er det i 

strid med ligebehandlingslovens § 9, jfr. § 16, også selv om arbejdsgiveren ikke 

var eller burde være bekendt med graviditeten. 
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Det er derfor væsentligt at få dokumentation for sygdomsårsagen ved opsigelse 

på grund af sygdom. 

Dommen tager, efter vores opfattelse, kun stilling til de tilfælde, hvor det er med-

arbejderens fravær der begrunder opsigelsen, og hvor fraværet helt eller delvist 

er begrundet i graviditetsbetinget sygdom, men gælder formentlig også de til-

fælde hvor fraværet skyldes andre særligt beskyttede forhold – eksempelvis han-

dicap/funktionsnedsættelse. 

Derudover fastslår Højesteret, at en arbejdsgiver, der hverken vidste eller burde 

vide, at lønmodtagerne var gravid, i denne særlige situation kun skal betale 

godtgørelse, hvis han ikke efter at være bekendt med graviditeten omgør sin be-

slutning. 

Højesteret giver altså en arbejdsgiver mulighed for at slippe for godtgørelse, hvis 

han retter for sig ved at annullere opsigelsen. 

 

Som bekendt kan en arbejdsgiver ikke ensidigt trække en opsigelse tilbage – det 

kræver lønmodtagerens accept – men hvis han gør det i denne særlige situation, 

hvor han først bliver bekendt med graviditeten efter opsigelsen, så slipper han 

for at betale godtgørelse, hvis lønmodtageren ikke accepterer, at opsigelsen an-

nulleres. 

Det er Juridisk Kompetencecenters opfattelse, at muligheden for at tilbagekalde 

eller annullere en opsigelse, alene kan udstrækkes til de tilfælde, hvor arbejdsgi-

veren kan løfte bevisbyrden for, at han ikke havde kendskab eller burde have 

kendskab til graviditeten, og at muligheden for at undlade at betale en godtgø-

relse alene er begrænset til denne situation.  

Hvornår indtræder beskyttelsen i henhold til ligebehandlingslovens § 9, når 

en medarbejder skal påbegynde fertilitetsbehandling. 

 

Højesteret har ved dom af 29. marts 2012 endelig taget stilling til, hvornår be-

skyttelsen I henhold til ligebehandlingslovens§9 indtræder, når en medarbejder 

skal påbegynde fertilitetsbehandling.  

Sagens omstændigheder 

En medarbejder var to år efter sin ansættelse startet på nogle indledende, fertili-

tetsfremmende undersøgelser, som skulle munde ud i et decideret hormonbe-

handlingsforløb med henblik på at blive befrugtet.  

Der var indgået en aftale om refusion efter sygedagpengeloven, når medarbejde-

ren havde fri til behandlingerne mv. 

Medarbejderen blev sammen med 5 andre kollegaer afskediget på grund af ar-

bejdsmangel. 

Efter opsigelsen nedlagde organisationen på vegne af medlemmet påstand om 

betaling af godtgørelse efter ligebehandlingsloven, fordi hun mente, at opsigel-

sen af hende skete på grund af hendes fertilitetsbehandling og derfor var i strid 

med ligebehandlingslovens §9, alternativt §4. 

På opsigelsestidspunktet var medarbejderen henvist til en fertilitetsklinik og var 

her i gang med en udredning. Der var således ikke påbegyndt en egentlig fertili-

tetsbehandling, hvilket først skete godt 2 måneder senere med opsætning af æg 

4 måneder efter opsigelsen. 
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Landsrettens afgørelse 

Landsretten lagde på baggrund af de lægelige oplysninger til grund, at der på 

opsigelsestidspunktet fortsat manglede at blive foretaget nogle prøver inden det 

kunne afklares, hvilken fertilitetsbehandling medarbejderen kunne påbegynde.  

Landsretten udtalte, at der ikke i forarbejderne til ligebehandlingslovens § 9 eller 

retspraksis er støtte for, at afskedigelsesbeskyttelsen i ligebehandlingslovens §9 

kan udvides til at omfatte en periode, der ligger forud for det tidspunkt, hvor en 

egentlig fertilitetsbehandling er indledt.  

På den baggrund konkluderede landsretten, at beskyttelsen mod afskedigelser i 

ligebehandlingslovens §9 ikke omfatter den udredningsfase, hvor der foretages 

undersøgelser med henblik på at afklare, hvilken graviditetsfremmende behand-

ling der skal tilbydes. Der kunne således i sagen alene være tale om en overtræ-

delse af ligebehandlingslovens §4. 

Herefter nåede landsretten frem til, at det i sagen var godtgjort, at opsigelsen af 

medarbejderen var driftmæssigt begrundet og at der ikke var grundlag for at 

fastslå, at hendes ønske om at indlede fertilitetsfremmende behandling helt eller 

delvist var af betydning for beslutningen om at opsige hende. 

Højesterets afgørelse 

Et flertal i Højesteret stadfæster afgørelsen fra Vestre Landsret, og henviste til de 

årsager som var gjort gældende af Vestre Landsret.  

Mindretallet i Højesteret udtalte, at beskyttelsen i ligebehandlingslovens §9 som 

udgangspunkt må indtræde fra det tidspunkt, hvor kvinden henvises til et syge-

hus eller fertilitetsbehandling med henblik på at blive gravid ved hjælp af kunstig 

befrugtning, idet ”kvinden allerede fra dette tidspunkt forsøger at blive gravid ved 

hjælp af kunstig befrugtning”.  

Alle dommere fandt at afskedigelsen ikke var i strid med ligebehandlingslovens 

§9 eller §4, idet afskedigelsen var begrundet i driftsmæssige hensyn.  

Bemærkninger fra Juridisk Kompetencecenter: 

Afgørelsen fra Højesteret fra den 29. marts viser, at beskyttelsen efter ligebe-

handlingslovens §9 om forbud mod afskedigelse på grund af graviditet ikke kan 

udstrækkes til at omfatte situationer, hvor fertilitetsbehandlinger kun er i udred-

ningsfasen og endnu ikke reelt påbegyndt.  

En opsigelse begrundet i, at en medarbejder påtænker eller begynder udredning 

til et fertilitetsforløb kan dog være en overtrædelse af lovens § 4. 

I Ufr 2003.503.HR (omtalt i cirkulære 06.17-2002) nåede Højesteret frem til at 

afskedigelse begrundet i graviditetsfremmende foranstaltninger ( behandling 

mod barnløshed) er en afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens§ 9.  

Om dette spørgsmål udtalte Højesteret specifikt, at ligebehandlingslovens §9 og-

så omfatter de tilfælde, hvor medarbejderen forsøger at blive gravid ved hjælp af 

kunstig befrugtning.  

I Ufr 2003.503.HR var medarbejderen indlagt på hospitalet med henblik på at få 

foretaget "egentlige graviditetsfremmende foranstaltninger". ’ 

I afgørelsen fra Vestre Landsret af den 17. august 2010 var medarbejderen ved 

at blive undersøgt med henblik på nogle indledende fertilitetsfremmende under-

søgelser, som skulle munde ud i et decideret hormonbehandlingsforløb med hen-

blik på at blive befrugtet.  
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Spørgsmålet var om Højesteret i Ufr 2003.603.HR fik udstrakt beskyttelsesområ-

det efter ligebehandlingslovens §9 til det "absolutte maksimale" eller om beskyt-

telsen efter ligebehandlingslovens §9 også kan udstrækkes til de tilfælde, hvor en 

medarbejder er i en udredningsfase? 

Højesteret har således fastslået, at beskyttelsen efter ligebehandlingslovens §9 

først indtræder på det tidspunkt, hvor den egentlige fertilitetsfremmende be-

handling er påbegyndt, og dermed ikke ved den forudgående udredning. 

Det anbefales derfor, at vi fremadrettet rejser krav om godtgørelse i medfør af 

ligebehandlingslovens §4 i de sager, hvor opsigelsen falder i udredningsfasen. 

Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2b samt aldersdiskrimina-

tion 

I cirkulære 06-14-2010 omtalte vi en sag, som IDA havde anlagt en sag mod Re-

gion Syddanmark, hvor IDA gjorde gældende, at det var i strid med loven om for-

bud mod forskelsbehandling, at en funktionær ikke fik udbetalt sin fratrædelses-

godtgørelse alene fordi vedkommende kunne oppebære pension fra arbejdsgive-

ren.  

Veste Landsret har den 12. oktober 2011 afsagt dom i den sag, der blev omtalt i 

cirkulæret.  

Derudover har Østre Landsret den 30. marts 2012 og Vestre Landsret den 8. juni 

2012 truffet afgørelser der også omhandler samme problemstilling.  

Afgørelserne fra Østre og Vestre Landsret betyder i hovedtræk,   

at det er strid med loven om forbud forskelsbehandling, når en funktionær af-

skæres fra fratrædelsesgodtgørelsen, der er beregnet til at mildne overgangen til 

anden beskæftigelse, alene fordi den pågældende kan få alderspension fra ar-

bejdsgiveren,  

at det ikke er aldersdiskrimination, hvis funktionæren ved fratrædelsen overgår til 

alderspension fra arbejdsgiveren, hvorfor funktionæren i den situation vil blive 

afskåret fra fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens§2a.stk.3. 

 

at det er uafklaret, hvorvidt retten til fratrædelsesgodtgørelse fortabes, hvis med-

arbejderen overgår til efterløn og, at det derfor anbefales, at medlemmet bevarer 

en tilknytning til arbejdsmarkedet ved at være tilmeldt arbejdsformidlingen og 

være aktivt jobsøgende.  

 

Vestre Landsrets afgørelse fra den 12. oktober 2011 

Sagens baggrund 

Sagen vedrørte en funktionær der blev afskediget fra en offentlig arbejdsgiver og 

umiddelbart derefter fik ansættelse hos en anden arbejdsgiver.  

Funktionæren kunne benytte sig af sin arbejdsmarkedspension, men valgte ikke 

at benytte sig af denne mulighed.  

Efter dansk retspraksis har det hidtil været sådan, at fratrædelsesgodtgørelsen 

bortfaldt, uanset om funktionæren rent faktisk benyttede sig af muligheden for at 

hæve sin alderspension på fratrædelsestidspunktet, når blot funktionæren havde 

mulighed for at få den udbetalt. 

I den konkrete sag spurgte Vestre Landsret EU-domstolen, om den danske retstil-

stand på området var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af 

alder. 
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EU-domstolen svarede, at den fandt, at den danske regel er i strid med forbuddet 

mod aldersdiskriminering. 

Vestre Landsrets dom 

Vestre Landsret har på baggrund af EU-domstolens svar afsagt dom i sagen og 

udtalte, at en nægtelse af at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til funktionæren 

alene med henvisning til, at funktionæren på fratrædelsestidspunktet kunne have 

oppebåret  alderspension, udgør en aldersbetinget forskelsbehandling i strid med 

forskelsbehandlingsloven. 

Funktionæren havde krævet godtgørelse for dette brud på forskelsbehandlingslo-

ven, men Vestre Landsret fandt, at arbejdsgiveren i den konkrete sag ikke skulle 

betale godtgørelse, selvom der var sket en overtrædelse af forskelsbehandlings-

loven, fordi arbejdsgiveren havde handlet i overensstemmelse med funktionærlo-

ven og med den langvarige retspraksis, herunder Højesteretspraksis, der knytter 

sig hertil. 

Landsretten lagde således vægt på, at der havde været fortolkningstvivl omkring 

reglerne, og at arbejdsgiveren havde betalt den omstridte fratrædelsesgodtgø-

relse til funktionæren straks efter EU-domstolens udtalelse. 

Østre Landsrets afgørelse fra den 30. marts 2012 

Sagens baggrund: 

I efteråret 2010 besluttede arbejdsgiveren sig for, at nedlægge den afdeling, som 

medlemmet var leder af. Medlemmet, der er født i 1950, havde på dette tidspunkt 

været beskæftiget i virksomheden i 33 år.  

Medlemmet fik tilbudt anden beskæftigelse som ikke funktionær, hvilket med-

lemmet accepterede.  

 

Dette betød, at medlemmet overgik fra at være omfattet af funktionæroverens-

komsten til, at være omfattet af timelønsoverenskomsten, hvilket indebar en væ-

sentlig ændring af ansættelsesvilkårene. 

 

På denne baggrund rejste HK/Privat på vegne af medlemmet krav om fratrædel-

sesgodtgørelse, idet medlemmet fortsat var tilknyttet arbejdsmarkedet, ligesom 

der blev rejst krav om godtgørelse i medfør af forskelsbehandlingslovens §2 jf. 

§7.  

 

Østre Landsrets dom 

 

Østre Landsret fastslår indledningsvis, at retten til fratrædelsesgodtgørelse udlø-

ses i et tilfælde, hvor man ved et stillingsskift ikke længere er funktionær uagtet 

man fortsat er ansat i virksomhed, hvilket fuldt ud i overensstemmelse med tidli-

gere retspraksis.  

 

Derefter tager Østre Landsret stilling til, om retten til fratrædelsesgodtgørelse 

fortabes i et tilfælde, hvor medlemmet er berettiget til alderspension og udtalte i 

overensstemmelse med afgørelsen fra Vestre Landsret fra den 12. oktober 2011, 

at retten til fratrædelsesgodtgørelse bevares i et tilfælde, hvor medarbejderen 

bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

Det spørgsmål, som Østre Landsret derefter tager stilling til, er om en privat ar-

bejdsgiver på samme måde som en offentlig arbejdsgiver var forpligtet til, at til-
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sidesætte funktionærlovens §2a.stk.3 og den måde som bestemmelsen hidtil var 

fortolket på?  

 

Østre Landsret udtalte herom, at det af EU domstolens praksis fremgår, at et di-

rektiv ikke kan påberåbes mellem private, men udtalte derefter at tidligere prak-

sis fra EU domstolen havde fastslået, at forbuddet mod forskelsbehandling på 

grund af alder er et generelt EU retligt princip, og at det som følge deraf er de 

nationale domstoles opgave at sikre sig, at dette princip overholdes ved tvister 

mellem private partner.  

 

Endeligt tog Østre Landsret stilling til spørgsmålet om den manglende udbetaling 

af fratrædelsesgodtgørelse betød, at der kunne udmåles en godtgørelse i medfør 

af forskelsbehandlingslovens §2 jf. §7.  

 

Landsretten udtalte herom, at der ikke ved EU - domstolens praksis, hvor forbud-

det mod forskelsbehandling på grund af alder blev fastslået som et EU retligt 

princip, kunne udledes en forpligtelse til at pålægge private arbejdsgivere en 

sanktion, herunder betale en godtgørelse.  

 

Da direktivet ikke kunne finde anvendelse over for en privat arbejdsgiver, frifandt 

Østre Landsret arbejdsgiveren for at betale en godtgørelse i henhold til forskels-

behandlingslovens§2 jf. §7.  

 

Vestre Landsrets afgørelse fra den 8. juni 2012    

 

Sagens baggrund 

 

Sagen vedrørte en pædagog og en faglærer som begge blev opsagt af Region 

Syddanmark.  

 

Pædagogen fratrådte stillingen ved udgangen af november måned 2010 og faglæ-

reren fratrådte stillingen ved udgangen af december måned 2011.  

 

På fratrædelsestidspunktet havde de begge været ansat i mere end 12 år og var 

derfor som udgangspunkt berettiget til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til 

funktionærlovens §2a.  

 

Region Syddanmark undlod at udbetale fratrædelsesgodtgørelse under henvis-

ning til, at de begge havde mulighed for, at oppebære alderspension fra arbejds-

giveren.  

 

Den faglige organisation protesterede på vegne af deres medlemmer over den 

manglende betaling, hvorefter der blev indgået en procesaftale, hvorefter Region 

Syddanmark først skulle tage stilling til spørgsmålet om udbetaling af fratrædel-

sesgodtgørelse, når der forelå endelig og upåanket dom i Ole Andersen sagen.  

 

EU Domstolens afgørelse forelå den 12. oktober 2010 - hvorefter Region Syd-

danmark i Ole Andersen sagen udbetalte Region Syddanmark fratrædelsesgodt-

gørelsen.  

 

På denne baggrund anmodede den faglige organisation nu om, at der på tilsva-

rende måde skete udbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen i denne sag.  
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Region Syddanmark afviste betalingsanmodningen under henvisning til, at Ole 

Andersen sagen ikke var endeligt afgjort 

 

I forbindelse med sagens forberedelse anmodede Region Syddanmark om, at der 

blev fremsendt dokumentation for, at de fortsat stod til rådighed for arbejdsmar-

kedet.  

 

Derefter foretog Region Syddanmark udbetaling af det rejste krav om fratrædel-

sesgodtgørelse.  

 

Vestre Landsret skulle derefter alene tage stilling til om der kunne rejses krav om 

godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingslovens§2 jf.§7.  

    

Vestre Landsrets dom 

Indledningsvis fastslår Vestre Landsret at direktivet skal fortolkes således, at den 

er til hinder for nationale forskrifter, hvorefter arbejdstagere ikke er berettiget til 

fratrædelsesgodtgørelse, alene fordi der er mulighed for at oppebære alderspen-

sion.  

Vestre Landsret fastslog derefter, at det på fratrædelsestidspunktet stod klart, at 

det var i strid med EU retten at nægte at foretage udbetaling alene under henvis-

ning til, at de på fratrædelsestidspunktet kunne oppebære alderspension fra ar-

bejdsgiveren. 

Idet Region Syddanmark ikke foretog en reel stillingtagen til, om der skulle fore-

tages udbetaling forelå der efter Veste Landsrets opfattelse en nægtelsessitua-

tion, der var omfattet af loven om forbud mod forskelsbehandling.  

Derefter tog Vestre Landsret stilling til, om der skulle udbetales en godtgørelse i 

henhold til forskelsbehandlingsloven, og i denne forbindelse skulle der efter 

Landsrettens opfattelse tages hensyn til baggrunden for nægtelsen og den kræn-

kelse, der blev påført den pågældende.  

Vestre Landsret udtalte om dette spørgsmål, at da den faglige organisation i 

marts 2011 fremsatte en betalingsanmodning, da måtte det have stået Region 

Syddanmark klart, at de vart berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse og henviste 

i denne forbindelse til afgørelsen fra EU – domstolen, og at de pågældende efter 

deres fratrædelse bevarede en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Idet der først skete betaling af fratrædelsesgodtgørelsen efter det tidspunkt, hvor 

sagen blev anlagt og da Region Syddanmark først efterfølgende tog bekræftende 

til genmæle, vurderede Vestre Landsret, at der forelå en overtrædelse af forskels-

behandlingsloven og, at denne godtgørelse skulle udmåles til kr.10.000,00.  

Bemærkninger fra Juridisk Kompetencecenter 

Ovenstående afgørelser fra henholdsvis Vestre og Østre Landsret er i overens-

stemmelse med afgørelsen fra EU-domstolen, der fastslår, at det er i strid med 

loven om forbud forskelsbehandling, når en funktionær afskæres fra fratrædel-

sesgodtgørelsen, der er beregnet til at mildne overgangen til anden beskæfti-

gelse, alene fordi den pågældende kan få alderspension fra arbejdsgiveren.   

Det er derimod ikke aldersdiskrimination, hvis funktionæren ved fratrædelsen 

overgår til alderspension fra arbejdsgiveren, hvorfor funktionæren i den situation 

vil blive afskåret fra fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens 

§2a.stk.3. 
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Det er formentligt ikke et krav, at funktionæren ved fratrædelsen overgår til an-

det arbejde direkte for at bevare retten til fratrædelsesgodtgørelsen. Således kan 

funktionæren formentligt, vælge at udskyde alderspensionen for i stedet at til-

melde sig arbejdsformidlingen og oppebære dagpenge eller kontanthjælp i en 

periode.   

 

Det er uafklaret om fratrædelsesgodtgørelsen bortfalder, hvis medarbejderen 

vælger at overgå til efterløn og udskyde indtrædelsen i alderspensionsordningen, 

men det er vores vurdering, at overgang til efterløn ikke kan sidestilles med en 

udtræden af arbejdsmarkedet, da lønmodtageren stadig kan påtage sig er-

hvervsarbejde, i det omfang vedkommende ønsker det. Procesrisikoen ligger dog 

hos medlemmet.  

 

Hvis vi skal være sikre, kan det derfor anbefales ældre funktionærer, der er be-

rettiget til alderspension fra arbejdsgiveren ved fratrædelsen, at udskyde udbe-

talingen af alderspension, således at der opnås ret til fratrædelsesgodtgørelse i 

forbindelse med fratrædelsen.  

Derudover tilrådes, at vores medlemmer er aktivt jobsøgende for at dokumen-

tere, at de har bevaret en reel tilknytning til arbejdsmarkedet.  

På baggrund af ovenstående afgørelser må det betyde, at der kan rejses et krav 

om godtgørelse i medfør af loven om forbud mod forskelsbehandling§2 jf. §7, når 

arbejdsgiveren vægrer sig imod betaling af fratrædelsesgodtgørelse.  

 Kravet bør efter Juridisk Kompetencecenters opfattelse fastsættes til 13 ugers 

løn.  

Dette gælder efter Juridisk Kompetencecenters opfattelse både i forhold til private 

og offentlige arbejdsgivere.  

Vestre Landsrets afgørelse fra den 12.oktober 2011 er udtryk for, at domstolene i 

særlige situationer, herunder ved tvivlsomme fortolkningsspørgsmål, kan beslutte 

ikke at tilkende godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, selvom aldersdiskri-

mination er konstateret.  

Denne mulighed må dog antages alene at blive brugt i undtagelsestilfælde, og 

synspunktet kan på baggrund af Vestre Landsrets afgørelse fra den 8. juni 2012 

ikke længere opretholdes. 

Juridisk Kompetencecenter er ikke enige i, at en privat arbejdsgiver ikke skal be-

tale en godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven og er på dette punkt 

således ikke enig i afgørelsen fra Østre landsret fra den 30. marts 2012.  

Begrundelsen herfor er, at overtrædelsen af en EU retlig grundnorm må sanktio-

neres på samme måde som overtrædelsen af en nationalretsforskrift, og at en 

manglende sanktionering vil være i strid med EU retten.  

En anden problemstilling er de tilfælde, hvor vores medlemmer ved deres fratræ-

delse kunne oppebære folkepension, men vælger at udskyde tidspunktet herfor og 

således fortsat er tilknyttet arbejdsmarkedet.  

 

Formentligt vil afgørelsen fra EU – domstolen kunne udstrækkes til også at om-

fatte de situationer hvor medarbejderne ved fratrædelsen vil oppebære folkepen-

sion, jf. FUL § 2a, stk. 2. Efter denne bestemmelse afskæres funktionærer fra fra-

trædelsesgodtgørelse, når de ved fratrædelsen vil oppebære folkepension.  
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Det er Juridisk Kompetencecenters opfattelse, at det kan udgøre aldersdiskrimi-

nation at afskære en funktionær fra fratrædelsesgodtgørelse, hvis vedkommende 

ved fratrædelsen kan oppebære folkepension, men hvor den pågældende ikke fra-

træder direkte til folkepension.  

 

Der er hjemmel til at udskyde folkepensionsalderen, således at arbejdstageren 

kan få forhøjet sin folkepension med et tillæg, såkaldt opsat pension. Det er der-

for muligt for ældre funktionærer at fratræde direkte til en anden ansættelse 

uden at overgå til folkepension, og det vil da kunne være i strid med aldersdis-

kriminationsforbuddet at afskære adgangen til fratrædelsesgodtgørelse i en så-

dan situation.  

 

Det skal imidlertid bemærkes, at spørgsmålet om adgang til fratrædelsesgodtgø-

relse for funktionærer der kan oppebære folkepension er uafklaret, da det ikke 

var et tema under sagen for EU-domstolen.  

 

Ud over kravet om fratrædelsesgodtgørelse, bør der også i disse sager rejses 

krav om godtgørelse i medfør af forskelsbehandlingsloven.  

 

Afskediget efter at have anmodet om den samme lønforhøjelse, som hendes 

kollegaer havde modtaget under hendes barsel. 

 

HK/Danmark har ved Højesteret den 14. maj 2012 vundet en sag, hvor er medlem 

fik tilkendt en godtgørelse i medfør af ligelønsloven og en godtgørelse i henhold 

til ligebehandlingsloven.  

 

Begrundelsen herfor var, at vort medlem blev afskediget efter det tidspunkt, hvor 

hun havde fremsat krav om, at få den samme lønforhøjelse, som hendes kvinde-

lige kollegaer.  

 

Dette fandt Højesteret var i strid med ligelønsloven, hvorfor vort medlem fik til-

kendt en godtgørelse på 6 måneders løn i henhold til ligelønslovens. Derudover 

fik vort medlem efterreguleret sin løn. 

 

Endeligt fik vort medlem tilkendt en godtgørelse på kr.10.000,00 i henhold til 

ligebehandlingsloven fordi hun ikke, som hendes andre kollegaer, var blevet ind-

kaldt til en lønsamtale under sin orlov.  

  

Sagens omstændigheder:  

  

Sagen angik vort medlem, som var ansat som salgsassistent. Vort medlem af-

holdte barsels og forældreorlov og blev ikke som hendes øvrige kollegaer, ind-

kaldt til en lønsamtale. Som konsekvens heraf fik vort medlem ikke nogen lønfor-

højelse under orloven og ej heller bagefter. Vort medlem protesterede senere 

over dette og blev 14 dage efter hun protesterede over den manglende lønforhø-

jelser opsagt på grund af samarbejdsvanskeligheder  

  

HK/Danmark anlagde på vegne af vort medlem herefter sag mod arbejdsgiveren, 

hvor det blev gjort gældende, at afskedigelsen var i strid med ligelønsloven. Der-

udover gjorde vi gældende, at vort medlem havde på, at få efterreguleret sin løn. 

Endeligt gjorde vi gældende, at vort medlem havde krav på en godtgørelse i hen-

hold til ligebehandlingsloven fordi hun under sin orlov, som hendes øvrige kolle-

gaer, ikke var blevet indkaldt til en lønsamtale.  
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Afgørelsen fra Højesteret:  

  

Højesteret fastslog for det første, at vort medlem var blevet krænket i henhold til 

ligelønsloven, idet de fandt, at det var i strid med ligelønsloven ikke at regulere 

lønnen, fordi man er på barsel eller er gravid. Da der er delt bevisbyrde skulle 

vort medlem påvise faktiske omstændigheder, der skaber en formodning for, at 

barslen var årsagen til den manglende lønregulering. Denne formodning blev 

skabt som følge af, at størstedelen af vort medlems kollegaer havde fået en løn-

regulering.  

  

Arbejdsgiveren skulle herefter bevise, at den manglende lønregulering ikke havde 

sammenhæng med, at vort medlem afholdte barselsorlov. Denne bevisbyrde kun-

ne arbejdsgiveren ikke løfte, og vort medlem fik efterreguleret sin løn med 

kr.700,00 pr. måned  

  

Derudover fastslog Højesteret, at vort medlems protest mod den manglende løn-

regulering var et krav om ligeløn, hvorfor ligelønslovens §3, stk.2 fandt anven-

delse, hvilket betyder, at det er arbejdsgiveren der i et år efter protesten, har be-

visbyrden for, at en opsigelse ikke er begrundet i kravet om ligeløn. Højesteret 

fandt ikke, at arbejdsgiveren havde bevist, at opsigelsen skyldtes andre forhold 

end kravet om ligeløn. Godtgørelsen blev fastsat til 6 måneders løn.  

  

Endeligt skulle Højesteret tage stilling til, om det var i strid med ligebehand-

lingsloven, at vort medlem ikke havde fået en lønsamtale på lige fod med de øv-

rige ansatte, fordi hun havde varet pa barsel. Højesteret fastslog, at det var til-

fældet, og fastsatte godtgørelsen for denne krænkelse til 10.000 kr. 

 

Bemærkninger fra Juridisk Kompetencecenter: 

 

I forhold til udmålingen af godtgørelsen i henhold til ligebehandlingslovens §2 

blev den udmålt til kr. 10.000,00.   

 

Vedrørende spørgsmålet om afskedigelsen var i strid med ligelønslovens §3, 

stk.2, var der tale om omvendt bevisbyrde, og den bevismæssige vurdering der 

blev foretaget af Højesteret, er i overensstemmelse med den vurdering der fore-

tages i andre ligebehandlingssager. 

 

Idet arbejdsgiveren ikke kunne føre bevis for, at der var andre årsager til, at vort 

medlem blev afskediget, var afskedigelsen således i strid med ligelønslovens §3 

stk.2. 

 

Af Højesteretsdommen fremgår det, at vort medlem havde fremsat et berettiget 

krav om ligeløn.  

 

Det er Juridisk Kompetencecenters opfattelse, at vores medlemmer også er be-

skyttet af ligelønslovens §3 selvom det viser sig, at arbejdsgiveren ikke havde 

overtrådt ligelønslovens regler og der således var fremsat et uberettiget krav.  

 

I forhold til selve udmålingen af godtgørelsen på 6 måneders løn fremgår det, at 

godtgørelsen blev udmålt på baggrund af vort medlems anciennitet og omstæn-

dighederne i øvrigt.  

 

På opsigelsestidspunktet havde vort medlem en anciennitet på cirka 8 år, hvorfor 

godtgørelsen efter Juridisk Kompetencecenters opfattelse er overraskende lavt.  
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Det er Juridisk Kompetencecenters opfattelse, at godtgørelsen burde være på ni-

veau med det niveau, der er gældende indenfor ligebehandlingslovens §9, hvor 

godtgørelsen i et tilfælde som dette formentligt ville blive udmålt til 12 måneders 

løn.  

 

Hvornår er en deltidsansat beskyttet mod at blive afskediget i henhold til 

deltidsloven ? 

 

Højesteret har den 29. juni 2012 afsagt dom, hvori der blev taget stilling til, 

hvorvidt det var i strid med deltidsloven, at afskedige et af vore medlemmer, der 

igennem mange år arbejdede 24 timer om ugen og som afviste, at påtage sig ar-

bejde på fuld tid. Godtgørelsen blev i henhold til deltidsloven udmålt til 3 måne-

ders løn.  

 

Sagens omstændigheder: 

 

En tandlægevirksomhed med personale på 8 medarbejdere besluttede at opnor-

mere antallet af klinikassistent timer. Der var 4 klinikassistenter ansat, som alle 

var på deltid. Baggrunden for ønsket om ekstra timer var, at en af ejerne ønskede 

at operere flere patienter og samtidig ønskede, at virksomheden skulle ISO certi-

ficeres. Certificeringen ville kræve flere klinikassistent-timer til administrativt ar-

bejde. 

 

Medlemmet havde siden sin ansættelse i 1993 arbejdet 24 timer om ugen fordelt 

på 3 arbejdsdage pr. uge. Ejeren meddelte medlemmet, at hun skulle opnormeres 

til 37 timer pr. uge. Da hun ikke ønskede at gå op i tid, og ikke mente at hun fy-

sisk kunne klare så mange timer, meddelte hun arbejdsgiveren, at hun ikke kun-

ne imødekomme hans ønske om fuld tid. Medlemmet tilbød samtidig at gå op i 

tid til et timetal mindre end fuld tid. Det blev under sagen bestridt af ejeren, at et 

sådant tilbud var givet. Medlemmet blev derfor opsagt med varsel efter funkti-

onærloven. 

 

Ejeren ansatte herefter en medarbejder på fuld tid. Om denne medarbejder kom 

det under sagen frem, at der var tale om en voksenelev uden erfaring fra bran-

chen ud over skoleophold. 

 

Afgørelsen fra Højesteret  

 

Højesteret lagde på baggrund af den tidsmæssige sammenhæng mellem afvis-

ningen af at arbejde på fuld tid og opsigelsen, til grund at der var påvist faktiske 

omstændigheder, der skabte formodning for opsigelse i strid med deltidsloven, 

og at arbejdsgiveren derfor skulle bevise, at opnormeringen ikke kunne være 

gennemført uden at afskedige medlemmet.  

 

Derefter konkluderer Højesteret, at de manglende undersøgelser medførte, at 

opsigelsen var i strid med deltidsloven.  

 

Med andre ord lægger Højesteret vægt på, at ejeren ikke nærmere havde under-

søgt, om man kunne tilvejebringe yderligere klinikassistenttimer på anden måde, 

herunder ved at spørge kollegaer om de ville gå op eller ned i tid og undersøge 

ansættelse alene til de ledige timer.  
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Ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse blev den under henvisning til med-

lemmets anciennitet på 15 år og de konkrete skadesvirkninger fastsat til 3 måne-

ders løn.  

  

Bemærkninger fra Juridisk kompetencecenter 

 

En arbejdsgiver kan naturligvis beslutte, at der skal udføres flere arbejdstimer i 

virksomheden. Retten skal derfor ikke foretage en saglighedsvurdering af den 

beslutning – det er en naturlig del af ledelsesretten. 

 

Med denne dom må det nu endegyldigt være fastslået, at deltidsloven kan anven-

des i alle tilfælde, hvor en deltidsstilling bliver bragt i fare, når der er tale om 

udvidelse af arbejdstiden i enten opadgående eller nedadgående retning.  

 

Hvordan arbejdsgiveren i den konkrete sag var kommet frem til, at det netop var 

13 ekstra timer, der var behov for, var uklart. Det var med til at tegne et billede 

af, at arbejdsgiveren handlede uden en fyldestgørende analyse. Det gælder både 

analysen af behovet for yderligere arbejdskraft, men mere afgørende analysen af 

mulighederne for at besætte de ledige timer på anden måde.  

 

Det fremgår ikke direkte af Højesterets dommen, men det er Juridisk Kompeten-

cecenters helt klare opfattelse, at denne analyse skal foretages forinden opsigel-

sen og, at dette skal ske på et sagligt og objektivt grundlag.  

 

Det er helt afgørende for anvendelsen af alle love, der beskytter særlige grupper, 

at der stilles krav til arbejdsgiveren om at undersøge mulighederne for ikke at 

komme i konflikt med beskyttelseshensynet. Først når disse muligheder er under-

søgt, kan der foretages en saglig vurdering af, om opsigelsen er nødvendig.  

 

Dommen er efter Juridisk Kompetencecenters opfattelse et eksempel på, at denne 

pligt skal tages alvorlig.  

 

I forhold til udmålingen af selve godtgørelsen har vi noteret os, at Højesteret ikke 

har fundet, at en tilsidesættelse af deltidsloven skal give en højere godtgørelse 

end efter de almindelige saglighedskriterier i henhold til funktionærlovens§2b.  

 

På dette punkt finder Juridisk Kompetencecenter, at afgørelsen på ingen måder er 

tilfredsstillende.  

 

Begrundelsen herfor er, at deltidsloven bygger på et EU direktiv og, at deltidslo-

vens formål er, at sikre at deltidsansatte ikke bliver diskrimineret. Med andre er 

deltidsloven i sin opbygning og indhold i princippet en diskriminationslov på 

samme måde, som eksempelvis ligebehandlingsloven.  

 

På trods af dette bliver vi fremadrettet nødsaget til, at ”tilpasse” kravene om 

godtgørelse i henhold til deltidsloven, i overensstemmelse med de principper, som 

Højesteretsdommen opstiller.  

 

Det tilrådes således, at vi fremadrettet rejser krav om godtgørelse i henhold til 

deltidsloven svarende til 3 måneder mere end det maksimale krav, der kan rejses 

i medfør af funktionærlovens§2b.  
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Hvis der i medfør af funktionærlovens§2b kan rejses krav om 3 måneders godt-

gørelse betyder det, at der i henhold til deltidsloven så skal rejses krav om 6 må-

neders godtgørelse.  

 

Sygemeldt i forhold til en arbejdsgiver forhindre ikke ansættelse hos anden 

arbejdsgiver – forudsat at lægen vurderer, at det ikke vil forhale helbredel-

sen 

 

Østre Landsret traf den 29. juni 2012 en afgørelse vedrørende arbejdsgiveren 

forpligtelse til at betale fuld løn til en funktionær. Funktionæren var sygemeldt i 

forhold til den pågældende arbejdsgiver, hvorfor kommunen betragtede ved-

kommende som raskmeldt i forhold til arbejdsmarkedet.  

Funktionæren var derfor berettiget til fuld løn også selv om arbejdsgiveren ikke 

var berettiget til at modtage sygedagpengerefusion.  

Sagens omstændigheder  

Sagen drejede sig om en opsagt medarbejder, der var sygemeldt på grund af de-

pression. En måned inden fratrædelsen blev medarbejderen imidlertid raskmeldt 

af kommunen i forhold til andet arbejde, hvorfor kommunen valgte at indstille 

refusionen af sygedagpenge til arbejdsgiveren. Spørgsmålet var herefter, om 

medarbejderen havde ret til løn under sygdom i perioden, efter at kommunen 

havde raskmeldt medarbejderen. 

Afgørelsen fra Østre Landsret  

Østre Landsret lagde til grund, at medarbejderen ifølge en lægeerklæring var sy-

gemeldt 1-3 måneder. Landsretten fandt, at der ikke var grund til at tilsidesætte 

medarbejderens forklaring om, at det ikke havde været muligt at genoptage ar-

bejdet i opsigelsesperioden på grund af sygdom.  

Det bemærkes, at arbejdsgiveren ikke havde anmodet om en ny lægeerklæring, 

efter at sygemeldingsperioden var udløbet. 

Østre Landsret fandt yderligere, at den omstændighed, at medarbejderen af 

kommunen blev raskmeldt i forhold til andet arbejde inden fratrædelsen, ikke 

bevirkede, at medarbejderen kunne anses for raskmeldt i forhold til ar-

bejdsgiveren, ligesom det ikke kunne bevirke, at medarbejderens fortsatte fra-

vær ikke kunne anses for lovligt begrundet i sygdom.  

Østre Landsret fandt derfor, at medarbejderen havde krav på løn under sygdom - 

også i perioden efter, at kommunen havde indstillet refusionen af dagpenge. 

Bemærkninger fra Juridisk Kompetencecenter  

Juridisk Kompetencecenter finder, at afgørelsen er interessant af flere årsager.  

Først og fremmest belyser dommen den jævnligt forekommende situation, at en 

kommunes raskmelding af en medarbejder i forhold til andet arbejde i forbin-

delse med refusion af sygedagpenge ikke bevirker, at raskmeldingen også vil be-

tragtes som en raskmelding over for arbejdsgiver, ligesom fortsat fravær på 

grund af sygdom stadig er lovligt forfald.  

Kommunen har som udgangspunkt ret til efter tre måneders sygdom at lægge 

vægt på, om medarbejderen kan påtage sig andet arbejde og således kun er sy-

gemeldt i forhold til sin nuværende arbejdsplads.  
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Vurderer kommunen dette, vil kommunen kunne indstille refusionen af sygedag-

penge, også selvom medarbejderens sygefravær stadig er lovligt forfald i forhold 

til arbejdsgiveren.  

I forhold til funktionærloven betyder det, at retten til fuld løn ikke fortabes idet 

funktionæren fortsat er sygemeldt i forhold til arbejdsgiveren, hvilket er det af-

gørende i forhold til retten til fuld løn.  

Dommen kan således på dette punkt tages som indtægt for, at funktionærlo-

vens§5 udtømmende har gjort op med de tilfælde, hvor en arbejdsgiver kan væg-

re sig imod at betale fuld løn til en funktionær – og det forhold, at retten fil syge-

dagpenge fortabes er således ikke en saglig begrundelse. 

Udvidelse af arbejdsgiverperioden – ændring i sygedagpengeloven 

Alle lønmodtagere har under visse betingelser ret til dagpenge under sygdom. 

Udgangspunktet er, at det er kommunen der betaler sygedagpengene. Dog er der 

en vis periode, hvor det er arbejdsgiveren, der har pligten til at betale sygedag-

pengene til lønmodtageren. Denne periode kaldes arbejdsgiverperioden, se lo-

vens § 6, stk. 1: 

§ 6. Kommunen udbetaler sygedagpenge under sygefravær. Dog udbetaler ar-

bejdsgiveren sygedagpenge til ansatte ved sygefravær i 30 kalenderdage fra 1. 

fraværsdag, jf. § 30. 

Arbejdsgiverperioden er pr. 2. januar 2012 ændret fra 21 til 30 kalenderdage. Der 

er tale om hele dage. Det betyder at en lønmodtager der går syg hjem fra arbej-

det ikke kan få betaling for den delvise sygedag; da der først opnås ret til syge-

dagpenge fra første hele fraværsdag. 

Funktionærer har som bekendt krav på fuld løn under sygdom (også for den dag, 

hvor de evt. må gå syge hjem). Da de også har krav på sygedagpenge betyder 

det, at arbejdsgiveren indtræder i retten til dagpengene (ret til refusion). Arbejds-

giver har pligten til at betale den fulde løn til funktionæren, men kan altså få ud-

betalt dét beløb fra kommunen, som funktionæren er berettiget til. Dog først ef-

ter udløbet af arbejdsgiverperioden. 

Arbejdsgiveren skal fortsat anmelde sygdommen til kommunen, hvis der ønskes 

refusion af sygedagpengene og i denne regel er en del af fristen stadig 21 kalen-

derdage: 

§ 40. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under en lønmodtagers sygefravær, skal 

anmelde fraværet til lønmodtagerens opholdskommune senest 4 uger efter 1. 

fraværsdag, hvis fraværet strækker sig ud over 21 kalenderdage. 

   Stk. 2. Anmeldelse af sygefraværet til kommunen skal ske via SDPI-løsningen. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med ændringen er at 

tilskynde arbejdsgiveren til, at føre en mere aktiv sygefraværspolitik og forebygge 

kortvarigt sygefravær. 

Den øgede økonomiske forpligtigelse på arbejdsgiveren skulle altså medføre, at 

arbejdsgivere i større grad forsøger, at sørge for at få sygemeldte hurtigere til-

bage til arbejdet. Se da også de regler der blev gennemført hhv. 2009 og 2010 

vedr. mulighedserklæring / sygesamtaler m.m. i cirkulære af 6. juli 2009. 

Betaling af dagpenge ved § 56-aftaler 

Hvis der er indgået en aftale med kommunen om refusion af dagpenge ved lang-

varig eller kronisk sygdom (§56 aftale) har arbejdsgiveren hidtil været friholdt for 

pligten til at betale dagpenge i de første 21 sygedage. Kommunen overtog altså 

http://arbejdsretsportalen.lovportaler.dk/showdoc.aspx?hashparam=p30&schultzlink=lov20060563_
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betalingspligten allerede fra første fraværsdag. De nye regler betyder, at arbejds-

giver fortsat er friholdt for at betale dagpenge; nu i 30 dage. For en arbejdsgiver 

som betaler løn til en funktionær betyder det, at arbejdsgiver kan modtage refu-

sion for hele sygeperioden (altså også de første 30 dage). 

Ikrafttræden: 

De nye regler har virkning fra og med 2. januar 2012. Bemærk at der er særlige 

overgangsregler vedr. §§ 24 og 25 for beregning af varighedsbegrænsning og i § 

56. 

2 nye bekendtgørelser om ferie trådt i kraft pr. 1. januar 2012 

Bekendtgørelsen om ferie (altså ikke lovbekendtgørelsen om ferie) er blevet æn-

dret og opdelt i 2 nye bekendtgørelser, der er trådt i kraft den 1. januar 2012.  

 

I store træk indeholder de nye bekendtgørelser det samme som den gamle, men 

det er værd at notere sig, at betalingsfristen for feriegodtgørelse ved fratræden er 

ændret, så arbejdsgiveren får en længere betalingsfrist. Hvor det tidligere hed 

den 10. i måneden efter fratræden, er det nu forfaldent til betaling den 1. i den 2. 

måned efter fratræden med sidste betalingsdag den 7. 

 

Altså – ved fratræden den 31. december 2011 skal der ske betaling senest den 7. 

februar 2012. Husk at rette i krævebreve. 

 

Betalingsfristen fremgår af Bekendtgørelse om FerieKonto § 4. 

 

Af den hidtidige bekendtgørelses § 23, stk. 1, nr. 4 fremgik det, at man kunne 

dokumentere at have forladt arbejdsmarkedet ved overgang til efterløn. Det er 

udeladt i den nye bekendtgørelse om ferie. 

 

Bekendtgørelse om ferie 

 

Bekendtgørelse om FerieKonto 

 

 

Arbejdsskadeafdelingen 

 

Der er i beretningsperioden afsluttet 42 ved advokatbistand og der er fra afdelin-

gerne indberettet 284 sager.  

 

Sagerne har indbragte i alt kr. 80.093.611,11 fordelt således: 

 

 

 

 

 

Advokat 

 

Arbejdsska-

de-afdelingen 

 

Afdelingerne 

 

I alt 

 

Mén 

 

388.239,00 

 

599.879,00 

 

8.605.185,00 

 

9.593.303,00 

 

Erhvervs- 

evnetab 

 

 

9.317.411,00 

 

 

7.898.744,00 

 

 

34.290.414,00 

 

 

51.506.569,00 

 

Behandlings- 

Udgifter 

 

 

5.824,00 

 

 

0,00 

 

 

62.277,11 

 

 

68.101,11 

     

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139795&exp=1_
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139794_
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Svie & smerte 545.599,00 0,00 0,00 545.599,00 

 

Forsikring 

 

0,00 

 

0,00 

 

17.515.568,00 

 

17.515.568,00 

 

Diverse 

 

0,00 

 

28.855,00 

 

28.751,00 

 

57.606,00 

 

Renter 

 

485.048,00 

 

14.333,00 

 

1.000,00 

 

500.381,00 

 

Tilkendte  

Omkostnin-

ger 

 

 

 

306.484,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

306.484,00 

 

I alt 

 

11.048.605,00 

 

8.541.811,00 

 

60.503.195,11 

 

80.093.611,11 

 

Forbundets udgifter til årets afsluttede sager i Arbejdsskadeafdelingen har været 

kr. 2.843.277,00. 

 

 

 

Afdeling 

 

Inddrevet i alt 

 

Brancheafdeling Post Danmark 

 

20.718.967,00 

 

Hovedstaden 

 

2.468.689,00 

 

Midt 

 

2.876.364,00 

 

MidtVest 

 

3.994.344,00 

 

Nordjylland 

 

1.094.981,00 

 

Sjælland 

 

3.531.275,00 

 

Sydjylland 

 

12.094.348,11 

 

Østjylland 

 

13.724.227,00 

 

I alt 

 

60.503.195,11 

 

 

Beretning fra Arbejdsskadeafdelingen 2012 

 

HK har ved dom fået medhold i, at arbejdsulykke pådraget ved deltagelse i 

DHL-stafet skal anerkendes som en arbejdsskade 

 

Et medlem kom til skade, da hun deltog i DHL stafetten under opfordring fra sin 

arbejdsgiver. Sagen blev afvist i Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen med den 

begrundelse, at medlemmets skade ved deltagelse i DHL stafet, ikke skyldtes ar-

bejdet eller de forhold, hvorunder det var foregået. 

 

HK anlagde søgsmål mod Ankestyrelsen for at få Rettens fortolkning af skillelin-

jen mellem arbejde og fritid. Retten vurderede, at skaden skulle anerkendes som 

en arbejdsskade, fordi der i den konkrete sag var tale om et firmaarrangement 
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hvor arbejdsgiveren havde en overordnet interesse i arrangementet og at medar-

bejderne deltog i motionsløbet. 

 

Ved dommen fik HK skærpet retningslinjerne for den gråzone, der i dag er mel-

lem arbejde og fritid samt fik tydeliggjort betydningen af arbejdsgiverens enga-

gement og opfordring til ansattes deltagelse i eksempelvis sportsarrangementer. 

 

Ankestyrelsen har valgt ikke at anke dommen. 

 

Ankestyrelsen har udtalt følgende om dommens betydning for Ankestyrelsens 

praksis i Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7. oktober 2012: 

 

Dommens betydning for vores praksis:  

Vi har besluttet at tage dommen til efterretning. Den anmeldte skade skyldes så-

ledes arbejdet eller de forhold, det foregik under.  

 

Vi vurderer, at dommen er konkret formuleret. Det betyder, at dommen ikke giver 

ikke grundlag for generelt at anse skader under en DHL-stafet for at skyldes ar-

bejdets forhold.  

Fortolkningsbidrag, men ingen ændring af vores praksis:  

Dommen giver os ikke anledning til på nuværende tidspunkt at ændre vores 

praksis. Vi vurderer konkret, om arbejdsgiverens involvering har været tilstræk-

kelig til, at en personskade under et sådant arrangement er omfattet af loven.  

Et sådan arrangement kan udover DHL-stafet også være andre aktiviteter, som 

arbejdsgiveren opfordrer medarbejderne til at deltage i.  

Dommen bidrager til at indkredse, hvilke forhold vi skal lægge vægt på, når vi 

vurderer det konkrete arrangement.  

Det er blandt andet relevant at have oplysninger om, hvorvidt det er  

 

 arbejdsgiveren eller en personaleforening, der planlægger deltagelsen i et 

motionsløb som for eksempel DHL-stafetten,  

 i eller uden for arbejdstiden, at arrangementet finder sted,  

 arbejdsgiveren eller en personaleforening, der har gjort en betydelig ind-

sats for at få medarbejderne til at melde sig til et frivilligt motionsløb,  

 om arbejdsgiveren og/eller personaleforeningen eller medarbejderne selv 

afholder alle eller dele af udgifterne ved deltagelsen,  

 om arbejdsgiveren har en reklamemæssig værdi i at deltage, og  

 om det er frivilligt for medarbejderne at deltage  

 

HK´s bemærkninger til dommen 

 

Det er positivt, at dommen bidrager til at indkredse, hvilke forhold Ankestyrelsen 

skal lægge vægt på, når de vurderer det konkrete arrangement ved lønmodta-

gers deltagelse i eksempelvis motionsløb. 

 

I HK vil vi derfor forsat være opmærksomme på sager hvor gråzonen mellem ar-

bejde og fritid ikke er præciseret i myndighedernes afgørelser. 
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Stævninger mod Ankestyrelsen 

 

HK har i 4 arbejdsskadesager udtaget stævning mod Ankestyrelsen. Sagerne har 

omhandlet såvel psykiske som fysiske erhvervssygdomme. Ankestyrelsen har ved 

modtagelsen af HK´s stævning, efterfølgende valgt enten at, genoptage sagen og 

anerkende arbejdsskaden eller hjemvise sagen til Arbejdsskadestyrelsen med 

henblik på forlæggelse for Arbejdsskadestyrelsens erhvervssygdomsudvalg.  

I HK finder vi det kritisabelt at vi forsat skal stævne Ankestyrelsen for at få den 

afgørelse, myndighederne burde have truffet ved første behandling af vores med-

lemmers arbejdsskadesager. Dertil kommer, at vi forsat nødsaget til at stævne 

Ankestyrelsen for at få en udtalelse fra Retslægerådet i sagen. Det forekommer 

derfor hverken rimeligt eller retssikkerhedsmæssigt i orden at HK skal stævne og 

gennem Retslægerådet for at få Ankestyrelsen på bedre tanker og få den korrekte 

afgørelse frem. 

 

 

Eksempel i sag om ulykke  

1. 

Medlemmet var i november 2002 med fire dages mellemrum udsat for to ulykker 

på arbejde. 

Ved den første hændelse skulle medlemmet hjælpe med at flytte et skrivebord og 

i den forbindelse fik hun et knæk i ryggen. 

Ved den anden hændelse kørte det ene hjul på hendes kontorstol ned i et hul i 

gulvet (gennem en tynd plade) og dermed forværredes tilstanden i ryggen. 

Hverken Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen ville anerkende nogen af 

hændelserne om en arbejdsskade og først ved trussel om stævning blev sagen 

med kontorstolen anerkendt som en arbejdsskade. 

I december 2012 har arbejdsskadesagen fundet sin endelige afgørelse. – 10 år 

efter skadens indtræden! 

Medlemmet er i fleksjob, idet hendes rygskader er så omfattende, at hun ikke kan 

magte et arbejde på almindelige vilkår og der er nu truffet endelig afgørelse om 

godtgørelse for varigt mén samt erstatning for tab af erhvervsevne. 

HK anlagde sag mod arbejdsgiveren i sagen med kontorstolen og sagen endte 

med forlig, hvor arbejdsgiveren endte med at betale ½ af det krævede forlig. 

Medlemmet skrev følgende til sin sagsbehandler i den lokale HK-afdeling: 

Så kom det – forhåbentligt - sidste brev i min sag !!! Dejlig julegave – men 10 år 

jubilæum det rundede vi sammen. 

 

 

2. 

Et medlem fik under sin ansættelse i jobcenter i 2010 en borger i telefonen som 

gerne ville stilles om til sin rådgiver. Medlemmet oplyste til borgeren at dette ikke 

var muligt, da borgeren ringede uden for telefontiden. 

Medlemmet oplyste borgeren om at hun gerne ville bede rådgiveren på mail om 

at ringe borgeren op. Dette var borgeren ikke tilfreds med og blev vred. Med-

lemmet bad om borgerens telefonnummer. Borgeren havde svært ved tallene og 

medlemmet bad derfor borgeren gentage telefonnummeret. Borgen sagde så ”Du 

skal stille mig om, jeg kommer og skyder dig ”. Medlemmet afsluttede samtalen, 

blev bange og kontaktede sin chef og tillidsrepræsentant om episoden, der blev 

anmeldt til politiet. 

 

Både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen afviste hændelsen som en ulykke. 

HK udtog efterfølgende stævning mod Ankestyrelsen med påstand om anerken-

delse en psykiskskade som følger af truslerne. Ankestyrelsen anerkendte, på 
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baggrund af HK´s stævning, medlemmets psykiske belastning som en arbejds-

skade. 

 

Eksempel i sag om erhvervssygdom 

3. 

Medlem kom til skade ved overbelastning af skulder og fik en skulderskade, der 

afvistes af såvel Arbejdsskadestyrelsen som Ankestyrelsen. 

 

HK fandt, at skaden skyldtes arbejdet og stævnede Ankestyrelsen med påstand 

om, at sagen skulle anerkendes. 

Undervejs i sagen blev Retslægerådet spurgt. Retslægerådet udtalte, at der var 

sammenhæng mellem arbejde og skulderlidelse. 

 

Ankestyrelsen fandt på baggrund af udtalelse fra Retslægerådet grundlag for at 

genoptage sagen, der hjemvistes til Arbejdsskadestyrelsen. 

 

Efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget anerkendtes sagen og der udbe-

taltes godtgørelse for varigt mén samt erstatning for tab af erhvervsevne under 

den periode, hvor medlemmet havde været under revalidering. 

 

Der er undervejs i sagen ikke indgået nye oplysninger – hverken om arbejde eller 

sygdom. 

 

4. 

Et medlem var ansat i et værdihåndteringsfirma som supervisor i perioden 2007 

til 2009. Medlemmet skulle i sin arbejdsfunktion være tilgængelig døgnet rundt. 

Hendes afdelingsleder havde en ledelsesstil der var præget af kæft, trit og ret-

ning. Han overfuset medlemmet og de kolleger, hun var supervisor for. Han brugt 

udtryk som ”Idiot” eller ”klaphat”, og meldte klart ud, at medarbejdere, der var 

problemer med, ”smed man bare ud”. Medlemmet oplevede sig presset i sin an-

sættelse, hvor hun på den ene side skulle skabe en god arbejdsplads for medar-

bejderne og på den anden side oplevede en krænkende og nedværdigende opfør-

sel fra lederen. I 2008 blev der ansat en supervisor mere som var kammerat med 

lederen. Den ny supervisor havde ligeledes en meget truende adfærd og medar-

bejderne og medlemmet var utrygge ved ham. Medlemmet blev sygemeldt som 

følge af det psykisk dårlige arbejdsmiljø. Under medlemmet sygemelding kontak-

tede lederen hende og truede med at fyre hende. Efter 3 ugers sygdom blev med-

lemmet opsagt. Medlemmet fik som følge af hendes psykiske belastnings stillet 

diagnoserne Posttraumatisk stress syndrom (PTSD), belastningsreaktion og de-

pression. 

 

Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen afviste at anerkende medlemmets psyki-

ske belastning som en arbejdsskade. Myndighederne havde alene forholdt sig til 

diagnoserne belastningsreaktion og PTSD ved behandlingen af anerkendelses-

spøgsmålet, men ikke til medlemmet depression som i særlige tilfælde kan for-

lægges Arbejdsskadestyrelsens erhvervssygdomsudvalg. 

 

HK udtog stævning mod Ankestyrelsen med påstand om anerkendelse af med-

lemmet psykiske lidelse, subsidiært hjemvisning sagen til Arbejdsskadestyrelsen 

med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. HK fik undervejs fo-

relagt sagen for Retslægerådet. Efter modtagelsen af Retslægerådets erklæring i 

juni 2012 besluttede Ankestyrelsen at genoptage sagen. I december 2012 ophæ-

vende Ankestyrelsen den tidligere afgørelse og hjemviste sagen til forelæggelse 

for Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg. 
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Vi må gentage, at det ikke er rimeligt eller retssikkerhedsmæssigt i orden at HK 

skal stævne for gennem Retslægerådet for at få Ankestyrelsen på bedre tanker 

og få de korrekte afgørelser frem. 

 

Tjenestemand og erstatning 

 

Medlem kom ud for en skade, der på én og sammen gang var en arbejdsskade og 

en trafikskade. 

 

Medlem fik erstatning for tab af erhvervsevne via Arbejdsskadesikringsloven og 

fik som følge heraf forhøjet sin tjenestemandspension med pension beregnet ud 

fra 37 år, der er det maksimalt opnåelige for en tjenestemand. 

 

Erstatningen fra Arbejdsskadesikringsloven nedsættes dog med 2/3 af det beløb, 

tjenestemandspensionen er forhøjet med som følge af, at pensionen beregnes ud 

fra 37 år. 

 

Medlem fik også erstatning for tab af erhvervsevne for trafikskaden. Der skal dog 

fratrækkes den erstatning, der udbetales via Arbejdsskadesikringsloven. 

 

Modparten i trafikskaden gjorde gældende, at den forhøjede værdi af tjeneste-

mandspensionen også skulle fratrækkes. 

 

Østre Landsret gav 31. maj 2012 HK medhold i, at forhøjelsen af tjenestemands-

pension ikke skal fratrækkes i den erstatning, der skal udbetales efter trafikska-

den. 

 

Modparten har anket dommen. Sagen behandles i Højesteret marts 2014. 

 

Erhvervssygdomsudvalget 

 

Siden arbejdsskadereformen i 2004 er der optaget 16 nye sygdomme på er-

hvervssygdomslisten. Desuden er betingelserne for anerkendelse lempet for 20 

sygdomme, der allerede var optaget på listen. 

 

Der har i 2012 været afholdt 5 principielle møder med følgende temaer: 

 Kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen 

 Skulderbelastende arbejde 

 Lyskebrok 

 Generelt om psykisk belastende arbejdspåvirkninger 

 Stresspåvirkninger 

 Mobning og chikane 

 Natarbejde/døgnrytmeforstyrrelser 

 

Af særlig interesse kan fremhæves 

 

Skulderbelastende arbejde 

Erhvervssygdomsudvalget besluttede at ændre på diagnosen for skuldersyg-

domme, således at også impingementsyndrom indgår som en diagnose, der kan 

anerkendes. 
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Beslutningen medførte, at gamle afviste sager kan genoptages. Det drejer sig om, 

sager, hvor belastningen har været i overensstemmelse med betingelserne på li-

sten og hvor skaden er afvist, fordi diagnosen var impingementsyndrom. 

 

Psykiske skader 

Erhvervssygdomsudvalget besluttede i 2012 at bestille en udredningsrapport om 

sammenhængen mellem exceptionelle belastninger og diagnosen PTSD med 

symptomdebut mere end seks måneder efter belastningens ophør. 

 

Modernisering af arbejdsskadeområdet. 

 

Som følge af reform af førtidspensions- og fleksjobområdet, besluttede beskæfti-

gelsesministeren i november 2012 at udarbejde et kommissorium for arbejds-

gruppe om modernisering af arbejdsskadesområdet med følgende indhold: 

 

”Hvert år kommer mange tusinde danskere til skade på arbejde. For nogle betyder 

arbejdsskaden, at de mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Arbejdsskadesikringssystemet sikrer i disse situationer, at tilskadekomne får en 

økonomisk kompensation. I sin nuværende form er der dog ingen forpligtende 

mål-sætninger eller redskaber i arbejdsskadesikringen, som medvirker til, at til-

skade-komne fastholdes eller hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. 

Der er således behov for at belyse sammenhængen mellem arbejdsskadereglerne 

og de øvrige sociale ydelsesområder, herunder vurdere om systemet har en hen-

sigts-mæssig opbygning ud fra hensynet til den enkelte tilskadekomne såvel som 

ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. 

Der nedsættes på den baggrund en arbejdsgruppe sammensat af eksperter og 

inte-ressenter på arbejdsskadeområdet, som skal fremlægge konkrete forslag til 

en fremtidig indretning af arbejdsskadesystemet. Arbejdsgruppens forslag skal 

tage udgangspunkt i, at et fremtidigt arbejdsskadesystem blandt andet skal: 

 

 

sigtsmæssigt samspil med andre sociale sikringsordninger, herun-

der se på muligheden for at reducere eller eliminere eventuel dobbeltkompensa-

tion mellem de forskellige sociale sikringsordninger. 

Forslag til regelændringer må samlet set ikke indebære merudgifter for arbejdsgi-

verne og det offentlige. 

Arbejdsgruppen skal desuden komme med konkrete forslag til modeller for, hvor-

dan både private og offentlige arbejdsgiveres merudgifter ved arbejdsskader som 

følge af reformen af førtidspension og fleksjob kan neutraliseres. 

Arbejdsgruppen kan i forbindelse med drøftelserne undersøge, om der internatio-

nalt kan høstes erfaringer, der kan indgå i arbejdsgruppens arbejde på arbejds-

ska-deområdet. 

Arbejdet igangsættes i oktober 2012 og afsluttes i maj 2013 med en rapport med 

anbefalinger til beskæftigelsesministeren, som herefter forelægges Økonomiud-

val-get. 

Arbejdsgruppen sammensættes på følgende måde: 
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- og Integrationsministeriet 

 

Der nedsættes et sekretariat under ledelse af Beskæftigelsesministeriet. Relevante 

ministerier kan deltage i sekretariatsarbejdet. 

Arbejdsgruppen kan beslutte at nedsætte tekniske underudvalg og at indhente 

øko-nomisk, juridisk, medicinsk eller forskningsmæssig ekspertviden.” 

 

Første del af arbejdsgruppens kommissorium falder godt sammen med HK og 

resten af LO´s ønske om et bedre samspil imellem arbejdsskadesystemet og ar-

bejdsfastholdelse, af hensyn til de arbejdsskadede. 

  

Imidlertid er HK sammen med LO, yderst kritiske overfor den del af kommissoriet 

,der omhandler at, ”arbejdsgruppen skal komme med konkrete forslag og mo-

deller for, hvordan både private og offentlig arbejdsgivers merudgifter ved ar-

bejdsskader som følge af førtidspensions og fleksjob kan neutraliseres”.  HK er 

sammen med de øvrige LO forbund enige i, at begrebet ”neutralisering” kan tol-

kes i retning af, at der er risiko for, at erstatningerne til de arbejdsskadede skal 

finansiere arbejdsgivernes merudgift. I tæt samarbejde med LO har vi således 

gjort Beskæftigelsesministeren og arbejdsgruppen opmærksom på, at det efter 

vores opfattelse er arbejdsgiverne og deres arbejdsskadesikringsselskaber, som 

skal afholde merudgiften for arbejdsgiverne i forbindelse med førtidspension og 

fleksjobs reformen og ikke de arbejdsskadede. 
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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 overbygningskurserne for til-

lidsvalgte har holdt niveau fra 2011. Der har været flere deltagere på medarbej-

derkurserne - ca. 700 deltagere. Det skal dog tages i betragtning, at en stor del af 

de deltagere, er fra de netop afviklede kurser omkring det nye MOS-system. 

 

Der er 2 områder, der skiller sig særligt ud: 

 

Antallet af afviklede sektorkurser, som administreres af Kursusafdelingen, er ste-

get fra 108 kurser (2.745 deltagere) til 220 kurser (6.603 deltagere). Det er en 

stigning i antallet af kurser på over 100 %.  

 

Antallet af lokale kurser i HK-afdelingerne, som løbende afregnes af Kursusafde-

lingen, er steget fra 265 kurset (5.391 deltagere) til 336 kurser (7.255 deltagere). 

Det er en stigning i antallet af kurser på 27 %.  

 

Kursusudvalget – Nye initiativer 2012 

HK har fortsat stor fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmerne, særligt i 

forhold til at følge op på indholdet i grunduddannelserne i alle 4 sektorer. Der 

sker løbende en revision af indholdet. 

 

Kursusudvalget bevilgede i 2012 1 mio. kr. af FIU-midlerne til afholdelse af med-

lemskurser i HK-afdelingerne. Det blev til 54 kurser og 862 deltagere, kurser der 

har været stor søgning til, og hvor vi desværre ikke har kunnet efterkomme alle 

de ønsker, der var. 

 

Som en følge af den gode modtagelse af medlemskurserne, har Kursusafdelingen 

udviklet 4 kursuspakker, som afdelingerne kan rekvirere og købe af Kursusafde-

lingen fra starten af 2013. De 4 kurser har titlerne - "Assertion", "Stress - nej tak!", 

"Konflikthåndtering" og "Personlig effektivitet". 

 

I 2013 har vi planer om udvikling af en ny innovationsuddannelse for tillidsre-

præsentanter - Vi arbejder også med et mini-VPG til ungdomskonsulenter - og 

også et for skolekontaktpersoner - og så har vi et nyt TR-træningsspil i støbeske-

en. 

 

Elektronisk kursusevaluering 

Hele 2012 har Kursusafdelingen udsendt elektroniske kursusevalueringer til del-

tagerne på udvalgte kurser - særligt på TR-grundkurserne. 

 

Evalueringsskemaet består af 10-12 generelle spørgsmål og en række fri-tekst 

kommentarfelter. Generelt er tilbagemeldingerne meget positive - på en skala fra 

0 til 5 er den gennemsnitlige score 4,40 - hvilket er særdeles tilfredsstillende.  

 

I år har vi udsendt 1.976 skemaer, og der er kommet 1.691 besvarelser retur, 

hvilket giver en imponerende besvarelsesprocent på hele 85,58 %. 

 

Tillidsvalgte på HK/Kommunals område 

2012 var det første år, hvor grundkurset "Faglig indsigt" var et rent fagligt kursus 

- med én faglig underviser fra henholdsvis sektoren og HK-afdelingen. Det er gået 

rigtigt godt med flotte evalueringer fra tilfredse deltagere. Det er endvidere me-
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get tilfredsstillende, at det kun har været nødvendigt, at aflyse et enkelt lokalt 

kursus, og faktisk er der afholdt flere kurser end i 2011. 

 

På "Faglig træning" og "Faglig virksomhed" er der også sket en stigning i det sam-

lede antal afholdte kurser, og aflysningerne har også her været færre. Det må 

formodes, at strategien med at oprette kurser efter behov har været helt rigtig. 

 

I 2013 bliver en af de største udfordringer at få implementeret alle ændringerne i 

forbindelse med "OK 13" i undervisningsmaterialet. 

 

Innovationsuddannelse 

På initiativ fra HK/Kommunal Hovedstaden, har der i løbet af efteråret været afvik-

let en innovationsuddannelse i samarbejde med Center for offentlig kompetence-

udvikling (COK). 20 tillidsrepræsentanter fra HK/Hovedstaden og HK/Sjælland har 

netop afsluttet forløbet med en eksamen i starten af december. På nuværende 

tidspunkt kendes det samlede resultat ikke, men undervejs i forløbet har delta-

gerne udvist stor tilfredshed – men det forventes da, at en lang række kommuner 

nu kan trække på nogle ”tændte” innovationsambassadører, som gerne vil bidra-

ge til arbejdspladsernes udvikling. 

 

Kursusafdelingen har givet tilsagn om at yde økonomisk støtte og har endvidere 

fulgt uddannelsesforløbet nøje med henblik på at vurdere, om uddannelsen 

kan/skal udbredes til flere faglige repræsentanter. Det vil der blive fulgt op på i 

starten af 2013. 

 

Tillidsvalgte på HK/Stats område 

På det statslige område har vi atter haft et travlt, men godt år. Stadig flere tillids-

valgte vælger at tage grunduddannelsen. Det er dog fortsat en udfordring at få de 

lokale kurser fyldt op, og dette bruges der en del ressourcer på.  

 

Kurserne er også blevet revideret, således at temaet medlemshvervning har fået 

en mere fremtrædende rolle.  

 

Alle de statslige kurser er lagt på Uddannelsesportalen således, at deltagerne har 

adgang til en del af kursusmaterialet ca. 4 uger før kursusstart og 4 uger efter 

kurset er afsluttet. 

 

Tillidsvalgte på HK/Handels område 

HK/Handels samlede strategi for tillidsvalgte slår i gennem på kurserne, idet de 

tillidsrepræsentanter, som har deltaget i et projekt om organisering, naturligt til-

melder sig de grundkurser, de endnu ikke har deltaget på.  

 

Dette betyder, at vi møder nogle engagerede tillidsvalgte, som kender hinanden i 

forvejen, og det i sig selv giver en særlig dynamik på kurserne. Der arbejdes pt. 

på en revision af kurserne i 2013. 

 

Tillidsvalgte på HK/Privats område 

Materialet på HK/Privats grundkurser er nu blevet tilpasset - og alle kurserne er 

lagt på Uddannelsesportalen. Året er således gået med at afprøve alle de nye ma-

terialer, pædagogiske fremgangsmåder mv. 

 

Derudover har kurserne også været tilpasset i praksis, således at formandskabets 

deltagelse er blevet indarbejdet i afviklingen. Det har vist sig, at skabe en god 

dialog på hele grunduddannelsen, ved at formand/næstformand møder deltager-
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ne flere gange. Der skabes en rigtig stor nysgerrighed hos deltagerne i forbindel-

se med besøgene. 

 

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

"Personlig gennemslagskraft" 

Kurset "Faglig kommunikation" er et af de helt store hit hos de tillidsvalgte, og 

igen i år har udfordringen været den store søgning, så vi løbende må oprette flere 

kurser. Det er tydeligt, at vores deltagere bliver mere og mere bevidste om, hvad 

de har brug for, og kurset må som konsekvens af dette til stadighed revide-

res/opdateres i forhold til ny viden. 

 

De øvrige kommunikative kurser er der også stor søgning til, og vi følger hele 

tiden op på ventelisterne og justerer i forhold til det. 

 

Kurset "Personlig gennemslagskraft" har i en del år kørt med den samme free-

lanceunderviser.  Det er nu nye undervisere, der har taget over, og kurset er revi-

deret og i den forbindelse i højere grad tænkt sammen med de øvrige kommuni-

kationskurser. 

 

Coaching-kurset, som ligeledes er nyudviklet og besat med nye undervisere, ser 

ligeledes ud til at være en succes. Deltagernes tilbagemeldinger er meget positive 

og konstruktive.  

 

Fra 2013 forsøges med at lægge 2 assertionstræningskurser ud lokalt. 

 

Alle de kommunikative kurser er lagt på Uddannelsesportalen, således at delta-

gerne har adgang til kursusmateriale mm. ca. 4 uger før kursusstart og 4 uger 

efter kursets afslutning. 

 

Kurserne på konfliktløsningsområdet 

Bisidderkurserne har været en stor succes, og det er ikke kun på baggrund af de 

mange kurser og temadage, der har været afholdt. Det skyldes også, at kurset har 

ramt et centralt indhold for vores tillidsvalgte. Kurset tager som udgangspunkt 

fat i opgaven eller processen som bisidder, men kurset handler i lige så høj grad 

om den tillidsvalgtes egen rolle. Kursets indhold har påvirket arbejdet med den 

fortsatte udvikling af grundkurserne for de tillidsvalgte. 

 

Håndtering af konflikter har været et centralt område i vores kursusudbud, og 

derfor blev kurset "Systematisk konflikthåndtering" markedsført i år. Kurset om-

handler, hvordan man på den enkelte arbejdsplads, kan udarbejde en politik på 

medbestemmelsesområdet, sådan at man kan forbygge konflikter i dagligdagen 

på arbejdspladsen. 

 

På "Mediationsuddannelsen" har der igen i årets løb været afholdt både mundtlig 

og skriftlig eksamen.  Uddannelsens formål har til hensigt at sætte fokus på, at 

give mediatoren nogle forskellige kompetencer. Dette afsluttes således med en 

mundtlig og skriftlig eksamen. Uddannelsen indeholder derudover også hjemme-

opgaver, som skal laves til hvert enkelt modul. Erfaringen med uddannelsen er 

god, og der er skabt nogle gode erfaringer, som vil kunne anvendes på en række 

af vores andre overbygningskurser. 
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Arbejdsmiljøuddannelsen 

I løbet af året har vi oplevet kurser med meget engagerede arbejdsmiljørepræsen-

tanter, som kaster sig ud i lovgivning, forhandlingstræning og ikke mindst det 

psykiske arbejdsmiljø med krum hals. Specielt det psykiske arbejdsmiljø er et 

udfordrende område for denne gruppe.  

 

Vi er i gang med at revidere kurserne, og har siden sommer haft øget kontakt 

med arbejdsmiljøkompetencecenteret på området. 

 

Medlemskurser i 2012 (Finansieret af den særlige FIU-pulje) 

Kursusudvalget satte 1 mio. kr. af til kurser for medlemmerne. 

 

Kurserne skulle primært have fokus på 2 områder - Nemlig fastholdelse af med-

lemmerne, samt et øget fokus på mulighederne for videre og efteruddannelse. 

 

Der var en lidt træg start lige efter sommerferien, hvor nogle kurser blev aflyst, 

men herefter gik det stærkt. Specielt kurserne med emnerne omkring "de sociale 

medier", "personlig effektivitet" og "assertion" er der oprettet ekstra kurser af. Vi 

gennemførte 54 kurser med 862 deltagere. 

 

Det er vores opfattelse, at medlemmer og HK-afdelinger har sat meget stor pris 

på disse kurser. Flere steder mødte handelsskole eller uddannelsesvejleder fra 

afdelingen op, for at orientere om mulighederne for at tage efteruddannelse og 

videreuddannelse. 

 

Da der ved kursernes afslutning stadig var ventelister og interesse omkring flere 

af kurserne, har vi herefter arbejdet videre med at lave nogle kursuspakker, som 

afdelingerne kan købe til afholdelse for deres medlemmer i 2013. 

 

LokalTilbud 

Trods en nedgang i antallet af afviklede aktiviteter i LokalTilbuds-regi – det vil 

sige ude på arbejdspladserne – har der igen i år været sat fokus bisidderrollen, 

konflikthåndtering og ikke mindst trivsel. Trivsel har været sat i fokus med ud-

gangspunkt i flere forskellige emner, men primært stress. Der har i årets løb væ-

ret afviklet mange temadage, igen med konceptet "Stress – Nej tak". Efterspørgs-

len efter disse specielle kurser ser ud til at fortsætte igen i 2013. 

 

Kurser for medarbejdere i HK 

I HK’s medarbejderuddannelse har vi i 2012 oplevet en efterspørgsel på kurser og 

uddannelser, der yderligere kvalificerer de faglige konsulenter og sagsbehandlere 

på kernefaglige kompetencer. Det er selvsagt disse kompetencer, der stiller med-

arbejderne endnu stærkere i deres medlemsservice og gør dem til endnu bedre 

rådgivere og sparringspartnere for de tillidsvalgte. 

 

Vi har derfor i samarbejde med Juridisk Kompetencecenter forbedret tilgængelig-

heden til de klassiske ansættelsesretlige kurser. Det betyder, at kurserne kan af-

holdes oftere, end det har været tilfældet tidligere. Kurserne kan også rekvireres 

til afholdelse lokalt, hvis behovet er til stede. 

 

Medarbejderne har også meldt sig i stort tal til et forløb i ”Individuel arbejdsret – 

funktionærret”, som har fuldt omfang og pensum svarende til faget på jurastudiet 

på Københavns Universitet. Dette koncept er modelleret over vores succes med 

”Kollektiv arbejdsret”. 
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Og netop forløbet ”Kollektiv arbejdsret” består stadig – primært som et tilbud til 

relativt nye faglige konsulenter og sagsbehandlere. Som supplement her til har vi 

lanceret et nyt og kortere forløb kaldet ”Kollektiv arbejdsret – brush-up”, som 

henvender sig til erfarne medarbejdere, der her har mulighed for at bringe sig på 

linje de nyere tendenser i lovgivning og retspraksis. 

 

Herudover har vi i 2012 lanceret et kort forløb i ”Juridisk metode”. Kursets sigte 

er at styrke deltagernes evne til at foretage en sikker og alsidig juridisk vurdering 

af faglige sager. Medarbejderne lærer både at kunne udskille de sager, som ikke 

skal føres og tilrettelægge de sager, som skal føres på den mest effektive måde. 

 

Uddannelse på Mit HK 

Kursusafdelingen har ansvaret for vedligeholdelse og fornyelsen af de onlinekur-

ser, vi tilbyder medlemmerne via Mit HK. Rigtigt mange medlemmer udnytter mu-

ligheden for selvstudier på Mit HK, som i sagens natur kan gennemføres helt uaf-

hængigt af tid og sted. 

 

Igen i 2012 er det online IT-kurserne, der er topscorer. Af brugerstatistikken kan 

vi se, at medlemmerne - cirka 34.000 gange - har åbnet et IT-onlinekursus. 

 

Blandt årets nyskabelser blandt online IT-kurserne er ”Google Docs”, der træner 

medlemmerne i at bruge de gratis internetbaserede kontorprogrammer, som 

Google tilbyder. En anden nyhed er træning i anvendelsen af ”Sociale medier”, 

som blandt andet fokuserer på brugen af sociale medier til personlig branding og 

jobsøgning. 

 

FIU-området 

2012 var det første år med den nye FIU-ordning efter de beslutninger, der blev 

truffet i forbindelse med LO’s kongres i 2011. Dette medførte blandt andet en 

ændret økonomifordeling mellem forbundene og det fælles FIU-område. Den nye 

fordeling betød, at fællesskabet modtager 7 % af FIU-midlerne og forbundene for-

deler 93 % mellem sig. Endvidere betød den nye FIU-ordning, at der nu kun er ét 

udvalg med forbundsrepræsentation, nemlig FIU-Udvalget. 

 

De fælles FIU-midler bruges blandt andet til en række fælles projekter. HK er aktiv 

deltager i to projekter - En ny Grundbog for tillidsvalgte, hvor Meiken Sønder-

gaard er repræsentant for HK samt et større projekt om fællesklubarbejde og or-

ganisering, hvor Finn Orup varetager HK’s interesser. 

I forhold til det tværfaglige kursusudbud fortsætter tendensen fra de senere år 

med en fortsat stigning i tilmeldingerne til især akademiuddannelserne. For at 

strække midlerne, så flest muligt kan deltage på akademiuddannelserne, har det 

blandt andet medført en beslutning om en lokal strategi på dette område. For-

bundene har besluttet, at akademiuddannelserne skal afvikles som lokale ekster-

nat forløb fremover. 

 

På det ordinære tværfaglige kursusområde er tilslutningen fra HK’s tillidsvalgte 

på samme niveau som hidtil. 

 

Tillidsvalgte.dk 

Portalen har eksisteret i godt og vel 3 år nu og rigtig mange bruger portalen til 

deres arbejde som tillidsvalgt - ca. 6.100 enkeltbrugere har blandt andet benyttet 

medlemslisten. Via medlemslisten kan TR tilføje nye medlemmer, eller redigere i 

de allerede eksisterende medlemmer. TR kan også vælge medlemmer ud, som 
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der skal sendes e-mail til. Ligeledes vil TR kunne trække en liste med ændringer i 

medlemslisten inden for de sidste 3 måneder. 

 

Portalen er dynamisk og udvikles løbende - også ved hjælp af de mange gode 

idéer, som vi modtager fra de tillidsvalgte via det elektroniske spørgeskema som 

ligger på portalen.  

 

Udsendelse af deltagermateriale 

Kursusafdelingens indsats omkring, at få fat i deltagernes e-mailadresser, er ef-

terhånden fuldendt. Vi udsender nu, så godt som alle deltager-materialer på e-

mail i stedet for at sende det med posten. 

 

Online kursustilmelding på Mit HK - og Mit HK APP 

Medlemmerne har nu i mange år kunne tilmelde sig kurserne direkte online via 

Mit HK - og via APP siden 2011. Det går rigtig godt fremad i forhold til, at med-

lemmerne tilmelder sig selv, når de gerne vil på kursus - og i 2012 er 53 % af 

Kursusafdelingens tilmeldinger kommet ind enten via Mit HK eller via APP'en. 

 

Uddannelsesportalen inklusiv Materialedatabasen 

Uddannelsesportalen er stille og roligt ved at tage form – både i forhold til delta-

gere og til undervisere rundt i landet. Den store gevinst lige nu, omkring porta-

lens idriftsættelse, er Materialedatabasen. Portalen indeholder nu mere end 200 

forskellige temaer, som er bygget op efter et nyt koncept, som består af ”Under-

visningsvejledning – 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 2013 

Igen i år er udsendelsen af det elektroniske kursuskatalog, blevet modtaget rig-

tigt positivt fra de tillidsvalgte (set fra de rosende ord, som nogle tillidsvalgte 

heldigvis har valgt at sende til os). Kursuskataloget for 2013 er sendt ud pr. mail 

1. oktober 2012 til ca. 8.000 TR, AMR og bestyrelsesmedlemmer i HK. 

 

Der er en række spændende nye kurser, som i kursuskataloget er markeret med 

"Nyhed". Som noget nyt vil vi i år blandt andet også kunne sætte nye kurser ind 

undervejs i kursuskataloget, som så automatisk opdateres i det allerede udsendte 

link. Mette Kindberg kan også ses i en videopræsentation, og der er lagt lydfiler 

ind på TR-grunduddannelserne med en anbefaling fra henholdsvis sektor/Kursus-

afdelingen.  

 

Det elektroniske kursuskatalog ligger på Kursusafdelingens intranetside. 

 

Gennemførte kurser i 2012  

Grundkurser + Øvrige TR-kurser 172 kurser 2.472 deltagere 

Samarbejdskurser  3 kurser 40 deltagere 

Arbejdsmiljøkurser  17 kurser 234 deltagere 

Bestyrelseskurser  1 kursus 8 deltagere 

Arbejdspladsklubbestyrelseskurser 8 kurser 64 deltagere 

Seniorkurser  2 kurser 40 deltagere 

Medarbejderkurser  176 kurser 1.607 deltagere 

   

I alt    379 kurser 4.465 deltagere 
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Sektorkurser  

Kurser og arrangementer udbudt af sektorer og landsforeninger og administreret 

af Kursusafdelingen gennem 2012: 

 

HK/Privat IT, Medie og Kommunikation 2 kurser 169 deltagere 

HK/Privat Grafisk kommunikation  6 kurser 83 deltagere 

HK/Privat Organisationer  6 kurser 146 deltagere 

HK/Privat Privat Service   11 kurser 323 deltagere 

HK/Privat Sundhed og Velvære  2 kurser 133 deltagere 

HK/Privat Produktion   15 kurser 402 deltagere 

HK/Privat Dansk laborantforening  19 kurser 351 deltagere 

HK/Privat Transport og Turisme  4 kurser 46 deltagere 

HK Handel    26 kurser 481 deltagere 

HK/Privat    10 kurser 573 deltagere 

HK Kommunal   3 kurser 258 deltagere 

LAK    10 kurser 173 deltagere 

SAM-DATA    20 kurser 102 deltagere 

Forbundet    3 kurser 1.061 deltagere 

Akademimerkonomer i HK  7 kurser 132 deltagere 

HK Ungdom    13 kurser 152 deltagere 

Tværgående landsforeninger  61 kurser 1.999 deltagere 

Lokale FIU-midler (afdelinger og sektorer) 336 kurser 7.255 deltagere 

Organiseringspuljen   2 kurser 19 deltagere 

   

I alt  556 kurser  13.858 deltagere 

 

 

Gennemførte medlemskurser 2012 – særligt medlemstilbud   

1 millionpuljen 

  

Personlig effektivitet   13 kurser 218 deltagere 

Livet efter forandring på arbejdspladsen 7 kurser 94 deltagere 

Assertionstræning   18 kurser 314 deltagere 

Jobforventning og MUS   3 kurser 43 deltagere 

Forhandling, ansøgning og CV  3 kurser 48 deltagere 

Sociale medier og netværk  10 kurser 145 deltagere 

  

I alt 54 kurser 862 deltagere 

 

 

 

FIU-kurser   

I alt  730 deltagere 

 

 

 

LokalTilbud som kurser 

 

I alt 31 kurser 428 deltagere 
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Medlemskommunikation & Markedsføring 

Målet med Medlemskommunikation & Markedsføring er at skabe en naturlig og 

dynamisk sammenhæng mellem HK’s medlemskommunikation, markedsføring og 

medlemstilbud 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 

samt strategisk kommunikation og markedsføring af HK. 

 

Strategi for medlemskommunikation 

Medlemsundersøgelser har vist, at flere medlemmer ikke har kendskab til HK’s 

ydelser, og at flere oplever, at de ikke får nok for deres kontingent. Den seneste 

medlemsundersøgelse viser også, at kendskab til HK’s ydelser har en signifikant 

positiv effekt på skabelsen af tilfredshed og loyalitet.  

 

HK skal vise, at HK er en af Danmarks stærkeste fagforeninger og a-kasser. Det 

betyder, at kommunikationen til medlemmerne skal afspejle, at HK er en profes-

sionel organisation, der skaber værdi for det enkelte medlem. 

 

Hovedbestyrelsen godkendte derfor i september 2012 en ny strategi for med-

lemskommunikation i HK.  

 

Visionen for den nye strategi er formuleret som: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategien har 5 forskellige indsatsområder: 

En kommunikerende organisation 

Digitale tiltræknings- og loyalitetsprogrammer 

Personaliserede nyhedsbreve 

Nye fokuserede og personaliserede hjemmesider og mobile tiltag 

Fokusere og styrke den politiske kommunikation 

De enkelte indsatser er igangsat, og vi vil løbende lancere nye tiltag. 

 

Strategien betyder, at HK skal opgradere indsatsen på det digitale område. Flere 

organisationer har med stor succes investeret i øget digital selvbetjening, hvilket 

har betydet både intern effektivisering, øget tilgængelighed for medlemmerne og 

en større tilfredshed hos brugerne, fordi de bliver i stand til at gøre brug af den 

øgede selvbetjening, når det passer dem. 

 

 

HK Forsikring 

For at styrke medlemsoplevelsen og optimere interne processer, blev det i foråret 

2012 besluttet, at medlemshenvendelser vedrørende forsikringsrelaterede 

spørgsmål i fremtiden skal håndteres af ALKA. Det betød en mindre organisati-

onsændring. HK valgte nemlig fra 1. juni 2012 at nedlægge Forsikringssekretaria-

HK’s kommunikation tilstræber til enhver tid at øge medlemsloyaliteten ved at 

være relevant, rettidig og nærværende.  

 

Fokus er at tilføre medlemmet værdi ved at yde service og viden, der er relevant for 

deres arbejdsliv og situation. Kommunikationen udføres professionelt og med et 

moderne udtryk.   

Enhver kommunikationsindsats er koordineret, så medlemmet altid oplever HK 

som et stærkt fællesskab 
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tet. Det skete ud fra en betragtning om, at forsikringsrådgivning ikke var en ker-

nekompetence for HK, og at vores løsning var mere omkostningstung end den, de 

øvrige forbund har. Vi så samtidig mulige synergieffekter ved en omlægning af 

opgaverne, hvilket også ville betyde bedre service til medlemmet.  

 

Markedsføring 

Langt den største del af HK’s markedsføring i 2012 har været på elektroniske 

medier – især med betalte annoncer på Google. Det har været muligt at optimere 

investeringen i annoncer, så den gennemsnitlige annonceringspris for et nyt med-

lem har ligget mellem 405 og 500 kr. Hvervning via bannerannoncer har kostet 

gennemsnitligt 1.300 til 1.700 kr. Priserne kan ikke helt sammenlignes, fordi 

brugerne af Google oftest er tættere på at melde sig ind og aktivt melder sig som 

”interesserede” i søgemaskinen. Derfor er det alt andet lige nemmere at skaffe 

nye medlemmer via Google end andre medier. 

HK har også målrettet arbejdet på at søgemaskineoptimere hjemmesiden på cen-

trale nøgleord, så HK opnår høje placeringer i ”de gratis” søgeresultater på Goog-

le. Det er lykkedes at holde omkring 70 % af søgeordene på den første side med 

søgeresultater – over halvdelen i top 3. 

 

Som supplement til den digitale markedsføring har HK indrykket radiospots over i 

alt 6 uger i løbet af året. 

 

I forbindelse med trepartsforhandlingerne i foråret var der planlagt en større 

kampagne med print-annoncer og online-bannere. Men der blev kun indrykket 

ganske få annoncer, før forhandlingerne brød sammen og kampagnen stoppet. 

 

HK har desværre i løbet af året tabt terræn på kendskab og præference til især 

Krifa, som har investeret massivt i markedsføring på TV, i radio og digitalt. Det 

betyder, at Krifa nu ligger på niveau med HK, når det gælder kendskab og præfe-

rence. Hvis HK skal fastholde sin position og matche konkurrenterne, er det nød-

vendigt med en øget markedsføringsindsats i stærke medier som TV og radio. 

 

Nyt reklameunivers 

For at få mere gennemslagskraft i HK’s kommunikations- og markedsføringsind-

sats skal HK have udarbejdet en klar brand- og kommunikationsplatform, der 

styrker HK’s omdømme. 

HK’s nuværende univers er nedslidt, og tester ikke godt i målgruppen, ligesom 

HK ikke har en klar fortælling om det, vi står for. 

 

Der er derfor valgt et nyt reklamebureau, der er i gang med at udvikle et nyt uni-

vers til HK. 

 

CRM 

Afdelingen har været aktiv i både arbejdsgruppe og styregruppe i CRM-projektet, 

der har sikret HK en fremtidig platform til at sikre et systematisk arbejde for 

hvervning og fastholdelse af medlemmer. 

 

Ny velkomstproces 

Den nye velkomstproces skal sikre en koordineret og systematisk introduktion til 

HK for nye medlemmer, så nye medlemmer bliver bekræftet i deres valg, kender 

HK’s ydelser og involverer sig via MitHK. 

Processen er blevet til på baggrund af en grundig analyse af medlemmers interak-

tion med HK og deres loyalitet gennem de to første år af medlemskabet. Ved at 

identificere de mest loyalitetsskabende aktiviteter og motivere nye medlemmer til 
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at involvere sig i dem via online-aktiviteter, er målet at øge loyaliteten blandt nye 

medlemmer. Medlemmerne introduceres til HK af den lokale afdeling via enten 

fællesformand eller afdelingssektorformand, som er afsendere af velkomstbre-

vet/pakken. Dermed modtager nye medlemmer i fremtiden kun ét velkomstbrev i 

stedet for de nuværende minimum to breve. 

Den nye velkomstproces forventes at være implementeret i foråret 2013. 

 

Ny indmeldelse 

Den elektroniske indmeldelsesblanket på hjemmesiden er blevet mere enkel og 

antallet af spørgsmål tilpasset, så indmeldelsen alt i alt fremstår mere tilgængelig 

og indbydende. Samtidig er stillingtagen til de to forsikringer (heltidsulykke og 

visse kritiske sygdomme) blevet integreret i indmeldelsen, så det er muligt at fra-

vælge disse forsikringer i forbindelse med indmeldelsen. 

 

Som noget nyt er det nu også muligt at gemme data fra ikke færdiggjorte ind-

meldelser. Der er igangsat et pilotprojekt, hvor disse ”frafaldne” ringes op og til-

bydes hjælp til at færdiggøre indmeldelsen. Resultatet af de første ringninger er 

meget positive. 

 

MitHK 

MitHK er med ca. én million logins om året HK’s mest besøgte website. I 2012 fik 

Medlemskommunikation & Markedsføring ansvar for sitet. Første udviklingspro-

jekt var en personalisering og et redesign af forsiden samt af siderne umiddelbart 

efter login. Samtidig introducerede vi en ny topnavigation, så medlemmerne hur-

tigt kan finde relevante sider, samt en ny højrespalte, hvor medlemmerne kan 

finde egne medlemsdata. 

 

Personaliseringen giver en række nye muligheder. Således stiller vi nu relevante 

værktøjer til rådighed for medlemmet, alt efter om de er ledige, i job, efterløns-

modtagere eller under uddannelse. På den måde bliver informationen mere rele-

vant for medlemmerne. Et princip vi vil arbejde videre med i forbindelse med om-

struktureringen af hk.dk i 2013. 

 

Det redesignede MitHK er blevet taget godt imod af medlemmerne. På grund af 

tekniske udfordringer har vi godt nok ikke kunnet måle direkte på medlemmer-

nes bevægelsesstier, men tilbagemeldinger fra ”support” og a-kassens ”hotline” 

tyder på, at de fleste medlemmer finder sig bedre til rette i det nye og mere enkle 

design. 

 

Udvikling af online uddannelse 

HK fokuserer på uddannelse på flere niveauer: politisk niveau, fagligt niveau og 

som en medlemsfordel. Uddannelse har stor betydning for eksisterende med-

lemmers loyalitet, men også tiltrækning af nye medlemmer. På trods af det, er 

der mange både medlemmer og ikke-medlemmer, der ikke ved, hvad HK tilbyder 

af fysiske- og online kurser. 

 

I forlængelse af HK's målsætning om at hjælpe til mere og bedre efteruddannelse 

samt tiltrække flere medlemmer, er både hk.dk’s samt MitHK's uddannelsesom-

råde blevet re-designet. Som element i forsøget på at skabe mere opmærksomhed 

og motivation på efteruddannelse, har Politik og Analyse i samarbejde med andre 

fagforbund udviklet en uddannelsescrawler, hvor medlemmer kan søge kurser og 

efteruddannelse i hele Danmark. Crawleren er helt unik og den eneste i Danmark, 

der søger i både offentlige og private uddannelsestilbud. Denne uddannelses-
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crawler er sammen med andre tiltag blevet implementeret på det nye uddannel-

sessite på MitHK.   

 

I 2013 arbejder vi videre på dette område. Blandt andet ved at vise udbuddet af 

HK's kurser og arrangementer på hk.dk. 

 

HK.DK 

Forsiden af hk.dk er med sine over 5 mio. besøg (13 mio. besøg på top-

sektioner), og 1 mio. brugere, en vigtig indgangskanal til HK og er HK’s ansigt 

udadtil. Antallet af besøg er en kraftig stigning fra sidste år, hvor vi havde lige 

over 3 mio. besøg på forsiden. 33 % af besøgene på hk.dk er nye besøg.   

 

Re-konceptualisering af hjemmesider 

På baggrund af den nye digitale strategi, har der i 2012 været en fokuseret ind-

sats på at tydeliggøre forskellen på hk.dk, som en kanal, der skal tiltrække nye 

medlemmer, og MitHK som en kanal, der skal skabe større loyalitet over for eksi-

sterende medlemmer.  

 

I kølvandet på den digitale strategis mål om nye fokuserede, personaliserede og 

segmenterede hjemmesider, lancerer vi i oktober 2013 en ny hjemmeside. Dette 

arbejde skal blandt andet sikre en større integration af MitHK, hk.dk og tillids-

valgte.dk med brugeren i centrum. Arbejdet er startet op i 2012 som et samar-

bejde mellem det eksterne bureau Magnetix, HK's webkoordineringsgruppe, It og 

Markedsføring & Medlemskommunikation. Webkoordineringsgruppen kommer i 

2013 til at fokusere på re-konceptualisering af HK's hjemmeside og sikre integra-

tionen af arbejdet i resten af organisationen.  

 

Web-hygiejne  

hk.dk har på trods af sine 143.000 sider været et overset medie, når det kommer 

til vedligeholdelse, fx i form af uopdateret indhold siden lancering af hjemmesi-

den i 2006. Derfor fremstår hjemmesiden med uopdateret indhold, døde links og 

uaktuelt stof. Da hk.dk er en vigtig kanal til at tiltrække nye medlemmer, er der i 

2012 igangsat en række initiativer, der skal sikre, at hjemmesiden fremover 

fremstår aktuel, relevant og professionel. Herunder kan nævnes: 

 

Løbende tjek af døde links på forbundssiderne (fra over 800 til ca. 250) 

Internt netværk af faglige indholdsansvarlige, der skal tjekke indhold på hjemme-

sidens forbundssider én gang om året (tjekkes i februar) 

En oversigt over redaktører (fra over 600 redaktører til ca. 150)  

En kravspecifikation, der sikrer, at al udvikling (både internt og eksternt) lever op 

til de platforme, vi gerne vil understøtte digitalt  

Udbygning og optimering af statistikker til hk.dk samt MitHK 

 

Derudover er der i samarbejde med it blevet ryddet op og prioriteret i udviklings-

projekterne til hjemmesiden, så vi sikrer, at de ting, der bliver udviklet, under-

støtter næste års fokuserede strategi. 

  

Re-designs   

På trods af, at vi har en ny hjemmeside på vej, er der dog nogle nøgleområder på 

hk.dk, som vi har optimeret på i 2012. Blandt andet et nyt pressesite, forside-

optimering (fx med fokusbanner) og re-design af ny forside, optimering af med-

lemsfordele samt synliggørelse af HK's temaområder ved at samle dem alle under 

ét område: "Fokusområder". Derudover har vi udviklet et online-spil til "Er du OK" 
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kampagnen, hvor ikke-medlemmer kan teste, hvad en overenskomst betyder for 

deres arbejdsliv.  

 

Sociale medier og SEO 

Tilstedeværelse på de sociale medier kommer til at fylde mere i HK's fremtid. I 

2012 har vi udarbejdet en strategi for Facebook et re-design til Facebook og Lin-

kedin, implementeret alle afdelingsadresser på Google Places og udarbejdet en 

Facebook profil til Kim Simonsen. 2013 må dog hjælpe os med den endelige im-

plementering på de sociale platforme. 

 

Ligesom kravene til de sociale medier bliver større, bliver også konkurrencen på 

Google større. I 2012 er 24 % af vores besøgende på hjemmesiden fra Google, 

mens 28 % af vores besøg sidste år var fra Google.   

 

Der er et uudnyttet potentiale for søgeordsoptimering i at forbedre struktur og 

indhold på hk.dk. Den hidtidige søgeordsoptimering er primært sket via tekniske 

ændringer og linkbuilding. I samarbejde med MEC vil vi i 2013 øge trafikken fra 

Google gennem brugervenlige, opdaterede og optimerede sider. Fra januar 2013 

har vi ansat en studentermedhjælp med kompetencer på dette område, som i 

samarbejde med MEC skal sikre vore synlighed på Google og sørge for, at over-

gang til ny hjemmeside ikke skader den nuværende placering i søgningerne. I 

SEO-arbejdet, vil vi også kigge på vores tilstedeværelse uden for hk.dk - fx på 

Google+, hos underleverandører og på andre sociale medier, da de også har en 

stor betydning for SEO. 

 

Medlemsfordele 

HK vedtog primo 2012 en ny medlemsfordelsstrategi. Med strategien ønskede (og 

ønsker) HK at sætte gang i en udvikling mod en mere offensiv og professionel 

anvendelse af medlemstilbud i fastholdelsesarbejdet til gavn for medlemmerne. 

M&M har stået for eksekveringen af strategien og har taget følgende initiativer: 

 

Udviklet på HKs eksisterende medlemsfordele med forskellige partnere herunder 

”Billetsalget.dk” 

Startet et nyt nyhedsbrev, som kun fokuserer på kontante medlemsfordele 

Lavet et særligt website på MitHK, hvor alle medlemsfordelene samles 

Arbejdet med Alka mod et ambassadørprogram, som forventes igangsat primo 

2013 

 

Resultaterne af initiativerne er særdeles positive: 

 

Tilmeldte brugere til nyhedsbrev: 39.151 brugere pr. 1. november 

 

Fordeling geografisk:  ·  17.750 i Nord- og Midtjylland 

7.210 i Sjælland, Lolland/Falster og Bornholm 

14.191 Sønderjylland og Fyn 

 

Antal solgte billetter til HK’ere på billetsalgets eget website: 3.000 

 

Salg på eksterne-salgssider (Lalandia, Tivoli, Kgl. teater, biografer): 14.065  

 

HK bladet, Nyhedsmagasinet og HKA Nyt 

HK's nyhedsbrev på nettet, Nyhedsmagasinet HK, blev i 2012 skåret ned til at ud-

komme 
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1-2 gange om måneden. 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.  

 

Antallet af abonnenter på Nyhedsmagasinet var ved årets afslutning på godt 

19.500. Næsten 

alle abonnenter er medlemmer af HK.  

 

HK bladet udkom ti gange i 2011 og Medlemskommunikation & Markedsføring 

leverede ti gange 12 sider. Der var året igennem fokus på, at artikler i blad og på 

nettet løbende understøtter HK’s strategiske mærkesager. 

 

Afdelingen overtog i 2012 ansvaret for produktion og udgivelse af HKA Nyt – a-

kassens elektroniske nyhedsbrev til alle medlemmer. 

 

Intern kommunikation 

Afdelingen har i 2012 lanceret konceptet HK Nyt. Målet er at styrke den interne 

videndeling på tværs af HK med succeshistorier fra forskellige enheder i HK. 

 

Det blev sidst på året besluttet at rykke intern kommunikation til HR, så det 

kommer tættere på arbejdet i projektet HK – den organiserende fagforening. 

 

Antal ansatte december 2012 

I Medlemskommunikation & Markedsføring er der ved udgangen af december 

måned ansat 9 personer. 

 

MedlemsKontaktCenter i HK - MKC 

357.083 har ringet på HK’s hovedtelefonnummer 70 11 45 45 i 2012. Heraf blev 

de 80 procent besvaret. MKC arbejder efter politisk vedtagne service- og kvali-

tetsmål. 

 

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 95 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  64 

Kald besvaret inden for 60 sek. 85  83 

 

Fordelingen af kald til HK kan kategoriseres i hovedområderne ”Faglige spørgs-

mål”, ”Medlemskab og Kontingent”, ”Job og Vejledning” samt ”Andre spørgsmål”. 

Fordelingen i 2012 var: 

 

Faglige spørgsmål  24 procent af kaldene 

Medlemskab og Kontingent 30 procent af kaldene 
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Job og Vejledning  18 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. 84 procent af de adspurgte tilkendegav, at de er 

godt tilfredse med MKC’s samlede telefonservice. 

 

MKC-Loggen blev i slutningen af året migreret til det nye CRM-system (MOS), der 

både indeholder funktioner fra den tidligere log og fra Callcenter Portalen. Målet 

er at få alle funktioner fra Callcenter Portalen integreret i CRM-systemet, så vi kun 

skal logge på et sted. 

 

En ny og mere medlemsvenlig IVR (Interactive Voice Respons) blev implementeret 

i starten af året, men der arbejdes fortsat på en mere medlemsvenlig måde at 

kontakte HK på. 
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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 arbejdsretli-

ge og personalejuridiske forhold og varetager tværgående udviklingsprojekter 

efter nærmere aftale med Forbundet. 

 

Fra 16. november blev intern kommunikation en del af ansvarsområdet i afdelin-

gen, og i forbindelse hermed overgik Ole Sønderby Petersen fra Medlemskommu-

nikation & Markedsføring til Personale & HR med intern kommunikation som selv-

stændigt ansvarsområde. Baggrunden for ændringen er et ønske om oppriorite-

ring og øget ledelsesmæssig fokus på den interne kommunikation.  

 

Udover den normale driftmæssige støtte til organisationen har afdelingen særligt 

anvendt ressourcerne på følgende: 

 Bistand til nedlæggelse af forsikringssekretariatet som selvstændig funkti-

on i forbundet, herunder overtagelse af visse administrative opgaver her-

fra. 

 Bistand til forberedelse og afvikling af Exploredagen. 

 Afslutning af OK11 samt forberedelse til OK 13. 

 Tilførsel af kreditkortadministration for forbund og A-Kasse fra økonomi. 

 Pilotprojekt, ”Great Place to Work” på forbundets område. 

 Ændring af organisationens pensionsaftale fra ”Funktionærpension” til en 

forbedret ordning med ”Pension for Funktionærer”. 

 HK’s arbejde med at øge andelen af kvindelige ledere i HK blev evalueret af 

ressortministeriet og kom i bedste kategori. 

 

Tal for området: 

 Der er blevet opsagt 13 medarbejdere inden for forbundets område, mens 

12 medarbejdere selv har opsagt deres stillinger.  

 Personale & HR har været involveret i nedenstående rekrutteringer: 

 Forbundet: 24 stk. 

 ADM1: 7 stk. 

 HKA: 2 stk. 

 Øvrige HK-afdelinger: 7 stk. 

 Ved årets evaluering af Charter for flere kvinder i Ledelse var der 28% 

kvinder i ledelseslag 1 og 49% i ledelseslag 2. Målsætningen er for pro-

centandelen af kvindelige ledere er hhv. 40 og 50, så det går den rigtige 

vej, om end der endnu er et stykke vej.  

 Personale og HR består nu af 5 medarbejdere mod tidligere 4 på grund af 

den nævnte overførsel af intern kommunikation hertil.  

 1.070 unikke brugere læste interne nyheder i løbet af den seneste måned 

(pr. 01.12.12). Området vil fremover løbende blive fulgt. 
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HK Ungdom  

Ansatte  

HK Ungdoms sekretariat bestod december 2012 af Mathias Ask-

holm, ungdomssekretær, Kasper Tolstrup Andersen, Jobpatruljeko-

ordinator, Røskva Kongstad Laksøe, elev, og Christina Friberg, på 

barsel. 

 

I løbet af året har Louise Christensen været ansat som ansvarlig for 

uddannelseskaravanen i september og Rasmus Jakobsen i oktober 

og november. 

 

Epinionsundersøgelser 

I foråret gennemførte sekretariatet en Epinionsundersøgelse af un-

ges erfaringer på arbejdsmarkedet og deres viden om fagforeninger 

og rettigheder. Formålet var at fastholde mediefokus på unges vilkår 

på arbejdsmarkedet. Det lykkedes at få ca. 300 presseklip på bag-

grund af undersøgelsen. 

 

I november gennemførtes en ny undersøgelse, denne gang af unges 

studieliv. Pressehistorier på baggrund af denne undersøgelse er 

planlagt til januar 2013. 

 

Jobpatruljen 

I efteråret 2011 overgik Jobpatruljen til HK og 3F. Sekretariatet blev placeret i HK, 

hvor Kasper Tolstrup Andersen blev ansat som koordinator.  

 

Overgangen fra LO gav mulighed for en række strukturelle forenklinger. Det er 

indtrykket, at koordinatorer og aktivister fortsatte deres arbejde med stort enga-

gement. Det har bidraget til, at Jobpatruljen igen i år har været en stor succes 

med mange interviews og virksomhedsbesøg samt rigtig god pressedækning og 

synlighed.  

 

I alt har ca. 225 aktivister medvirket til, at fritidsjobbere over hele 

Danmark har indgået i dialog om deres arbejdsforhold og rettighe-

der. Aktivisterne har bidraget til at give de unge et positivt møde 

med den danske fagbevægelse. Jobpatruljen har besøgt 9.980 virk-

somheder og er kommet i dialog med 2.386 fritidsjobbere. Dette 

svarede til niveauet fra 2011. I perioden fik Jobpatruljen 450 pres-

sehits, 50 % flere end i 2011. 

 

Lokale kurser 

I 2012 er der afholdt redskabsgivende kurser i lynlæsning, eksa-

mensteknik, tidsstyring, personlig branding og skriftlig kommunika-

tion for kontorelever. Kurserne planlægges centralt, men afholdes 

lokalt i alle afdelinger i faste perioder af året. Ud over de konkrete 

redskabskurser har afdelinger lokalekurser. De centralt planlagte 

kurser afholdes fra kl. 17.00 til 21.00 på hverdagsaftener. 

 

Årets målsætning om 1000 deltagere på kurser i HK Ungdom blev 

nået. 

 

Skolestartskampagne 

I september og oktober gennemførtes en konkurrence, hvor elever 

på handelsskoler og gymnasier kunne score lynlæsningspoint i en 
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test på HK Ungdoms hjemmeside for på den måde at være med i 

konkurrencen om en koncert med bandet Turboweekend. 

 

Kampagnen blev spredt via online- og print annoncering og post-

kort, der blev uddelt på skolerne. I kampagneperioden blev testen 

taget 16.863 gange, hvilket var ca. 3.000 færre end da en tilsvaren-

de kampagne blev gennemført i 2011. Vinderen blev Herlufsholm 

Kostskole, tæt forfulgt af Handelsskolen Skjern og Haderslev Kate-

dralskole. 

 

UddannelsesKaravanen 

UddannelsesKaravanen er en uddannelsesmesse på hjul, som HK 

Ungdom har deltaget i siden starten i 1996. Fra september til de-

cember besøger karavanen 120 skoler og taler med elever på han-

delsgymnasier, det almene gymnasium og tekniske skoler 

 

Målet for HK Ungdoms deltagelse er at skaffe nye medlemmer. I 

2012 blev det til 754 medlemmer. En fremgang på næsten 90 % i 

forhold til 2011, hvor det blev til 397 nye medlemmer. 

 

Opgradering af undervisningsmaterialer 

I løbet af året, har sekretariatet arbejdet med at opgradere under-

visningstilbuddene fra HK Ungdom. Der er blevet udviklet et under-

visningsredskab i samarbejde med kursusafdelingen og forskellige 

quizzer til brug i undervisningen. 

 

Landsudvalget 

I december bestod HK Ungdoms landsudvalg af: 

 

Formand Dan Larsen 

Næstformand Julie Christensen  

 

 

Nordjylland: Kenneth Børgesson 

 Mette Vestenbæk 

 

Midtvest:  Søren Bjerregaard Johannesen 

 Heidi Fangel 

 

Østjylland: Esben Brinck 

 Mona Kierbye Hansen 

 

Sydjylland: Signe Kahle 

 Maria Winther Steffensen 

 

Midt: Camilla Neppl 

 Maja Aagaard Nielsen 

 

Sjælland: Henriette Boisen 

  

Hovedstaden:  Emil Holtemann 

 Karina Nicolaisen 
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Sektorerne har mulighed for at udpege observatører. HK/Stat er re-

præsenteret af Majken Dalsgaard og HK/Kommunal af Mette Borre. 

 

Udvalget har i 2012 afholdt 7 møder. Et mindre end 2011. 

 

Landsudvalgets studietur 

I november var Landsudvalget på studietur til Bruxelles arrangeret i 

samarbejde med FIC. Der deltog i alt 24 inklusiv Mathias og Røskva 

fra sekretariatet. 

På studieturen var der indlagt møde i Europa Parlamentet med Bendt 

Bendtsen (MEP for K), Anne E. Jensen (MEP for V) og Ole Christensen 

(MEP for S) og i Kommissionen var der oplæg om klimaudfordringen, 

finanskrisen og EU’s arbejde i forhold til ungdomsarbejdsløshed. 

Der var også arrangeret møde med en lokal fagforening under be-

søget. 

 

Forårskonference 

9.-11. 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 deltog i alt 30 i arrangementet svarende til 2011. 

 

Netværkskonference 

12.-14. oktober afholdtes netværkskonferencen. Placeringen var 

uheldig, da det lå klods op af Fagbevægelsens Ungdomsakademi, 

der blev afholdt 15.-19. oktober. 30 deltog i netværkskonferencen. 

Programmet indeholdt blandt andet en paneldebat mellem SFU, DSU, 

RU, Dansk Metal Ungdom og HK Ungdoms talsperson Dan Larsen. 

 

Fagbevægelsens Ungdomsakademi 

I samarbejde med LO Ungdom, FIU’s udviklingsenhed og Cefal af-

holdt vi 15.-19. oktober fagbevægelsens ungdomsakademi på LO-

skolen. 15 af de 60 deltagere var HK’ere. Deltagerne var inddelt på 

tre spor: Medielinjen, kommunikationslinjen og lederlinjen. I løbet af 

de første to dage var der undervisning på linjerne. De næste to dage 

skulle de nye kompetencer omsættes til praksis ved at deltagerne i 

mindre grupper skulle afvikle konkrete aktiviteter. 
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HK Seniorer Danmark 

Landsforeningen har et svagt stigende medlemstal, som i dag er på ca. 59.000 

medlemmer fordelt på 53 klubber i hele landet. Landsforeningen afholder fire 

hovedbestyrelsesmøder og fem forretningsudvalgsmøder om året. 

Aktivitetsniveauet i klubberne er afhængig af økonomi, klubbens medlemstal og 

bestyrelsens engagement. Der tilbydes foredrag, debatmøder om samfundsfor-

hold, herunder om sundhed og trivsel, god underholdning og kammeratligt sam-

vær og rejser. Klubberne søger at blive repræsenteret i kommunale råd og ud-

valg, hvor man kan varetage seniorernes forhold. Som konsekvens af HK’s afde-

lingsstruktur er der ikke længere HK mødelokaler for klubberne alle steder i lan-

det. Man lejer sig ind i medborgerhuse, kirker m.v. og må ofte, på grund af stort 

fremmøde, operere med ventelister. 

Samarbejde med HK afdelingerne 

Der er i alle afdelinger oprettet samarbejdsfora der har til formål at fremme inte-

ressen for seniorklubberne. Man drøfter budget og tilskudsregler og kursusmu-

ligheder for seniorer. Der udarbejdes foldere som fortæller om klubberne. Plan-

lægges møder, hvor seniorerne kan få lejlighed til at fortælle kommende seniorer 

om de tilbud, som HK har til dem der står overfor at forlade arbejdsmarkedet 

Vi kan med glæde konstatere, at der er etableret en tæt dialog mellem afdelin-

gerne og seniorklubberne og afdelingerne føler et medejerskab til HK klubberne, 

som kan resultere i at flere bevarer deres medlemskab i forbundet. HK Hovedsta-

den har ønsket, at Typografernes-og Bogbindernes seniorklubber bliver optaget i 

vores landsforening. Optagelsen har været genstand for lang sagsbehandling, 

idet der historisk ikke var grundlag for en optagelse. Forbundet har svaret, at der 

ikke er love der forhindre optagelse. Landsforeningens Hovedbestyrelse var be-

tænkelig ved optagelsen, idet det kunne føre til en opsplitning af seniorklubberne 

på landsplan, der i dag er tværfaglige. Da vi må erkende at hovedstaden er for-

skellig fra resten af landet, har Hovedbestyrelsen besluttet at optage de to klub-

ber i landsforeningen. 

Kurser på Christiansminde 

Der er gennemført to velbesøgte to-døgnskurser på Christiansminde med temaet,  

”Fra sidelinien til bestyrelsesarbejde”, hvor målgruppen var aktive klubmedlem-

mer. Der er stor interesse for disse kurser, men bevillingen til kurser giver ikke 

mulighed for at tilbyde flere. 

Repræsentantskabsmøde den 21. maj 2012 

Landsforeningens ledelse ser således ud: Formand Peder Sass, næstformand Ole 

Rønnelund, kasserer Ole Kristiansen, FU medlem Niels-Heine Møller og Rita Weit-

ling. Der blev vedtaget nogle mindre rettelser i vedtægterne. Debatten var præget 

af indlæg om seniorernes vilkår i samfundet.  Næstformanden i HK sagde bla. i 

sin hilsen: ”Jeg synes, at I, seniorer i HK, er et godt eksempel på, at seniorer skal 

betragtes som alt andet end en byrde. I er jo et bevis på, at seniorerne rummer en 

enorm erfaring og en enorm lyst til at præge udviklingen.”Vores sekretær Rita 

Weitling, gav under morgensamlingen et historisk tilbageblik. Landsforeningen 
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kan i 2014 fejre 25 års jubilæum. Forfatter Lars Olsen holdt på andendagen et 

spændende foredrag om, ”Folkestyrets fremtid” 

Forbundskontakt 

Den politiske kontaktperson er fortsat Mette Kindberg. Den faglige kontaktperson 

er nu blevet den erfarne Gert Skov og Kitt Winther bistår os fra forbundssekretari-

atet. Vi har i samarbejde med forbundet udarbejdet folderen ”Velkommen i klub-

ben”, som er trykt i 8000 eksemplarer til udlevering til kommende seniorer. Der 

er sket mindre justeringer i samarbejdet med forbundssekretariatet, men vi for-

venter fortsat at blive serviceret fra HK huset som hidtil. Vort nyhedsbrev, Seni-

orientering mangler fortsat at finde en tilfredsstillende udformning og aktualitet. 

Aktuelle sager 

Vi har haft en forespørgsel om det var muligt at genindmelde sig i HK som senior, 

efter man på et tidligere tidspunkt havde udmeldt sig af forbundet. Hovedbesty-

relsen er modstander af, at genindmeldelse kan finde sted, idet vi mener det er 

imod forbundets love. Men vi er bekendt med at afdelingerne administrerer det 

forskelligt.  

Hvor skal et HK medlemskab registreres, når det forlader arbejdsmarkedet? 

Landsforeningen finder, at medlemskabet skal flyttes til bopælskommunen, så 

medlemmet kan deltage i klubaktiviteter nær bopæl. Branche-

afdelingsformændene i Hovedstadet har bestemt, at seniormedlemmet skal fast-

holdes i København under den brancheklub de hører til. Vi forventer en forhand-

ling om spørgsmålet. 

LO faglige seniorer 

Vort medlemskab af LO faglige seniorer giver adgang til en række gode informa-

tioner om aktuelle samfundsforhold og ret til deltagelse i LO sektionernes møder 

rundt om i landet. Der udgives en række gode foldere som bruges ude i vores 

klubber. På grund af samarbejdsvanskeligheder med dele af Ældremobiliseringen, 

bringes dette samarbejde til ophør ved udgangen af 2012. Landsklubudvalget har 

efter forslag fra HK seniorerne, skiftet navn til Forbundsudvalget og på den fore-

stående kongres i 2013 bliver udvalget inddraget under LO faglige seniorers or-

ganisationsstruktur.  
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HK’s A-kasse 

 

 

   
Da klokkerne slog tolv den 31. december, kunne HKA se tilbage på endnu et be-

givenhedsrigt år. Både i administrationen i København og i job- og vejledningsaf-

delingerne er der blevet løbet rigtig stærkt for at komme i mål.  

Flere store projekter er gennemført. Fx den skattefri tilbagebetaling af efterløn, 

som 64.000 HK’ere benyttede sig af. Eller akutpakken og akutjob-ordningerne, 

som skulle sikre beskæftigelse til de ledige, der ellers risikerede at falde ud af 

dagpengesystemet.  

Spændvidden i opgaveløsningen har været stor, og det har krævet både velfunge-

rende administration og kreativitet at imødekomme dem.  

 

Læs og se film om elementerne i årsrapporten for 2012 her: 

http://www.hk.dk/akasse/tal_og_resultater  

 

Siden er dynamisk, forstået på den måde, at den løbende bliver udbygget, således 

at HKA’s målsætning om fremtidsorienteret serviceudvikling på både kort og 

langt sigt underbygges af netbaseret information og dokumentation med tekst og 

film.   

God fornøjelse med årsrapporten.  
         

     

 

   

 

Bo Gatzwiller  

Direktør i HK’s A-kasse  

   

Mette Kindberg 

Bestyrelsesformand i HK’s A-kasse  
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Dagpengereform, akutpakke og akutjob 

2012 blev året, hvor dagpengereformens konsekvenser skulle vise sig sort på 

hvidt. De første ledige stod til at ryge ud af dagpengesystemet i juli og august. 

Men de blev reddet på målstregen.  

De 14.000 ledige, der stod til at falde ud af dagpengesystemet, fik nemlig for-

længet deres ret til dagpenge, så de fik et halvt år mere til at finde et arbejde. 

Resten af året brugte regeringen på at introducere forskellige beskæftigelsespak-

ker. Desværre med svingende succes.  

 

Dagpengereformen 

Den tidligere regering besluttede at forkorte dagpengeperioden fra fire til to år. 

Samtidig blev genoptjeningskravet – altså den tid man skal have job for igen at 

kunne modtage dagpenge - fordoblet fra et halvt år til ét år. Det vil sige, at med-

lemmernes dagpengemuligheder er halvt så gode, og samtidig er det dobbelt så 

svært at genoptjene retten til at få dagpenge.  

Den nye regering har ikke ændret på beslutningen om at forringe dagpengesy-

stemet. Men de har taget forskellige initiativer til at forlænge dagpengeperioden 

for de medlemmer, der falder ud og nok så vigtigt at forsøge at få dem i job igen.  

Således indgik regeringen en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpenge-

retten med op til et halvt år for de 14.000 ledige, der i 2. halvår af 2012 ville blive 

ramt af de forringelser af dagpengereglerne. Det betyder, at de nye dagpengereg-

ler først får fuld effekt efter 31. december 2012.  

For nylig har regeringen, igen med hjælp fra Enhedslistens, sørget for hjælp til de 

ledige, der står til at komme på kontanthjælp den 1. januar. Kontanthjælpssyste-

met giver jo normalt ikke den ledige ret til at eje værdier til over 10.000 kr. Ej 

heller ægtefællen må eje større værdier. Men igennem ny lovgivning mildnes dis-

se strenge regler. Aftalen er, hvis de ledige tager en uddannelse, kan de modtage 

kontanthjælp, men uden at skulle sætte lejligheden, bilen eller TV’et til salg. Ud 

af dagpengesystemet falder de dog, og det betyder også et farvel til a-kassen.  

I HK vil vi dog opfordre til, at de søger om kontingentnedsættelse for fagforenin-

gen, så de kan bibeholde kontakten til et fagligt miljø med muligheder for hjælp 

til jobsøgning og kurser.  

 

Akutpakken 

Første forsøg på at hjælpe de ledige i job igen var regeringens ”Akutpakke”. Med 

dette initiativ forsøgte regeringen at intensivere hjælpen til de udfaldstruede le-

dige. Pakken indeholdt ikke nye initiativer, men de ledige kunne få endnu et CV 

tjek, få genopfrisket deres muligheder for uddannelse osv.  

A-kasserne fik til opgave at kontakte de ledige, og i HK har vi sendt brev til 4.557 

ledige siden uge 37. På baggrund af vores brev har 2.473 medlemmer henvendt 

sig til de dedikerede medarbejdere.  

 

Akutjob-pakken 

Anderledes konkrete var initiativerne i Akutjob-pakken, som blev introduceret i 

efteråret 2012. Regeringen og arbejdsgiverforeningerne forpligtede sig til at skaf-

fe 12.500 nye job – under titlen akutjob. De mange job skulle/skal findes ved 

hjælp af en bred vifte af redskaber. Fx vil arbejdsgiverne lave kampagner rettet 

mod private og offentlige virksomheder, for at få dem til at slå akutjob op. Ar-

bejdsgiverne får desuden en kontant præmie på op til 25.000 kroner pr. job til 

ledige.  

A-kasserne stiller et skema til rådighed for de ledige medlemmer, når de søger 

jobbene.  

Indtil videre har a-kassen udstedt 727 erklæringer. Om de endeligt kvalificeres til 

et akutjob kan først siges, når arbejdsgiveren opfylder betingelserne for præmi-
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en. Præmien udgør 12.500 kr. for ansættelse i mindst et ½ år og 25.000 kr. for 

ansættelse i mindst 1 år.  

 

Hvor mange mister dagpenge 1. januar 

Hvor mange der præcis falder ud af dagpengesystemet 1. januar, vil tiden vise. 

Men tal fra analyseafdelingen siger følgende:  

Det samlede antal medlemmer af HK’s A-kasse, der ville være faldet ud i andet 

halvår af 2012, hvis ikke dagpengeperioden var blevet forlænget, udgjorde 2.858 

personer. Heraf er 73 pct. fortsat tilmeldt jobcenteret. 

681 medlemmer risikerer at falde ud af dagpengesystemet i januar 2013. I løbet 

af 1. halvår 2013 risikerer 3.627 medlemmer at falde ud af dagpengesystemet. 

43 pct. heraf er 50 år eller derover. 22 pct. er i aldersklassen 55-59 år og vil, så-

fremt de er medlem af efterlønsordningen, kunne komme i betragtning til et se-

niorjob. 

Hvis genoptjeningskravet fortsat havde været 26 uger, i stedet for de nugældende 

52 uger, havde antallet af udfaldstruede i 1. halvår 2013 været 429 personer la-

vere (12 pct.). 

HK’s A-kasse og Job & vejledningskontorerne arbejder fortsat benhårdt for at vej-

lede de ledige i deres jobmuligheder. At der fortsat vil være medlemmer, som 

mister retten til dagpenge, kan der ikke laves om på, men medlemmet skal ople-

ve hjælp frem til sidste dag.  

     

Næsten 64.000 HK’ere fik deres efterløn udbetalt 

2012 blev også året, hvor HK’s medlemmer fik mulighed for at få sin efterløn 

udbetalt. Det besluttede overraskende mange at gøre.  

Et halvt år i orkanens øje. Sådan kan man vist bedst beskrive de 6 måneder, hvor 

det var muligt at få sine efterlønspenge udbetalt. 145.000 HK’ere fik besked om, 

at de kunne få deres penge ud. Det resulterede i rekord mange telefonopkald, 

besøg på informationsmøder og brug af HK’s website. Men i oktober sluttede 

muligheden for at få efterlønspengene udbetalt skattefrit.  

Helt præcist ønskede 63.886 at melde sig ud af ordningen. Det svarer til ca. 45 % 

af de berettigede. Så for mange medlemmer har egne opsparinger eller mulighe-

den for at give privatøkonomien lidt mere luft vægtet højere end de fordele, der 

er ved efterlønnen.  

I graferne her på siden, kan du se lidt om, hvem der besluttede af få pengene ud.  
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Portofri a-kasse 

I 2012 overgik HKA til at sende elektronisk post til medlemmerne frem for fysiske 

postomdelte breve. Baggrunden var - og er - et medlemsønske om at a-kassen 

bruger netop e-mail og sms som informationskanal. Overgangen til elektronisk 

kommunikerende, eller portofri a-kasse, som vi kalder det, er blevet godt modta-

get i stort set alle medlemsgrupper og aldre.  

Den digitale kommunikation fungerer således, at a-kassen notificerer medlem-

merne om, at de har ny post i deres elektroniske arkiv på Mit HK. Medlemmet får 

herefter et direkte link til sin post (i e-mails).  

Overgangen krævede naturligvis en større kommunikationskampagne, der både 

involverede direkte brev, information i HK medier og information via HK's lokale 

afdelinger. På baggrund af især det postomdelte brev kom et par hundrede til-

kendegivelser tilbage med spørgsmål til initiativet, og hvor medlemmerne kunne 

finde "Breve fra HK" på Mit HK. Ser man bort fra det, har resten - altså de 230.000 

andre medlemmer - enten rost initiativet eller ikke kommenteret det. Intet nyt fra 

så mange mennesker i denne sammenhæng - må betegnes som godt nyt.  

 

Serviceoplevelse 

En imødekommende, professionel og hurtig hjælp på telefon og mail er afgøren-

de, når man har digitaliseret kommunikationen. Især i det omfang som HKA har 

gjort. Derfor måles hvert kvartal på tilfredsheden med vores telefonservice, og 

om vi når at besvare mails inden for 24 timer.  

 

Bedste telefonservice målt i fjerde kvartal  

I fjerde kvartal af 2012 havde a-kassen den bedste telefonmåling, siden vi syste-

matisk begyndte at arbejde med medlemstilfredsmålinger. Tilfredsprocenten var 

på 84%. Blandt alle indsatsområder vægter især venlighed og imødekommenhed 

højt, mens HKA stadigvæk kan forbedre ventetiden.  

Hvis du vil vide mere om tal, resultater og servicetal på de enkelte områder i HKA, 

så henvises til dette lunk på HKA’s hjemmeside:  

http://www.hk.dk/akasse/tal_og_resultater/servicetal2 

 

En a-kasse under forandring 

”Forandring, er den eneste konstante faktor her i li-

vet.” Det kan HKA skrive under på, for hvert år stilles 

    

  

http://www.hk.dk/akasse/tal_og_resultater/servicetal2
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der masser af nye opgaver til a-kasserne.  

I 2012 drejede forandringerne sig fx om efterlønsreformen og akutpakken. Også 

a-kassernes muligheder for at bruge digitale løsninger skaber forandringer. Fx 

kan flere og flere dagpengekort og VEU ansøgninger behandles uden berøring af 

menneskehånd. Endelig ændrer medlemmernes krav til a-kassen sig. Eksempelvis 

kræver flere medlemmer mere vejledning om deres muligheder under ledighed 

end lige om hvornår dagpengene står på kontoen.  

Medarbejdere og ledelse i HKA er derfor på en fortløbende rejse. Dels skal vi 

kunne reagere hurtigt på ny lovgivning og dels skal vi kunne levere en ny service 

til vores medlemmer. Derfor bruger vi hvert år også ressourcer på at udvikle os 

selv, så vi kan imødekomme nye krav.  

Særligt HKA's kommunikation er et vigtigt indsatsområde. Det gælder hele vejen 

rundt: Telefonopkaldet, websitet, pjecen og vores breve. Netop derfor har et stort 

antal af a-kassens medarbejdere i år uddannet sig inden for kommunikation.  

I filmen her kan du se og høre mere om baggrunden og de resultater, vi forventer 

at det vil skabe for vores medlemmer:  

http://www.hk.dk/akasse/tal_og_resultater/tendens2/en_a_kasse_under_forandri

ng 

 

Kortest vej i job 

Et samfund i udvikling kræver en a-kasse i udvikling. Vi ser frem imod 2013, hvor 

vi fortsat vil levere service i topklasse og nye tilbud.  

Vi venter os særligt meget af et nyt koncept, som vi kalder ”Kortest vej i job”.  

Om det bliver i 2013 at ledighedskurven bliver knækket, kan vi ikke sige. Men en 

ting er sikkert: Vi vil gøre alt for at så få HK’ere som muligt kommer til at opleve 

at gå ledige.  

I foråret 2013 vil vi stille et særligt beredskab til rådighed for dem, der bliver op-

sagt fra deres job. HK’s A-kasse vil allerede i opsigelsesperioden tage fat i med-

lemmet og informere om alt fra muligheder for jobsøgning, til CV-skrivning og 

uddannelsesmuligheder.  

Ved at yde en hurtig hjælp, håber vi på, at vi kan hjælpe vores medlemmer i ar-

bejde igen, allerede inde de når at skulle gøre brug af dagpengesystemet.  

I filmen her tager fortæller Mette Kindberg, Bestyrelsesformand i HK’s A-kasse, 

om hendes oplevelser fra 2012 og hvad hun forventer sig af 2013: 

 http://www.hk.dk/akasse/tal_og_resultater/tendens2/kortest_vej_i_job2 

 

HKA og afdelingernes Job- og Vejledningsenheder har som det fremgår leveret en 

stor indsats i årets løb, en indsats som medlemmerne har taget godt imod og 

som vi vil arbejde målbevidst for at udvikle i de kommende år.  

Følg udviklingen på http://www.hk.dk/akasse/tal_og_resultater og i de informati-

onsmails der udsendes og som kan læses på MitHK. 

 

http://www.hk.dk/akasse/tal_og_resultater/tendens2/en_a_kasse_under_forandring
http://www.hk.dk/akasse/tal_og_resultater/tendens2/en_a_kasse_under_forandring
http://www.hk.dk/akasse/tal_og_resultater/tendens2/kortest_vej_i_job2
http://www.hk.dk/akasse/tal_og_resultater
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Administration1  

Administration1 (udtales Administration1) har eksisteret siden 1. januar 2008. 

 

Administration1’s vision og mission er som følger: 

 

Vision 

 Administration1 skal bidrage til at nuværende og potentielle medlemmer 

af HK finder det givtigt og relevant at være medlem af HK. Vi skal både di-

rekte og indirekte gennem vores ydelser være med til at få knækket med-

lemskurven og styrke og fortsat modernisere HK. 

 

Mission 

 At levere en effektiv backoffice med et højere ydelsesniveau for de samme 

penge, og skabe de bedste administrative rammer for forretningen inden 

for økonomi, ledelses- information, service og IT. 

 

Administration1’s ledelsesværdier 

Vi vil 

 Skabe udvikling 

 Vise tillid, respekt og åbenhed 

 Sætte klare mål 

 Tænke i helheder 

 Kommunikere klart 

 Være nysgerrige 

 Gå i dialog 

 Være modige og handlekraftige 

 Skabe resultater 

 

Administration1 er pt. opdelt i flg. enheder 

• Økonomi (Bogholderi, og Lønadministration) 

• IT  

• Ledelsesrapportering og controlling 

• Intern service & kantine 

 

Bemanding 

Bemandingen i Administration1 er pr. 31.12.2012 på 62 personer. 

 

Trivselsmålingen blandt medarbejderne Great-Place-to-Work viste, at medarbej-

derne i Administration1 i høj grad var glade og tilfredse med deres job og ledel-

sen af administration1.  

 

Kunder 

Tilfredshedsmålingen for 2012 af Administration1 foretaget af sine kunder viste, 

at langt de fleste er godt tilfredse med Administration1. Den generelle tilfredshed 

lå over 4 på en karakterskala fra 0-5, hvor 5 er det bedste.   

 

Der har i 2012 været kontrakter med Forbundet, alle lokalafdelinger samt HKA, 

og disse har omfattet størstedelen af Administration1’s administrative 

ydelser pr. 1. januar 2012. 
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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 afdelingernes endelige 

regnskabs- og budgetbehandling. 

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 2012 været følgende: 

 Udvælge og implementere nyt økonomisystem AX2012 (I drift pr. 1. januar 

2013) 

 Udvælge og implementere nyt leverandørfakturasystem (I drift pr. 1. januar 

2013) 

 Udvælge og implementere elektronisk rejse- og udlægsafregningssystem (I 

drift pr. 1. januar) 

 Udvikle koncept for ny kontoplan og implementering af denne pr. 1. januar 

2013. 

Ledelsesinformation og controlling 

Ledelsesrapportering har i samarbejde med de enkelte organisatoriske enheder 

udarbejdet rapportering bl.a. indenfor  

 8 punktsplanen 

 HKA  

 MKC 

 Personalestatistik  

 

Endvidere er hele medlemsbiblen lagt over i ledelsesinformationsportalen og der 

er udarbejdet en del ad-hoc statistik 

 

IT 

I 2012 fik Adm1-IT ny IT-chef og samtidig skete der en mindre organisatorisk til-

pasning således, at IT organisation blev tilpasset HK's organisation. Den tilpasse-

de organisation er ikke fuldt konsolideret endnu - det sker i løbet af 1. kvartal 

2013. 
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Driften 

Det har været et overordentlig travlt år på IT-området. Det vigtigste fokus for 

Adm1-IT er altid en sikker og stabil drift. Desværre er det ikke lykkedes helt og 

fuldt, da der i løbet af året har været driftsforstyrrelser, som har ramt HK hårdt. 

Hver gang har det kunnet relateres til menneskelige fejl hos leverandørerne. I alle 

tilfælde har Adm1-IT sikret, at leverandøren får forbedret deres processer, så lig-

nende fejl ikke opstår igen. 

I sommeren blev HK ramt af et såkaldt DDOS angreb. Angrebet var en udløber af 

Vejlegård konflikten og både HK og 3F var ramt. Det betød, at HK's online blev 

bombarderet med opslag, så teknikken måtte give op. Adm1-IT fik forholdsvis 

hurtigt iværksat foranstaltninger, så HK's medlemmer igen kunne tilgå bl.a. Mit 

HK og derved få indsendt ydelseskort. 

Udover drift og support har IT i året leveret en hel del løsninger, som beskrives i 

det følgende. 

 

Nyhedsbreve fra IT 

I april måned 2012 udsendte Adm1-IT den første udgave af det månedlige ny-

hedsbrev via intranettet, som hver måned indeholder ny information, om de til-

tag, som Adm1-IT arbejder med. 

Formålet med nyhedsbrevet er at skabe åbenhed om IT-området og samtidig være 

et bindeled mellem IT og forretningen i form af nyheder om store såvel som små 

projekter. Med jævne mellemrum vil der blive bragt såkaldte feature-artikler, som 

går ”spadestikket dybere” end de sædvanlige artikler. 

 

IT Governance 

Tværfagligt Organ for Prioritering – også kaldet TOP – besluttede tidligere på året 

at indføre en IT-governance model. IT-området har længe været omdrejnings-

punkt for mange opgaver, som bliver stillet i alle mulige fora og på alle mulige 

tænkelige tidspunkter. Det kan give svære betingelser for både projekter, medar-

bejdere og ikke mindst kunder, når der ikke finder nogen prioritering sted. For-

målet med modellen er, at kunne styre HK’s ændringsønsker i form af IT projek-

ter og opgaver gennem overvågning og prioritering med henblik på bedst mulig 

sikring af strategisk match og effektiv ressourceudnyttelse.  IT er sammen med 

Netcompany ved at udvikle en løsning, som gør det muligt via Sharepoint at be-

stille nye ændringsønsker og følge status på de opgaver, som henholdsvis afven-

ter, er igangsat og er afsluttede. IT governance vil være endelig implementeret 

inden udgangen af januar 2013. 

 

Ny NNIT kontrakt 

HK's outsourcing kontrakt med NNIT udløb den 19. december 2012. Adm1-IT 

valgte derfor at benchmarke outsourcing markedet og bad 3 leverandører om 

deres bud på en fremtidig drift af HK's servere.  

På baggrund af de indkomne bud indledte Adm1-IT forhandlinger med NNIT. For-

handlingerne udmøntede sig i, at NNIT's tilbud var det bedste og billigste og i 

august måned underskrev Adm1-IT en ny 4-årig aftale med NNIT. 
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HK-CRM – MOS (Medlemsoversigten) 

Langt det vigtigste projekt for Adm1-IT i 2012 har været udvikling og idriftsættel-

se af HK’s nye CRM system - Medlemsoversigten – også kaldet MOS. 

 

Hvorfor MOS? 

Projektet blevet startet i december 2011, da HK ønskede et system som kunne 

forbedre HK’s arbejde med hvervning, fastholdelse, indmeldelse og medlemsser-

vice. Yderligere var det et ønske, at systemet skulle erstatte ”gamle” Notes data-

baser som AGF-databaserne og MKC-loggen. 

 

Projektforløb: 

Netcompany blev valgt som leverandør og der er gennemført et traditionelt udvik-

lingsprojekt med analyse, design, udvikling, test og implementering. 

Analyse, design og testfasen er gennemført som planlagt med stor deltagelse og 

involvering fra HK’s forretning med mere end 60 medarbejdere fra HK’s afdelin-

ger, sektorer, a-kasse og forbund. 

MOS blev idriftsat som planlagt den 3. december 2011 med endelig tilkobling af 

telefonsystemet den 13. december 2011. 

Uddannelsen er ligeledes planlagt og gennemført i samarbejde med HK’s medar-

bejdere. Der er arbejdet engageret for at sikre, at uddannelsen fik det ”rigtige” 

indhold og den ”rigtige” længde. 

Ca. 900 medarbejdere har gennemført MOS basiskurset (3-4 lektioner), andre 85 

har været på light-kursus og endelig har 356 kursister gennemført fagkurserne 

(FS, Indmeldelse). 

 

Hvad har HK så fået med MOS: 

 Et system, som samler centrale oplysninger omkring medlemmet på ét 

skærmbillede, som automatisk fremkommer, når medlemmet ringer (via 

hovednummeret). Oplysninger som tidligere skulle hentes i flere systemer. 

 En ny Web-indmeldelse som gemmes i MOS og efter sagsbehandling auto-

matisk lagres i Winnie. 

 En moderne og tidssvarende erstatning for MKC-loggen og AGF-

databaserne. 

 En opdateret og forbedret version af Faglige Systemer (FS) og Lønstatistik. 

 Et system til styring af fastholdelsessager bl.a. med automatisk angivelse 

af medlemmets loyalitet i form af farver. 

 Et system til oprettelse og import af potentielle medlemmer samt match 

med nuværende medlemmer. 

 Et system, hvor alle medlemshenvendelser bliver registreret, og hvor det er 

muligt at lave kampagner i forhold til en gruppe af medlemmer. 

 Et system, der kan udsende nyhedsbreve og ”lytte” på, hvad medlemmet 

læser (er ikke endelig opsat i ver.1.0). 
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Derudover har HK fået et CRM system, som er 100 % ejet af HK, og hvor udvik-

ling, drift og vedligeholdelse enten kan foretages af HK selv eller konkurrenceud-

sættes. 

 

JASS og EDH analyse 

TOP besluttede i september måned, at der skulle gennemføres en analyse af mi-

grering af JASS til en anden platform og i den forbindelse se på, om der kunne 

opnås fordele ved at migrere EDH i samme projekt. 

Analysen gav overblik over omkostninger og tid for en JASS-migrering og arbejdet 

fortsætter nu med at finde pengene til dette projekt. Analysen viste også, at der 

ikke var de forventede fordele ved at migrere EDH på nuværende tidspunkt.  

 

Opgradering og webenabling af Bestyrelser og Udvalg 

Bestyrelser og udvalg er nu opgraderet til nyeste version og samtidig er databa-

sen blevet webenablet således, at det nu er muligt at tilgå B&U via internettet og 

samtidig har det muliggjort anvendelse af iPad. Så nu kan B&U endelig tages i 

anvendelse af alle i HK. I løbet af 2013 vil de gamle Notes databaser ”HB dagsor-

den” og ”Dagsorden på Web” blive lukket ned. Forinden sikres naturligvis, at der 

vil være adgang til det materiale som ligger i de pågældende databaser. 

 

Opgradering af Intranettet 

Sideløbende med arbejdet på B&U har Adm1-IT arbejdet på, at Intranettet kom på 

en nyere version af sharepoint. På den nye version får HK en lang række fordele, 

som Adm1-IT vil oplyse om i starten af 2013. 

Intranettet på den nye version bliver tilgængelig i løbet af januar måned 2013. 

 

Kommunal lønforsikring 

Adm1-IT har siden april måned arbejdet sammen med HK/Kommunal og ALKA på 

at understøtte det nye produkt, som HK/Kommunal tilbyder sine medlemmer som 

er permanent ordning. Medlemmer, som er berettiget til en ydelse, indsender 

blanketter via Mit HK. Løsningen er fremstillet, så den vil kunne anvendes af an-

dre sektorer, hvis det skulle blive aktuelt. 

 

Portofri HKA 

Det var en stor succes, da vi januar 2011 gik i luften med ’Breve fra HK’. Fra det 

tidspunkt droppede a-kassen udsendelse af udbetalingsspecifikationer og andre 

centrale breve med almindelig papirpost. 

 

A-kassens næste skridt var så at udvide denne service til også omfatte individuel-

le breve fra a-kassen. Efter nogle hektiske projektmåneder blev det nye program-

kompleks frigivet den 14. maj 2012. Fra det tidspunkt bliver langt de fleste af a-

kassens breve lagt på Mit HK.  

 

Det er stadig sådan, at medlemmer uden adgang til pc kan få deres breve med 

almindelig papirpost. 1312 personer er noteret på denne liste – heraf 1054 med-

lemmer, der er fyldt 60 år. 

I løbet af 2012 er der i alt lagt 959.831 breve på Mit HK. 
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Programkomplekset omfatter også mulighed for central udsendelse af breve på 

papir. Det gælder både breve til medlemmer, der har ønsket at få breve med al-

mindelig post og breve til f.eks. offentlige myndigheder, andre a-kasser, arbejds-

givere m.v. 

 

LYNC 

Alle brugere i HK har fået installeret Microsoft Lync, som er et værktøj til kommu-

nikation og til at se tilstedeværelsen af kolleger. Lync kan bruges til chat mellem 

forskellige medarbejdere, så det er muligt at få et hurtigt svar, uden at skulle for-

styrre kolleger med telefonopringninger. Desuden indeholder Lync muligheder for 

at afholde webinarer, dvs. præsentationer direkte via pc’erne. 

 

ONLINE - HJEMMESIDER 

HK’s hjemmesider hk.dk og mithk.dk har undergået en stor forandring og er ble-

vet ændret fra at være afsenderorienteret og afspejle HK’s organisation til at være 

modtagerorienteret at tage afsæt i det enkelte medlems behov for information. 

 

HK’s mobile apps. er kommet til IOS (Apple) og Android versionen er blevet opda-

teret og har fået rettet forskellige fejl. 

 

På TV-portalen (Tillidsvalgtportalen) er der kommet nye funktioner og indberet-

ningsdelen er tilrettet, så der er kommet flere informationer ved indberetninger. 

 

Hjemmesiderne er blevet SEO optimeret og bliver derved bedre placeret, når der 

anvendes Google. Google Analytics er desuden blevet implementeret. 

 

Der er kommet en ny presseside, hvor journalister og andre interesserede kan 

blive betjent. 

 

Intern Service 

Intern Service beskæftiger sig med alle interne processer i forbundshuset. Der er 

bl.a. reception, omstilling, postbehandling, affaldshåndtering, ejendomsdrift, 

rengøring, mødeservicering og kantinedrift. 

Der har i 2012 været fokus på optimering af processer samt uddannelse og ud-

vikling af medarbejderstaben. 

 

I samarbejde med Kommunernes Landsforening er renovering og tætning af 

vandbassin igangsat. 

 

Kantinens koncept er blevet nydefineret. 
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HK HANDEL 

2012 i handelsbranchen har igen stået i krisens navn. Finanskrisen blev til den 

generelle økonomiske krise, som så sandelig også blev til en krise inden for han-

delsbranchen. Bag ordene ”gældskrise, vækstkrise, jobkrise, boligkrise og for-

brugsstop” ligger menneskelige kriser, handelsvirksomheder, som går konkurs, 

skærer ned, omstrukturerer osv. Det har vi som fagforening mærket. Medlem-

mernes henvendelser er et udmærket billede af den krise, vi oplever. I 2012 har 

omfanget af sager om afskedigelser, nedskæringer, lønnedgang, arbejdsdeling og 

støttet beskæftigelse fyldt meget i vores faglige arbejde.  

De landsdækkende overenskomster, som vi har forhandlet i 2012, har også båret 

præg af krisen. Der har været meget beskedne lønstigninger. Men på trods af det 

har vores overenskomstresultater på de landsdækkende overenskomster været 

relativt gode, hvis man sammenligner med det øvrige private arbejdsmarked. 

Det var også i 2012, at lukkelovens endeligt blev virkelighed. Vores vedvarende 

og gode argumenter mod at ophæve lukkeloven faldt i sidste ende for døve øre 

på Christiansborg. Folketinget besluttede at erstatte lukkeloven af en helligdags-

lovgivning, som gør det endnu sværere for folk med familie at passe deres arbej-

de i handelsbranchen. Allerede nu er dét, som vi i lang tid har advaret mod, ble-

vet til virkelighed. Udviklingen, at de små butikker lukker, tager til i fart, og han-

delsansatte har endnu sværere ved at få familielivet og arbejdslivet til at gå op i 

en højere enhed. Med ophævelsen af lukkeloven fremhæves betydningen af at 

være omfattet af vores butiksoverenskomst. Med en overenskomst i hånden er 

man sikret friweekender og vagtplaner.  

Kongres 

Årets største begivenhed i organisationen HK HANDEL var sektorkongressen i ok-

tober. Under sloganet ”Et Klogt Valg” afholdt HK HANDEL kongres på hotel Com-

well i Kolding den 28. – 30. oktober 2012. Der var 231 fremmødte delegerede fra 

hele landet til kongressen, der var den 6. ordinære kongres i HK HANDEL sekto-

ren.  

Nyt formandskab 

Kongressen i Kolding var ramme for et formandsskifte i HK HANDEL, da Jørgen 

Hoppe gik på pension efter 20 år som formand for HK HANDEL. Han blev efter-

fulgt af nuværende formand Per Tønnesen, der enstemmigt blev valgt på kon-

gressen uden modkandidater. Kongressen vedtog samtidig at afskaffe den lønne-

de fuldtids næstformandspost og i stedet lade sektorbestyrelsen konstituere en 

næstformand blandt bestyrelsens medlemmer. Sektorbestyrelsen har efterfølgen-

de valgt afdelingssektorformand for HK Handel Sydjylland, Hanne Kærgaard Ma-

thiasen, som næstformand i HK HANDEL.  

Organiserende fagforening 

Kongressen gav samtidig opbakning til at gå i gang med at indføre den organise-

rende model for fagforeningsarbejdet på landsplan i HK HANDEL sektoren. Det 

arbejde er påbegyndt i 2012 og vil fortsætte kongresperioden ud.  

 



HK Årsberetning 2012 

 89 

Overenskomstforhandlingerne 

Da vi indgik overenskomstaftale i 2010, var det med en forventning om, at krisen 

ville være drevet over, og derfor var det netop en 2-årig overenskomst. Men kri-

sen er stadig over os, og detail- og engroshandel i Danmark har det stadigvæk 

dårligt grundet manglende vækst i økonomien og en historisk dårlig forbrugertil-

lid. 

Vi nåede frem til en 2-årig aftaleperiode.  

 

 En stigning i minimallønnen på 2 x 1,35 kroner pr. time plus et anciennitetstil-

læg på 2 x 20 øre 

 En stigning i den arbejdsgiverbetalte pension på 0,1 % fra 2014.  

 Nemmere adgang til at blive faglært på merit. Nu muligt med 5 ugers kursus 

med 4 års anciennitet mod 5 år tidligere. Samtidig bliver det muligt at få fuld 

løn under alle 5 uger mod tidligere kun 2  

 Seniorordning, der giver mulighed for at opspare fritvalgskontoen og feriefri-

dage til køb af frihed efter fyldt 60 år  

 Ansættelse af uddannelsesambassadører, som i en 2-årig periode skal initiere 

øget efter - og videreuddannelse 

 Virksomheder kan elektronisk aflevere lønsedler, feriekort og andre dokumen-

ter, som skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold 

 Lettere adgang til faglig opkvalificering med mulighed for finansiering via 

kompetencefonden  

 Én fælles sats for aflønning af unge under 18 år 

 Lettelser i administrationen af løn og ansættelsesbeviser 

 Ingen ændringer på arbejdstidsbestemmelserne  

Overenskomsten indeholder derudover bestemmelser om HK talsmand på ikke over-

enskomstdækkede virksomheder på samme måde som industriforliget. Desuden be-

vares hidtidige aftaler om arbejdstid, der blandt andet betyder, at medarbejderne pr. 

1/10 2012 får yderligere to en halv uges frihed om året som kompensation for Lukke-

lovens ophævelse. 

På trods af det relativt smalle overenskomstforlig viser LO’s beregninger over 

overenskomstresultaterne, at HK HANDELs resultat de sidste 3 overenskomstpe-

rioder har været de dyreste for arbejdsgiverne. 

OK i 2012 med Agnes Cupcakes og ParadisIs 

Vores vedvarende arbejde og pressens fokus gjorde, at både Paradis Is og Agnes 

Cupcakes indgik overenskomster til gavn for mange unge ansatte. Dermed får de 

unge ansatte nu blandt andet ret til overarbejdsbetaling, tillæg for ubekvem ar-

bejdstid, pension, barsel, fem ekstra feriedage, en opsparingskonto med frit valg 
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mellem pension eller løn. Begge tilfælde gav omtale og har sandsynligvis en af-

smittende effekt både til andre arbejdsgivere, men også med hensyn til at udbre-

de viden om arbejdsmarkedet generelt hos de unge og om fordele ved at have en 

overenskomst.  

Lønstigninger afløst af lønnedgang og fyringsrunder 

HK HANDEL var hurtigt ude med at advare om en forestående krise. Da det viste 

sig, at vi havde tydet de ildevarslende tegn rigtigt, inviterede vi alle tillidsvalgte til 

at diskutere, hvad krisen kunne betyde, og hvordan man kunne imødegå og ud-

skyde krisen lokalt på arbejdspladsen. Vi organiserede en ”krisekonference”, hvor 

eksperter, arbejdsgivere og politikere kunne snakke om mulige løsninger på kri-

sen. Og over for arbejdsgiverne inviterede vi til i fællesskab at forsøge at finde 

lokale løsninger. Mange steder har man med held kunnet indarbejde efteruddan-

nelse og opkvalificering som en måde at udskyde krisen.    

Krisen har desværre slået igennem på lønstigningerne inden for vores områder. 

Handelsområdet har tilmed oplevet, at store virksomheder, med krisen som und-

skyldning, har forsøgt sig med lønstop eller endda med lønnedgang. Det kan der 

naturligvis være en reel baggrund for, hvis der rent faktisk er krise på virksomhe-

den. HK HANDEL har fuld forståelse for, at vores medlemmer, i valget overfor re-

duceringer i medarbejderstaben eller endda konkurs, frivilligt vælger at gå ned i 

løn. Men HK HANDEL kan aldrig anbefale sådanne løsninger. Vores erfaringer er, 

at det er en stakket frist, som kan have dagpengemæssige konsekvenser for med-

lemmerne, som alligevel ender med at blive fyret. Vi har desværre også oplevet, 

at nogle arbejdsgivere har forsøgt sig med at gennemføre lønstop, selv om virk-

somheden reelt ikke har været i krise. Virksomheder, der måske endda arbejder 

inden for områder, der profiterer af krisen. For eksempel discountbutikkerne, der 

tværtimod har oplevet ekstra vind i sejlene.  

HK HANDEL har haft et par faglige sager om netop lønstop på virksomheder, der 

ikke er i krise, som det er lykkedes at forlige. Virksomhederne har efterfølgende 

meldt ud til deres medarbejdere, at de - efter forhandlinger med HK HANDEL - må 

anerkende, at overenskomsten skal overholdes, og at der selvfølgelig er mulighed 

for lønforhandlinger. 

Gennemsnitslønninger fordelt på HK HANDEL 2011 

 

Antal Nedre 

kvartil 

Median Øvre 

kvartil 

Gennemsnit Arbejdsgiver-

betalt pension 

HK HAN-

DEL  

7.881 20.200 23.125 27.129 24.396 1.915 

 

En fjerdedel af medlemmerne i HK HANDEL har en månedsløn på under 20.000 

kroner.  
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Krisen får formentlig også medarbejdere på ellers økonomisk velfunderede ar-

bejdspladser til at holde igen med at bede om lønforhandling. HK’s medlemmer 

har kun haft en lønstigning på 2,3 % i 2011. I samme periode steg forbrugerpri-

serne med  

2,6 %. Det betyder, at vi for tiden oplever reallønsfald. De ansatte i handelsbran-

chen har i stor grad udvist ansvar under krisen og har udvist loyalitet over for 

deres arbejdspladser. Krisebevidstheden hos HK HANDELs medlemmer er stor, og 

det kan forklare, hvorfor den store sejr, HK HANDEL fik i overenskomstresultatet 

fra 2010 om arbejdsgivernes pligt til årlig lønforhandling, endnu ikke er slået 

igennem i statistikken 

Arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljø som begreb har sædvanen tro fyldt utroligt meget i mediebilledet i 

2012. 

Det synes ofte at komme som en overraskelse for medierne, at netop vores med-

lemsgrupper har et hårdt og til tider opslidende og belastende arbejdsmiljø. 

Hvis man skal dømme ud fra den måde vore medlemmers arbejdsmiljø omtales 

på i medierne, forekommer det nærmest grotesk, at Arbejdstilsynet, og for den 

sags skyld politiet, ikke har medarbejdere fast stationeret på medlemmernes ar-

bejdspladser. 

Antallet af røverier, hvor medlemmer trues til at udlevere penge og/eller tobak er 

desværre fortsat det alvorligste psykiske arbejdsmiljøproblem indenfor HK HAN-

DELs område. Det er en voldsom og traumatisk oplevelse at stå overfor en be-

væbnet røver, der i en meget truende adfærd befaler at få de penge, der er i pen-

gekassen, udleveret. En oplevelse, som kan sætte voldsomme ar på sjælen for 

resten af livet. 

Vi må desværre konstatere, at røverierne kun i sjældne tilfælde anmeldes til Ar-

bejdsskadestyrelsen. Det bevirker dels, at røverierne ikke bliver registreret som 

arbejdsulykker, hvilket de i realiteten er, dels fratages ofrene for røverierne – vo-

res medlemmer – muligheden for at opnå erstatning. 

En af grundene til den manglende anmeldelse skyldes, at arbejdsgiverne ikke op-

fylder deres anmeldepligt. Men også, at politiet, der næsten altid tilkaldes, ikke 

har pligt til at underrette Arbejdstilsynet om hændelsen. 

HK HANDEL har i år rettet henvendelse til beskæftigelsesministeren med henblik 

på at få rettet den uhensigtsmæssighed op. Det har ministeren lovet at gøre no-

get ved. 

HK HANDEL har i regi af BAR HANDEL i samarbejde med arbejdsgiver udgivet en 

vejledning, som klart og tydeligt opstiller nogle gode råd til, hvordan man kan 

forebygge røverierne. 

Arbejdstilsynet har i det forgangne år haft fokus på tunge løft af mælkekasser og 

kasser med frugt og grønt. Det har ført til en række påbud, som vi har en klar 

forventning om vil føre til at bl.a. supermarkedskæderne vil stille krav til leveran-
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dørerne om at levere de omtalte varegrupper på en måde, så de ansatte ikke ud-

sættes for unødigt tunge løft. 

Vi har desuden en tilsvarende forventning, når det gælder de paller med varer, 

som pakkes på supermarkedskædernes egne lagre. Disse paller er alt for tit pak-

ket højere end de 180 cm, der er tilladt. 

Uddannelse 

Uddannelsespolitisk har frafald på ungdomsuddannelserne og mangel på prak-

tikpladser stået højt på dagsordenen. Finanskrisen tegner sig tydeligt i praktiktal-

lene.  

Organisationerne og de faglige udvalg har iværksat forskellige initiativer, bl.a. 

kampagner og en forstærket indsats fra erhvervsskolerne. 

Man kan altid finde de nye tal for indgåelse af uddannelsesaftaler, indgåelse af 

skolepraktik m.m. på www.uddannelsesnaevnet.dk 

I efteråret 2012 indførtes – som led i ny finanslov – bl.a. en uddannelsesgaranti 

(ikke at forveksle med praktikpladsgaranti).  

Foråret 2013 forventes præget af gennemgribende drøftelser og forhandlinger 

om erhvervsuddannelsernes fremtid. 

De faglige udvalg arbejder løbende med at sikre, at uddannelserne er i overens-

stemmelse med arbejdsmarkedets behov. 

Virksomhederne ændrer sig og kan derfor tilbyde forskellig oplæring, hvilket har 

afspejlet sig i en noget større differentiering af oplæringen. Ligeledes kan der 

konstateres stor forskellighed i elevgruppen, hvilket har afspejlet sig i nye fag og 

niveauer. Målet er, at alle elever skal tilbydes udfordrende og relevant uddannel-

se. 

På handelsuddannelsen har man fastholdt 3 specialer (salg, indkøb og logistik). 

Oplæringen består dels af bundne praktikmål, som alle elever skal oplæres i, dels 

af valgfrie praktikmål, der vælges i forhold til den enkelte elevprofil. 

Udvalget har endvidere arbejdet med et antal jobprofiler for at klargøre indhold 

og perspektiver i handelsuddannelsen over for virksomheder og kommende ele-

ver. 

Desuden har uddannelsen fået flere nye specialefag, bl.a. international handel og  

E-handel. 

Detailhandelsuddannelsen udbyder 9 nye specialistspor på ekspertniveau, der har 

sammenhæng med fag på akademiuddannelser. På den måde tilbydes bogligt 

stærke elever uddannelse på et højere teoretisk niveau og dermed et videreud-

dannelsesperspektiv. 

Der er kommet nye valgfrie specialefag til, og uddannelsen er nu organiseret om-

kring koncept, salg, branche og produkt samt drift.  Udlandsophold er oppriorite-

http://www.uddannelsesnaevnet.dk/
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ret, og som noget helt nyt får elever i e-butikker mulighed for at gennemføre en 

stor del af den praktiske oplæring i den virtuelle verden.   

På efteruddannelsesområdet har strategien om ”det dobbelte uddannelsesløft” 

stået centralt. Dvs. en ramme om, at flere ufaglærte bliver faglærte, og at flere 

faglærte videreuddanner sig, fx til merkonom. 

Retten til selvvalgt uddannelse finansieret af kompetencefonde har stået centralt. 

Der er udarbejdet både trykte og virtuelle informationsmaterialer. Desuden er der 

oprettet en hotline, så medarbejdere eller virksomheder hurtigt kan få hjælp. 

Flere og flere benytter sig nu af deres ret til selvvalgt uddannelse, men der er be-

stemt plads til forbedring. 

Ved overenskomsten i 2012 indførtes en særlig ret til at søge midler til opnåelse 

af faglært status. Det betyder, at det store flertal af medlemmer, der ønsker at 

blive faglærte, kan gennemføre uddannelsen i arbejdstiden – og få alle udgifter 

betalt. 

Især på detailområdet, men også i nogen udstrækning på kontor/lager-området, 

har større virksomheder valgt selv at administrere midlerne. Virksomheden skal 

nedsætte et uddannelsesudvalg med ligelig repræsentation fra begge sider. Det 

er udvalget, der beslutter, hvilke typer uddannelse, man vil støtte.  

Ved overenskomsten 2012 aftaltes desuden, at HK HANDEL og Dansk Erhverv 

hver ansætter 2 uddannelsesambassadører for en 2-årig periode. Disse skal gen-

nem en opsøgende indsats motivere og informere virksomheder og medarbejdere 

til en øget indsats til efteruddannelse.  

Uddannelsesambassadørerne har været på besøg i alle 7 afdelinger og har her 

blandt andet truffet aftaler om koordinering af indsatsen. Desuden har uddannel-

sesambassadørerne haft kontakt til og besøgt en lang række virksomheder, og 

der er booket mange aftaler for det kommende år. 

Landsforeninger 

HK Merkur 

HK Merkur har haft stor fokus på arbejdet med at oprette TR-Netværk inden for 

landsdækkende firmaer som Lemvig Müller, Brdr. Dahl, STARK, Nomeco, Sanistål 

og mange flere. Firmaer, der alle har tillidsrepræsentanter, og som er i flere HK 

afdelinger. Et arbejde vi i HK Merkur venter os meget af, og et arbejde som er en 

integreret del af vores organiserings/kommunikations strategi. 

Merkur satser meget på Facebook som kommunikationsplatform. En platform, vi 

selv synes, vi har udmærket succes med, men som skal udvikles løbende. 

HK Merkur har i 2012 gennemført 9 kurser, langt de fleste med ventelister. Det 

betyder, at flere hundrede medlemmer, som vi ellers ikke ser til andre HK aktivi-

teter, har deltaget i kurserne. Merkur var også meget pænt repræsenteret på HK 

HANDELs fællesweekend i Middelfart. 
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Overenskomstforhandlingerne i foråret var også et af vores fokuspunkter. Vi sy-

nes, at vi kom med mange gode indspark til forhandlingerne, og vi tog også "an-

svar" for resultatet, selv om det ikke var et super godt resultat. 

BMF 

Siden 1929 har der hvert 3. år, på skift mellem de 4 nordiske lande, været afholdt 

Nordisk Studiekursus for BMF’ere i Norge, Sverige, Finland og Danmark. I dagene 

30. maj til 2. juni 2012 drog BMF'ere fra Danmark til Norge for at deltage i det 

28. studiekursus i rækken. Der var spændende foredrag og diskussioner om bog-

branchen, litteraturpolitik og fagforeningens udfordringer i en boghandel. Turen 

bød også på besøg hos nogle af Oslos spændende forlag. 

I september repræsenterede BMF's formand Søg Plougmann og faglig sekretær 

Steen Lykkebo BMF på den internationale bogmesse i Frankfurt. Knap 7.000 ud-

stillere var til stede. BMF fortalte om YouGow undersøgelsen, som peger på, hvor 

det danske bogmarked er på vej hen. En af konklusionerne er, at der købes stadig 

flere bøger over nettet.  

BMF's børnebogspris 2012 gik til forfatter og tegner Jakob Martin Strid for bogen 

"Den utrolige historie om den kæmpestore pære", og prisen blev denne gang ud-

delt på HK Handel Hovedstadens meget velbesøgte arrangement Børn og Bøger.  

»Jakob Martin Strid er god til at fortælle historier og god til at være sjov. Og så 

kan han noget med rim og remser, og det kan børnene godt lide,« begrundede 

Søs Sønderlund Plougmann, formand for BMF, prisen med. Jakob Martin Strid kvit-

terede med at fortælle, at han var glad for prisen, især fordi den uddeles af pro-

fessionelle folk, som er i branchen og ved, hvad de har med at gøre. 

 

Jakob Martin Strid har en gang tidligere vundet prisen. Det var i 2008 for bogen 

”Da lille Madsens hus blæste væk”. BMF’s Børnebogspris er stiftet i 1980 og har til 

formål at sætte fokus på den gode børne- og ungdomslitteratur i Danmark. 

 

Landsklubben Dansk Supermarked 

Året har været præget af store forandringer i Dansk Supermarked startende med, 

at Per Bank tiltrådte som ny administrerende direktør i Dansk Supermarked. I lø-

bet af året tiltrådte nye direktører i Bilka, føtex, Netto, Salling samt i den centrale 

indkøbsfunktion. 

  

Lukkeloven forsvandt 1. oktober, og det betød, at der blev skruet op for åbnings-

tiderne. Alle kæder har valgt at holde åbent alle søndage og har udvidet åbnings-

tiderne om aftenen.  Salling til kl. 20:00, føtex til kl. 21:00, Bilka til kl. 22:00, 

Netto til kl. 22:00 og Døgn Netto til kl. 24:00. 

  

Krisen i detailhandlen er også slået igennem i Dansk Supermarked. I juni valgte 

man at lukke føtex i Odder og i Hospitalsgade i Horsens. Umiddelbart efter åbne-

de føtex en ny butik i Skanderborg. Tøj & Sko er nedlagt, og den sidste butik blev 

lukket lige før jul. 
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Medarbejderne i Tøj & Sko blev opsagt med udgangen af september. Bilka fulgte 

efter med en sparerunde i oktober og føtex i november. En del af opsigelserne i 

føtex indbefatter lukningen af føtex i Fredensborg og Næstved. Heldigvis åbner 

en ny føtex i Kokkedal. Alle opsigelserne er omfattet af Lov om afskedigelser i 

større omfang, og der er forhandlet afbødende foranstaltninger. 

  

Dansk Supermarked har forsøgt at genplacere så mange opsagte som muligt. I 

begyndelsen blev mange genplaceret i andre dele af koncernen, men efterhånden 

som sparerunderne bredte sig, blev det sværere at finde ledige stillinger. I stedet 

for primært at have fokus på genplacering, har Landsklubben ændret det til kraf-

tigt at opfordre de opsagte til at søge uddannelse i opsigelsesperioden. Ufaglærte 

opfordres alle til at blive kompetenceafklaret. De kan bruge opsigelsesperioden 

og en eventuel efterfølgende ledighedsperiode til at få de manglende kurser og 

blive faglært. 

  

Landsklubben har valgt at sende brev ud til alle medlemmer i kæderne, når en 

sparerunde var en realitet. Brevet var stilet til dem, som blev opsagt og dem, som 

blev. Det har udløst rigtigt mange positive tilkendegivelser. Vores medlemmer har 

følt, at HK var tæt på dem, og mange har brugt det som en anledning til at sende 

spørgsmål og kommentarer. Det er helt sikkert en model, vi vil gøre brug af, hvis 

der kommer større ændringer. 

  

Det er lykkedes at fastholde medlemstallet på trods af de mange stillinger, der er 

faldet væk, og landsklubben går ud af 2012 med flere erhvervsaktive medlem-

mer, end vi startede året med. 

 

Landsklubben Magasin 

De mange koncessioner i Magasin-husene er i 2012 blev en del af Landsklubben 

Magasin. De ansatte er omfattet af de vilkår, som gælder i den virksomhed, de 

arbejder for, men Landsklubben kan tilbyde dem at være med i det faglige fælles-

skab, og at de kan kontakte tillidsrepræsentanten i huset. Som udgangspunkt var 

der ikke mange medlemmer, men det ændrer sig stille og roligt. 

 

Vi har været rundt i husene og snakke med kollegerne i flere omgange og det har 

betydet, at flere har meldt sig ind. Det er også blevet godt modtaget, at der er 

udbudt et 2-dages kursus i "Events i detailhandlen". 

 

Der har i det hele taget været fokus på organisering. Der er afholdt tre 2-dages 

salgs-/organiseringskurser for bestyrelserne og flere bestyrelsesmedlemmer er 

blevet en del af organiseringen. Der bliver arbejdet på at gøre HK-klubberne mere 

synlige og lave flere faglige tiltage. Og ikke mindst er der kommet information ud 

om alle de gode aftaler, der er indgået med huset gennem årene. 

 

Det øgede fokus på information, synlighed og organisering gør, at Landsklubben 

har et plus på erhvervsaktive medlemmer på 13% og på fuldtidsmedlemmer på 6% 

for 2012. 
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Landsklubben Irma Butikker 

Landsklubben Irma Butikker har været igennem et meget omtumlet år. Vores 

ualmindeligt meget afholdte direktør gennem de seneste mange år valgte des-

værre at tage sin afgang, hvilket var en stor skuffelse for alle i Irma. 

Med dette er der efterfølgende sket store forandringer for Irma og ikke mindst for 

vores klub. Hele Irma er flyttet til andre lokaler beliggende på Roskildevej godt 

integreret i Coop’s hovedsæde. Tillidsfolkene i Coop og Irma har fået kontorer i 

nogle små, men hyggelige lokaler ca. 500 meter fra hovedsædet. 

Vores overenskomst led samtidig døden, vores første forhandlinger med Irma 

brød hurtigt sammen, og vi gik alle sammen i tænkeboks. Det endte med, at vi i 

LIB besluttede os for at prøve og blive en del af Coop butiks overenskomsten. Det 

lykkedes. Vi har stadig vores egen OK, men den ligner meget Coop’s, bortset fra 

enkelte ting fra vores tidligere OK, der er bibeholdt. Vores ansatte på særlige vil-

kår er kommet under Coop’s mellemleder OK, hvilket vi ikke er særlig stolte af, 

men det var umiddelbart det bedst opnåelige resultat. 

Hvor vi i Landsklubben før havde 2 fuldtids frikøbte tillidsrepræsentanter og en 

frikøbt på 8 timer, mistede vi også, ved OK forhandlingerne 2012, det meste af 

den ordning. Der sidder nu en fuldtids frikøbt regionstillidsrepræsentant tilbage. 

Men det har så medfødt, at vi har fået mulighed for at vælge TR i butikkerne, og 

der har vi her i december måned en status på i alt 8 gæve tillidsrepræsentanter i 

8 Irma butikker, og der kommer forhåbentlig flere til. 

Selvstændige Brugsers Landsforening 

SBL har i 2012 fornyet overenskomsterne med BA (Brugsforeningernes Arbejdsgi-

verforening) og SFU (Storbutikkernes Forhandlings Udvalg). Som det også var til-

fældet for de øvrige overenskomster på området, blev det en 2-årig overenskomst 

med minimale lønstigninger, men med fastholdelse af nogle arbejdstidsbestem-

melser, som trods alt sikrer medarbejderne rimelige arbejdstider, nu hvor lukke-

loven endegyldigt er borte.  

De selvstændige brugsforeninger vil gerne have del i discountmarkedet, så der er 

forhandlinger i gang med Coop, som indtil nu har været alene om at drive Fakta-

kæden. For at beholde eventuelle fremtidige brugsforenings – Fakta’er i BA regí, 

har klubben og HK HANDEL indgået en aftale med BA om, hvordan de skal over-

enskomstdækkes og en betaling herfor. Aftalen er dog endnu ikke godkendt i HK 

HANDELs bestyrelse. 

 

Året har været præget af stor usikkerhed om butikkernes fremtid. Afgifter, øko-

nomisk krise, grænsehandel og bortfald af lukkeloven er nogle af de ting, som 

presser butikkerne hårdt. Især i Sydjylland, hvor der er mange selvstændige bu-

tikker, har butikkerne ondt på bundlinjen. En del foreninger vælger at fusionere 

med andre for at sikre butikkens overlevelse, og i andre tilfælde danner veldrevne 

foreninger aktieselskaber, som i fællesskab skyder penge i butikker, hvor de kan 

se en god forretning. Dét gør de på kryds og tværs af landet, så det er ved at væ-

re en større udfordring at have styr på ejerforholdet i butikkerne og dermed også 
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på, om det er BA eller SFU overenskomsten, der gælder samt medarbejdernes ad-

gang til indflydelse i egen butik. 

 

Bornholm, Øst- og Sydjylland blev 100 % dækket af besøg fra klubberne i Coop-

familien, Fyn blev dækket af klubben selv, og andre afdelinger har forhåbentlig 

selv været ude i butikkerne. 

 

I 2012 besøgte vi butikkerne for at udlevere overenskomster, og vi havde – og har 

– stort fokus på at få valgt tillidsrepræsentanter, da det er dem, der kan være 

med til at skabe tryghed for medarbejderne, og dem som skal sikre, at nye med-

arbejdere bliver taget godt imod og meldt ind i fagforening. Vi kender ikke stør-

relsen af vores medlemsgrundlag, men i hvert tilfælde blandt unge og deltidsan-

satte er det stort, og da det er umuligt at komme i alle butikker tit nok, er det 

vores kontakter på de enkelte arbejdspladser, vi skal klæde på til at tage snakken 

med kollegaerne. Vores indtryk er, efter at have besøgt butikkerne, at det er et 

fåtal af de faste medarbejdere som ikke er medlem af HK. Så medarbejdersam-

mensætningen er den suverænt største udfordring, når det gælder organisering. 

 

Kompetencefonden er ved at blive hjulpet godt i gang af medarbejderne i afdelin-

gerne, som henviser til den, når de alligevel har fat i medarbejdere i butikken. Og 

i 2013 kommer der endnu større fokus på mulighederne for uddannelse, når fon-

den forventer at trække min. 3 x 100 medarbejdere ud fra butikkerne til en ud-

dannelsesdag. 

 

Coop Leder  

2012 har været kongres-året, men også samarbejdets år. Der har været mange 

opkald til landsklubben i år. Langt størstedelen af disse har omhandlet arbejdstid 

og forholdet mellem løn og arbejdstid. Desværre har mange medlemmer stor 

frygt for at miste deres job og tør derfor ikke blande HK og landsklubben ind i 

det, men bruger os meget til at få luft for dagligdagens urimeligheder. Dette er 

helt sikkert også en vigtig opgave, men hvis der skal gøres noget - ja så skal der 

jo trykkes på godkend knappen. 

De sager, vi har rejst i 2012, har næsten alle været lokale, og disse er blevet løst 

meget hurtigt i løbet af få dage. Stilen for Coop Leder er personlig kontakt i bu-

tikken, og at tingene kan løses uden breve frem og tilbage, som ofte giver dårligt 

samarbejde med butikken. Eksempelvis i en sag om tryghedsbeløb i en Kvickly 

blev pengene hurtigt overført dagen efter vores henvendelse, og tonen og for-

handlingen foregik på en god måde for begge parter. 

Coop Leder prøver mere og mere at være Varehuschefens ”call center” forstået på 

den måde, at vi er en sparringspartner, man ringer til før, man laver fejl i butik-

ken. Dette fungerer godt i flere butikker, hvor VHC og landsklubben taler om 

problemer og løsninger uden at skulle rejse sager. 2012 er også året, hvor HK 

afdelingerne og Coop Leder har arbejdet tæt sammen om sager og informationer. 

Da man eksempelvis i Kvickly Hjørring havde problemer omkring arbejdstiden, 

både for elever, assistenter og salgsledere, var holdningen fra butikken, at HK 
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skulle holde sig væk, og den lokale TR blev udfordret på det kraftigste. Nogle be-

søg i butikken af Coop Leder resulterede i, at VHC og David lavede gennemgang 

af arbejdsplanerne, og ikke mindst fik VHC lidt overenskomst undervisning, hvil-

ket var særdeles tiltrængt. 

Da Coop Leder fik mange henvendelser omkring Kvickly Værløse talte HK Hoved-

staden og Coop leder også en del sammen, og historien var den samme. Alle 

medarbejdergrupper i butikken havde svært ved at arbejde under forholdene i 

butikken, som var præget af kontrol, mobning og afpresning. Da det kom Coop 

Leder for øre, at også NNF havde samme problemer indkaldte NNF, Coop Butik og 

Coop Leder, Claus Eefsen og distriktschefen ind til bekymringssamtale omkring 

butikken. Her blev situationen vendt i en uformel tone uden referat. Efterfølgende 

har der været meget roligt omkring butikken.  Coop Leder og Coop har derfor 

aftalt, at vi fremadrettet vil holde møder omkring problembutikker, hvis lignede 

situationer skulle opstå. 

 

Nu er vi på vej ind i 2013 og udfordringerne bliver sikkert de samme. Nemlig at 

fastholde medlemmerne og kunne overbevise dem om, at 170 kr. til DLO giver 

medlemmerne et discount produkt, hvorimod Coop Leder og HK til 415 kr. er det 

rette sted at være medlem. Det er ikke nemt nu, og det bliver det sikkert heller 

ikke. Det skal dog ikke forhindre os i at forsat have stor fokus på besøg i butik-

kerne. HK afdelingerne har været med til at lave en aftale om, at der besøges bu-

tikker i alle kroge af Danmark også i 2013. Der skal laves nye foldere, flyers og 

ringe- runder til nuværende medlemmer som et præventivt fastholdelses tiltag. 

QR koder, den nye hjemme side samt Mobil-Apps bliver nogle af slagvåbnene til 

at få flere medlemmer i 2013 samt et systematisk brug af lister over de nyansatte 

i butikkerne. 

Udfordringerne bliver ikke mindre, og vi spår, at sager omkring arbejdstid og løn 

vil stige efter lukkelovens fald, hvilket var tilfældet i vinteren 2012. 

Dette skal dog ikke forhindre os i at se positivt frem mod 2013, hvor alle de nye 

muligheder og tiltag skal stå sin prøve. 

Internationalt arbejde 

Alene i Europa er vi i et fællesskab med 2,5 millioner kolleger. Det er ikke blot i 

Danmark, at der er brug for en stærk fagforening inden for handelsområdet. HK 

HANDEL arbejder aktivt med at koordinere og styrke det faglige arbejde på tværs 

af landegrænser både i Norden, i Europa og på verdensplan.  

I 2012 er den internationale tendens, at handelsvirksomheder i stigende grad bli-

ver opkøbt af kæder, fortsat. De store internationale kæder har vist sig at være 

bedre rustet til at modstå krisen alene på grund af deres pengebeholdninger, der 

gør, at de kan tåle underskud i nogle år. 

Konsolideringen af branchen af internationale kæder gør det desto mere vigtigt 

for medlemmerne, at HK HANDEL kan modsvare denne udvikling gennem vores 

faglige samarbejde internationalt. Når HK HANDEL anmoder om et møde med de 

helt store multinationale virksomheder, eller når de kommer ind på det danske 

marked, hjælpes vi af vores medlemskab af især UNI.  
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Medlemsorganisationerne i UNI Europa Commerce repræsenterer 2,5 millioner 

arbejdstagere i handelssektoren. Det betyder, at HK HANDEL har direkte mulig-

hed for at påvirke det europæiske og internationale faglige arbejde.  

For nogle år siden blev der udarbejdet en undersøgelse i HK, som viste, at 80 % af 

HK HANDELs medlemmer arbejder i multinationale virksomheder. De sidste år har 

udenlandske kapitalfonde opkøbt flere danske kædevirksomheder. Det betyder, 

at det bliver mere og mere vigtigt for HK HANDEL at have et udbygget samarbejde 

med vores søsterorganisationer i andre europæiske lande. Et sådan samarbejde 

eksisterer allerede, men vi arbejder i HK HANDEL aktivt for, at det styrkes, således 

at vi kan sikre, at vores medlemmer forsvares og repræsenteres på bedst mulig 

vis overfor bl.a. udenlandske arbejdsgivere. 

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.  

 

Kendetegnende for alle de 20 millioner handelsansatte i Europa er, at de alle op-

lever, 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 hår-

dere og med langt flere asociale timer til lavere lønninger og med ringere adgang 

til uddannelse. Det var også på kongressen, at alle handelsfagforeninger i Europa 

satte fornyet fokus på hvervning og fastholdelse. Uden stærke faglige organisati-

oner vil vi tabe kampen mod de multinationale virksomheder om at sikre bedre 

forhold for de ansatte. 

I 2012 satte vi også internationalt fokus på problematikken med deltidsansættel-

ser inden for handelsbranchen. Det er nemlig ikke kun i Danmark, at stigningen i 

deltidsansættelser er et problem. De store multinationale virksomheder har en 

klar interesse i at have så fleksibel en arbejdsstyrke som muligt, og derfor ser 

mange virksomheder det som fordelagtigt at begrænse andelen af deres ansatte 

på fuldtid for i stedet at skrue op for deltidsansættelser. HK HANDEL har i 2012 

indgået et samarbejde med både vores nordiske søsterorganisationer, men også 

globalt, for at komme ufrivillig deltid til livs – altså at medlemmerne gerne vil ar-

bejde flere timer, men bliver begrænset af arbejdsgiverne. IKEA i Sverige har et 

spændende projekt om at reducere andelen af deltidsansatte. Et projekt som HK 

HANDEL har kopieret i IKEA, og som vi håber andre kæder vil se fornuften i. For 

det internationale samarbejde handler også om at lære af andre lande for at se, 

hvordan handelsansatte kan drage fordel af vores netværk og samarbejde.  

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 beslutningsorganer. Vi har et 

løbende samarbejde med EU Kommissionen, både igennem vores regelmæssig 
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rundbordsmøder med de europæiske arbejdsgivere, men også direkte i forhold til 

EU lovgivning til gavn for de europæiske handelsansatte.  

 

Flere internationale samarbejdsudvalg 

HK HANDEL har fortsat fokus på at oprette nye og udvikle eksisterende europæi-

ske samarbejdsudvalg. I takt med, at virksomheder udvides og bliver tværnationa-

le, 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 2012. I år har vi forhandlet med JYSK, som nu 

er blevet en global spiller og har ansatte i næsten alle europæiske lande, om op-

rettelse af ESU. Det har båret frugt, og i 2013 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 om de nor-

diske 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.  

Det bedste forsvar starter uden for landets grænser 

Med væksten af de internationale kæder er det også vigtigt, at den faglige kamp, 

for at sikre bedre vilkår for danske handelsansatte, starter i udlandet. Den inter-

nationale konkurrence er blevet skærpet, og krisen har øget presset på de ansat-

te. Derfor kan danske handelsansatte ikke holde til, at kolleger i Tyskland, Polen, 

Sverige eller for den sags skyld Østeuropa får forværret deres rettigheder. Det vil 

hurtigt brede sig til et pres på danske handelsansatte om at holde for eller at ar-

bejde mere. Derfor forsøgte HK HANDEL i 2012 at støtte JYSK ansatte i Polen og 

Bosnien ved at komme i en fornuftig dialog med den lokale ledelse.  

Kommunikation 

HK HANDEL har i 2012 besluttet at stoppe udgivelsen af det trykte fagblad og i 

stedet satse på personaliseret og målrettet kommunikation, der løbende kan til-

passes medlemmernes situation. Det vil sige, at materialer og kampagner bliver 

målrettet den enkelte arbejdsplads, og den løbende medlemskommunikation vil 

fremover være fortrinsvis digital. Derudover understøtter kommunikationsafde-

lingen det faglige arbejde med materiale, kampagner og sparring. Kommunikati-

on er og har altid været vigtig i det faglige arbejde, men hvis vi skal nå ud til de 

medlemmer og potentielle medlemmer, som vi ikke får lejlighed til at mødes per-

sonligt med, er effektiv kommunikation centralt for at udbrede viden om vores 

faglige arbejde.   
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Online medier 

HK HANDELs hjemmeside omfatter både hkhandel.dk og en række sider for 

landssammenslutninger. HK HANDEL indgår i et samarbejde med hele HK om den 

tekniske udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiderne. HK HANDEL har i dag ca. 

30.000 besøg på hkhandel.dk om måneden, og antallet af besøgende er stigende. 

Derudover har Facebook udviklet sig til et vigtigt medie for HK HANDEL. Siden på 

Facebook har pt. 1580 ”likes”, og der er daglig aktivitet i form af kommentarer, 

spørgsmål fra medlemmerne og debat.  HK HANDEL har også en Youtube kanal, 

hvor der oploades korte videoklip, der kan distribueres online. Blandt andet pro-

ducerede HK HANDEL en række klip om hverdagen for butiksansatte i forbindelse 

med lukkelovens afskaffelse.  

Presse 

Pressearbejdet har gennemgået en forandring, efterhånden som nyhedsformid-

lingen i højere og højere grad foregår på nettet. Mediebilledet er blevet mere 

fragmenteret, og der er fremkommet en skov af nye medier, der alle er med til at 

gøre nyhedsstrømmen mere spredt. Det er både positivt og negativt for HK HAN-

DEL. Det er blevet sværere at sætte en dagsorden, da en forside på eksempelvis 

Politiken ikke har samme gennemslagskraft som tidligere, men til gengæld er der 

et større behov for historier fra de mange nye medier. HK HANDEL blev i gennem-

snit omtalt ca. 100 gange om måneden i 2012.  

Vi arbejder ud fra en strategi om åbenhed og proaktivitet. Vi reagerer altid hurtigt 

på pressehenvendelser og går langt for at servicere mediehenvendelser. Samtidig 

forsøger vi aktivt at få vores gode historier frem gennem målrettede pressemed-

delelser. Kommunikationsafdelingen i HK HANDEL står også til rådighed for afde-

lingssektorerne og hjælper med pressemeddelelser, debatindlæg og lignende.  

”Wannabe Reality stars” 

HK HANDEL har udpeget ungarbejdere som et vigtigt område, da mange virksom-

heder ikke respekterer unges rettigheder. Det har blandt andet givet udslag i sto-

re pressehistorier om forholdene i Paradis Is, Meyers Bageri og Agnes Cupcake 

med flere. Blandt andet blev direktøren for Agnes Cupcake landskendt ved at kal-

de sine medarbejdere for dovne ”wannabe reality stars”. Efter forhandlinger blev 

virksomheden dog overbevist om det fornuftige i at indgå en overenskomst, og 

efterfølgende indgik vi et samarbejde om en kampagne på Facebook, der satte 

fokus på unges rettigheder. Kampagnen var bygget op omkring muligheden for at 

sende et ”kagebevis” til sine venner, der kunne indløses til en rigtig cupcake i en 

Agnes butik. På beviset kunne man læse om unges rettigheder og blive kontaktet 

af HK. 19.695 unge sendte en kage og info om unges rettigheder til en ven på 

Facebook, og der blev udleveret godt 10.000 cupcakes med et HK HANDEL flag.  
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HK/Kommunal 

Sprudlende kongres indledte året 

2012 blev for alvor indledt med HK/Kommunals kongres, som fandt sted i Kol-

ding i slutningen af januar. Ca. 400 delegerede drøftede HK-fagenes fremtid, løn-

forsikring, hovedorganisation og en række andre spændende emner og forslag. 

Formand for HK/Kommunal Bodil Otto blev genvalgt med applaus. Mads Samsing 

vandt kampvalget til næstformandsposten over Karsten Casparsen. 

 

Første målprogram i HK/Kommunals historie 

På kongressen vedtog de delegerede for første gang et målprogram, der lister i 

alt syv udfordringer op for de kommende fire år, nemlig: 

 

 Fastholde og rekruttere flere medlemmer 

 Styrke tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes rolle 

 Forbedre HK’ernes uddannelse og kompetenceudvikling 

 Styrke HK’ernes fag i fremtiden 

 Arbejde politisk for bedre velfærd og bedre arbejdsvilkår 

 Øge kvaliteten af de faglige ydelser 

 Styrke kommunikation, tydelighed og sætte dagsorden 

 

Banebrydende lønforsikring til medlemmerne 

De delegerede på HK/Kommunals kongres skrev danmarks-historie, da de med 

overvældende flertal besluttede, at HK/Kommunal som den første fagforening i 

landet skulle give medlemmerne en lønforsikring. Lønforsikringen betyder, at 

HK’erne i tilfælde af ledighed vil få hævet indkomsten fra i gennemsnit 60 pro-

cent af den hidtidige løn til cirka 80 procent af den hidtidige løn. Det svarer til, at 

en arbejdsløs HK’er med en gennemsnitsindtægt får cirka 4.000 kroner mere om 

måneden, end det er tilfældet i dag. Lønforsikringen blev etableret 1. juli 2012, 

og de første ledige fik i løbet af efteråret 2012 penge fra lønforsikringen. Ordnin-

gen omfatter alle HK’ere, der er medlem af HK/Kommunal og HK’s a-kasse. Prisen 

er 35 kroner pr måned, som opkræves sammen med kontingentet. 

 

Undersøgelse af hovedorganisation 

Med stemmerne 367 for og 16 imod besluttede kongressen, at HK-fællesskabet 

skal undersøge, om fagforbundet får nok ud af LO som hovedorganisation, eller 
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man skal overveje en anden løsning. Baggrunden var en voldsom kritik af LO for 

at nedprioritere de offentligt ansatte til fordel for den traditionelle industriarbej-

der – en kritik der blev båret frem af HK/Hovedstaden og bakket op fra mange 

sider. Undersøgelsen er igangsat i løbet af 2012 og forventes færdig i midten af 

2013. 

 

Form dit fag – der førte til fagstrategi 

HK-fagenes fremtid var temaet på kongressen. Under titlen ”Form-dit-fag” drøfte-

de de delegerede fremtidens udfordringer, og den spændende og interessante 

debat kulminerede med, at en stafet blev skudt i gang. I løbet af foråret blev der 

indsamlet bud fra medlemmer i alle afdelinger på, hvordan HK-fagene ser ud i 

fremtiden. Der blev holdt over 30 medlemsmøder, og 500 medlemmer gav deres 

bud på fremtidens opgaver og udfordringer. Resultaterne blev af styregruppen 

bearbejdet til en fagstrategi, som sektorbestyrelsen vedtog i efteråret 2012. Fag-

strategien har overskriften ”Vi gør det let at være borger og virksomhed i Dan-

mark”, og et af hovedpunkterne er, at HK/Kommunals medlemmer besidder bre-

de kompetencer og byder ind på nye opgaver og dermed vinder jobbene på frem-

tidens arbejdspladser. Som opfølgning på fagstrategien vedtog sektorbestyrelsen 

tre indsatsområder, der handler om uddannelse og kompetenceudvikling, ar-

bejdsvilkår samt faget. Blandt målene frem til 2015 er, at minimum 10 procent af 

medlemmerne skal være i gang med en kompetencegivende efter- eller videreud-

dannelse. Minimum 65 procent af medlemmerne skal have en fuld kommunom 

eller tilsvarende. I dag gælder det kun 44 procent af medlemmerne. 15 procent 

skal have et diplom, hvor tallet i dag kun er 12 procent. 

 

Karrieretelefon 

Et af første konkrete resultater af fagstrategien blev en ny karrieretelefon, som 

HK/Kommunal besluttede at oprette. Her kan medlemmerne ringe og få rådgiv-

ning og sparring om karriere, kompetenceudvikling og uddannelse. Karrieretele-

fonen åbner den 7. januar 2013, hvor HK/Kommunals eksperter sidder klar hver 

mandag kl. 14-17.  

 

HK/Kommunals arbejde med faget 

En anden udløber af fagstrategien er et ønske om at udbygge HK/Kommunals 

arbejde med fagene. De fagudvalg, der eksisterer i dag, dækker desværre kun 

under halvdelen af HK-fagene. Det betyder, at mange medlemmer må gå forgæ-
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ves, når de efterspørger, hvad HK/Kommunal gør i forhold til deres fag. Derfor er 

der nedsat en arbejdsgruppe, som kigger på, hvordan HK/Kommunal kan favne 

alle medlemmernes fag.  

 

Udbetaling Danmark blev en realitet 

Et solidt flertal i Folketinget vedtog i marts loven om oprettelsen af Udbetaling 

Danmark, hvilket fik stor betydning for en gruppe af HK/Kommunals medlemmer. 

Loven betød nemlig, at en række opgaver med udbetaling af ydelser til borgerne 

skulle overgå fra kommunerne til ATP - og dermed en overflytning af en stor 

gruppe medlemmer, som var beskæftiget med disse opgaver. Herudover betød 

loven, at en lang række kommuner står til at tabe penge og har fremsat et krav 

om, at staten dækker deres tab. HK/Kommunal har været meget bekymret over 

modellen og har arbejdet aktivt over for Folketinget, kommuner og medier i for-

hold til både en manglende service over for borgerne og en uigennemsigtig øko-

nomi. Selve åbningen af Udbetaling Danmark som ny myndighed fandt sted den 

1. oktober. I første omgang flyttes opgaven med familieydelser, derefter følger 

barselsdagpenge og fra marts 2013, er det førtidspension, boligstøtte og folke-

pensionen. I alt 1000 af HK/Kommunals medlemmer berøres af flytningen. 

De første bachelorer i offentlig administration færdige 

I begyndelsen af 2012 blev de første bachelorer i offentlig administration efter tre 

et halvt år færdig med deres uddannelse. Første årgang dimitterede fra uddannel-

sen seks steder i landet. HK/Kommunal har været med til at få den nye uddannel-

se op at stå, og vi forudser, at de nye bachelorer matcher de aktuelle udfordrin-

ger i kommunerne perfekt. Antallet af studerende stiger støt. I 2008 begyndte 40 

studerende, mens der i 2012 blev optaget 340 studerende. Administrationsba-

chelorernes Landsforening har gjort et stort arbejde i forhold til at være med til at 

oprette lokale studenterforeninger, afholdt introdage på skolerne, ligesom man 

har arbejdet med at kvalitetssikre uddannelsen på tværs af skolerne.  

Møde med Folketingets Beskæftigelsesudvalg om forskelsbehandling 

HK/Kommunal forsøger at få strammet loven om forskelsbehandling. I den an-

ledning mødtes tre repræsentanter fra fagforeningen med formand Bodil Otto i 

spidsen med Folketingets Beskæftigelsesudvalg i marts. HK/Kommunal kan se, at 

loven om forskelsbehandling ikke virker efter hensigten, fordi det alene er op til 

lønmodtagerne at bevise, at arbejdsgiverne har diskrimineret. Baggrunden for 

vores indsats er, at Højesteret i en sag har frikendt Holbæk Kommune for at have 
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diskrimineret mod en nu 60-årig HK’er, der blev vraget til et job med den be-

grundelse, at hun var for gammel. Vi ønsker at få ændret loven, så bevisførelsen i 

højere grad påhviler arbejdsgiverne.  

Vold og trusler et stort problem 

Flere medlemmer på landets jobcentre oplevede desværre i første halvdel af 2012 

en række dramatiske og voldelige episoder. I Helsingør blev to ansatte angrebet 

af en klient med en økse. I Odense afværgede vagter med nød og næppe, at en 

klient satte ild til en dunk benzin, og i Syddjurs nedbrændte jobcentret til grun-

den efter en påsat brand. HK/Kommunal oplever desværre, at tendensen til vold 

og trusler er stigende, og efter voldsepisoderne i foråret opfordrede vi derfor 

kommunerne til at stoppe op og kontrollere sikkerheden. HK/Kommunal har i den 

anledning været i dialog med kommuner og regioner for at få dem til at give sik-

kerheden et serviceeftersyn. Herudover har BAR FOKA udarbejdet en ny vejled-

ning bl.a. med præcise råd om, at der skal være flugtveje.  

800 deltagere i succesfuld konference 

Mere end 800 HK’ere fik faglig inspiration til deres hverdag i kommuner og regi-

oner på HK/Kommunals konference ”Fag og Fremtid”, der fandt sted i juni i Ny-

borg. Temaerne var bl.a. digitalisering, HK’ernes job i fremtiden og nye måder at 

arbejde på. De mange deltagere udviste et kæmpe engagement, og der blev dis-

kuteret med ildhu og interesse både på gangene og i mødelokalerne. Konferen-

cen vekslede mellem fælles oplæg og mindre workshops – og bekræftede til ful-

de, at HK'erne også i fremtiden er en bærende del af en stærk offentlig sektor i 

Danmark.  

Færre elever 

Det ser desværre skidt ud med antallet af elever. Ikke siden 2009 har de danske 

kommuner indgået færre aftaler om elevpladser på det administrative område. 

Også i regionerne er antallet af nye kontorelever og lægesekretærelever faldet. 

Fra 2010 har kommunerne og regionerne fået en kontant bonus, når de har ind-

gået en elevaftale. Det gav hurtigt en stigning i antallet af elever, men den effekt 

ser ud til at være aftaget. I alt har kommunerne indgået 13 procent færre elevafta-

ler i 2012 i forhold til i 2011, hvor der blev lavet 599 aftaler. For lægesekretærer-

ne i regionerne er faldet på 23 procent fra 417 i 2011 til 320 i 2012. Og for kon-

toreleverne i regionerne er faldet på 31 procent det seneste år. Fra 97 i 2011 til 
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67 i 2012. HK/Kommunal er ikke tilfreds med udviklingen og arbejder løbende 

for, at antallet af elever vokser. 

Forliste trepartsforhandlinger 

Den nye S-SF-R-regering bebudede i begyndelsen af året, at man ville indlede tre-

partsforhandlingerne med fagbevægelsen om bl.a. arbejdstid. Men forhandlin-

gerne kom faktisk aldrig i gang, før regeringen midt på året kastede håndklædet i 

ringen. Baggrunden var bl.a. uklare og forskellige meldinger fra LO og LO’s orga-

nisationer. Formanden for HK/Kommunal Bodil Otto beklagede sammenbruddet 

og kritiserede under stor mediebevågenhed LO for at være med til at bære ansva-

ret for de kuldsejlede forhandlinger. Ifølge HK/Kommunals formand vil sammen-

bruddet i forhandlingerne især ramme den offentlige sektor, der kommer til at 

betale prisen, når der skal spares. 

Organisationsgradsanalyse  

Årets undersøgelse af organisationsgraden lå færdig midt på året og vedrører 

organisationsgraden for oktober 2011. Den viser desværre et lille fald i organisa-

tionsgraden, som landede på 72,1 procent. Det var et fald på 0,5 procentpoint i 

forhold til forrige undersøgelse for oktober 2010. Den vigende organisationsgrad 

skyldes et fald i såvel antal medlemmer og i antal beskæftigede på 

HK/Kommunals overenskomstområder. Organisationsgraden er faldet i de fleste 

afdelinger, men ikke i Hovedstaden og i Nordjylland. Hovedstaden har uændret 

organisationsgrad på 65 procent, mens den i Nordjylland er steget med 0,5 pro-

centpoint til 78,8 procent. Det største fald ses i Sjælland og Midtvest, hvor orga-

nisationsgraden er faldet 1,8 procent og 1,6 procent. I Midt faldt organisations-

graden 0,2 procent. Fuldtidsbeskæftigede er bedre organiseret end deltidsbe-

skæftigede, fx er 74,2 pct. af de fuldtidsbeskæftigede medlem af HK-Kommunal, 

mens det kun er 59,4 pct. af de deltidsbeskæftigede. De små stillingsområder er 

de bedst organiserede, fx topper socialformidlere, tandklinikassistenter og labo-

ranter med omkring 85-90 pct. i organisationsgrad, viser undersøgelsen. 
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Samlet organisationsgrad for alle syv afdelinger: 

 

OK 13 

De sidste overenskomster og aftaler var knap nok underskrevet, før forberedel-

serne til OK 13 begyndte. Der blev afholdt fokusgrupper og indhentet en lang 

række krav fra medlemmerne som basis for, at sektorbestyrelsen i efteråret udtog 

HK/Kommunals krav. Ved OK 13 må der forventes en snæver ramme. Samtidig 

har især KL som arbejdsgiver indtaget en skarpere profil som arbejdsgiver, så der 

venter vanskelige forhandlinger forude. Væsentlige omdrejningspunkter for 

HK/Kommunal vil blive fokus på reallønnen samt bevarelse af de rettigheder, vi 

har og har kæmpet for at have. Men resultatet skal også pege fremad, hvorfor  

kompetenceudviklingsområdet vil blive et væsentligt område for os.  

 

Lokalløn. 

Tillidsrepræsentanterne spiller en stor og vigtig rolle i det faglige arbejde. En af 

de gode adgange, der er til de lokale arbejdsgivere i kommuner og regioner, er 

de lokale lønforhandlinger, hvor tillidsrepræsentant sammen med den stedlige 

ledelse aftaler løntillæg ud over den ”normale” løn. I 2011 har der ikke været en 

lokal forlodsfinansiering at forhandle ud fra, men derimod udelukkende det, som 

man lokalt har kunnet komme igennem med. Ikke desto mindre har over 2/3 af 
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vores tillidsrepræsentanter været ved forhandlingsbordet med de lokale arbejds-

givere i 2012.      

 

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 

Det er nu i en længere årrække lykkedes HK/Kommunal at øge antallet af tillids-

repræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og gennem 2012 er antallet fast-

holdt på det høje niveau. Antallet at tillidsrepræsentanter var 1232 i november 

2012 mod 1233 i november 2011. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter var 

1131 i november 2012 mod 1213 i samme måned 2011. Set gennem de seneste 

fem år er antallet af tillidsvalgte vokset fra ca. 1000 – og antallet af arbejdsmiljø-

repræsentanter fra ca. 970. 

 

Årets principielle sager 

Aftaleret vedr. lokal løn 

På baggrund af en henvendelse fra HK/Sjælland kunne vi konstatere at Sygehus 

Nord i Region Sjælland ikke respekterede aftaleretten i aftalen om lokal løndan-

nelse. Sygehuset fremsendte blot nyansættelser samt lønændring til oriente-

ring og med den besked, at såfremt tillidsrepræsentanten var uenig, måtte denne 

anmode om en forhandling. Tillidsrepræsentanten blev orienteret samtidig med, 

at den ansatte modtog besked. 

HK/Kommunal og HK/ Sjælland protesterede mod fremgangsmåden og forsøgte 

at forhandle en løsning på plads. Det var vores opfattelse, at der kun kan indgås 

en aftale om lønnen med parternes underskrift.  

Sammen med en række andre organisationer blev sagen forhandlet med sygehu-

set.  

Det lykkedes i fællesskab at finde en løsning med Sygehus Nord, således at der 

nu er enighed om, at der anvendes en egentlig lønaftale med underskrifter. 

  

Brud på aftalen om individuel kompetenceudvikling og manglende udviklingspla-

ner 

Region Midtjylland meldte i efteråret 2011 meget bombastisk ud, at der skulle 

opsiges ca. 40 IT-medarbejdere. Begrundelsen var, at disse medarbejdere ikke 

besad de ønskede kompetencer, og at det i øvrigt ikke var muligt at løse kompe-

tencegabet med systematiseret efter-/videreuddannelse af de pågældende med-

arbejdere. På baggrund af forhandlinger og protester fra HK/Østjyland og 

HK/MidtVest blev antallet af berørte medarbejdere gradvist nedjusteret til 3. 
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For en række af de omtalte 40 medarbejdere kunne det konstateres, at der ikke 

forelå en skriftlig individuel udviklingsplan, som det ellers er aftalt og forudsat i 

overenskomsten. 

Der er nu indgået forlig med Region Midtjylland, hvori indgår elementer som fra-

trædelsesgodtgørelse og omplacering. 

Men det helt principielle i sagen er, at en del af forliget indeholder en erkendelse 

fra regionens side om, at der er sket brud på aftalen om individuel kompetence-

udvikling pga. de manglende udviklingsplaner, og at dette forhold har resulteret i 

betaling af 2 gange bod til HK/Kommunal. 

 

Afslørede svindel og blev fyret 

En anden sag, der har optaget HK/Kommunal og præget medierne, drejede sig 

om et medlem, der arbejdede i Odense Renovation.  Medlemmet afslørede omfat-

tende svindel og gik til sin nærmeste foresatte med sin viden. Han viste sig imid-

lertid af være med i svindelnummeret og prøvede at true medlemmet til tavshed. 

Medlemmet gik dernæst til sin tillidsrepræsentant og HK/Kommunal, men blev 

altså efterfølgende fyret for illoyalitet. HK/Kommunal Midt har bistået medlemmet 

i et forlig om en fratrædelsesaftale med kompensation for uberettiget fyring. Og-

så en tillidsrepræsentant fik en advarsel i sagen, men med HK/Kommunal Midts 

hjælp blev denne trukket tilbage. 

 

HK/Kommunal i aktion for dagpengene 

I løbet af 2012 stod det klart, at en lang række danskere i 2013 står til at miste 

deres dagpenge. Baggrunden er, at dagpengeperioden af den tidligere regering 

blev sat ned fra fire til to år og samtidig blev den periode, man skal arbejde for at 

få ret til dagpenge igen sat op fra 26 uger til 52 uger. En analyse viste, at 800 af 

HK/Kommunals medlemmer stod til at falde ud af systemet i første halvår 2013. 

Derfor gik vi sammen med en række andre fagforeninger for offentligt ansatte i 

aktion over for politikerne. Det skete ved en fælles kronik i Politiken, annoncer, 

facebookside og en succesfuld event i forbindelse med Folketingets åbning den 

2. oktober. Kampagnen fik massiv gennemslagskraft i medierne, HK/Kommunals 

formand Bodil Otto var i medierne, og den kontante melding var medvirkende til 

at skubbe på, at regeringen og politikerne fik øjnene op for, at der skulle gøres 

noget ved problemet. Regeringen gennemførte sidenhen aftalen om akut-jobs, og 

HK/Kommunal følger løbende og nøje, om indsatsen giver det ønskede resultat. 

De mange tiltag på området har i øvrigt skabt voldsom travlhed på landets job-
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centre. Mange jobcentermedarbejdere har været utrolig hårdt spændt for, og ar-

bejdsmiljøet på flere jobcentre har været under al kritik på grund af den pressede 

situation. 

Flere udviklingsplaner – men ikke nok 

Gennem flere år har HK/Kommunal gjort en stor indsats for at få sat fokus på 

værdien af udviklingsplaner, og vi kan nu se, at indsatsen har båret frugt. Antallet 

af medlemmer, der har en udviklingsplan, er vokset fra en tredjedel til halvdelen. 

Det er en glædelig udvikling, men vi fortsætter opmærksomheden, da vi gerne 

skulle endnu længere op i de kommende år. Især når medlemmerne står over for 

forandringer, er udviklingsplanen et særdeles brugbart redskab, der kan sikre et 

fokus på, at den enkelte får udviklet sine kompetencer. Biblioteker ligger i top 

med udviklingsplaner, mens skoler ligger i bunden. Ifølge overenskomsten har 

man ret til at få sin egen udviklingsplan, og kommunen har pligt til at sørge for 

det.  

Rygning i fokus mange steder 

I løbet af 2012 trådte en ny stramning af rygeloven i kraft, hvor det bl.a. blev for-

budt at ryge på enkeltmandskontorer, ligesom man ikke må ryge omkring institu-

tioner og skoler, hvor der er børn og unge. Flere kommuner – bl.a. Aarhus – gik 

et skridt videre og vedtog totalt rygeforbud i arbejdstiden. Rygning er derfor i 

løbet af året blevet ivrigt diskuteret i medierne, og HK/Kommunal har slået til lyd 

for, at det er helt i orden med rygeforbud, men det bør aftales lokalt på den en-

kelte arbejdsplads og ikke komme som direktiver fra oven. HK/Kommunal næst-

formand Mads Samsing deltog i bl.a. i en times udsendelse i DR’s P1, hvor han 

debatterede med lytterne om emnet. 

Pauser – også til debat 

Ikke kun rygepauser, men offentligt ansattes pauser i det hele taget har været til 

debat i 2012. Flere kommuner har spillet ud med en barbering af medlemmernes 

pauser og indgreb i, hvad medarbejderne måtte bruge pauserne til. 

HK/Kommunal har deltaget meget aktivt i denne debat, fordi vi kan se, at flere og 

flere medlemmer oplever stress og dårlig trivsel bl.a. på grund af meget hårdt 

arbejdspres. Samtidig kan vi konstatere, at pauser ikke er spildtid, men tværti-

mod en god investering for et godt arbejdsmiljø. Pauser er ligeledes med til at 

gøre arbejdsdagen mere effektiv og til at forebygge stress og sygdom. Denne 

viden synes ikke at være fremherskende hos arbejdsgiverne i kommuner og regi-

oner, og derfor planlægger HK/Kommunal fortsat at sætte fokus på dette i 2013.  
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Færre administrative medarbejdere i kommunerne 

For første gang siden kommunalreformen faldt antallet af administrative medar-

bejdere i kommunerne i 2012. En analyse fra evalueringsinstituttet Krevi viser, at 

der er blevet 1132 færre fuldtidsstillinger fra 2010 til 2011 – et fald på omkring 2 

procent. Til gengæld er der blevet flere akademikere. HK/Kommunal mener, at 

den udvikling går ud over borgerne, og derfor har vi lagt en stor indsats i at gøre 

opmærksom på HK’ernes kompetencer over for arbejdsgiverne. Til gengæld kan 

vi se, at der er blevet længere mellem fyresedlerne i det offentlige i 2012. I de 

første syv måneder af 2012 er der blevet varslet 500 fyringer inden for offentlig 

administration, undervisning og sundhed, mens der i samme periode i 2011 blev 

varslet næsten 2000 fyringer. Nedskæringerne er dog ikke gået upåvirket hen 

over medarbejderne, der i en undersøgelse fra konsulenthuset Ennova klart ud-

trykker, at det er blevet meget mere utrygt at arbejde i kommunerne.  

Mobil-hjemmeside på vej 

Vi kan se, at der er stadigt flere, der tilgår hjemmesiden fra en mobiltelefon, og 

det er derfor besluttet, at der skal udvikles en mobil-hjemmeside fælles for hele 

HK. Når man dykker ned i strukturen, vil det være muligt at finde sektorspecifik 

information, hvor det er relevant. Hjemmesiden til mobiler vil være klar i det nye 

år. 

Værdien af presseindsatsen vokser fortsat 

2012 har været præget af moderat mange, men til gengæld særdeles gennem-

slagskraftige medieomtaler. Presseindsatsen måles bl.a. i annonceværdi, hvor et 

mediebureau omsætter værdien af presseomtaler til annonceværdi. Mens annon-

ceværdien for HK/Kommunals medieomtaler i 2009 udgjorde 13 millioner kroner, 

i 2010 16 millioner kroner og i 2011 18 millioner kroner, er værdien af presse-

omtalen i 2012 har været på ca. 19 millioner kroner. De høje værdier skyldes for-

holdsvist mange omtaler i landsdækkende TV, radio og aviser herunder et betyde-

ligt antal debatindlæg/kronikker i landsdækkende aviser på emner som dansk 

model/dagpengeudfald, digitalisering og pauser. Også i HK/Kommunals syv afde-

linger er der produceret et stort antal omtaler – først og fremmest i form af de-

batindlæg omhandlende f.eks. fleksjobreform, dagpengeudfald og voldsforebyg-

gelse. 
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Brugerne er tilfredse med hjemmesiden  

I perioden fra 26. marts til 20. april gennemførte vi en brugerundersøgelse af 

HK/Kommunals hjemmeside. Den viste, at brugerne er tilfredse med hjemmesi-

den: 

 

 87 procent fandt det, de søgte (det hele eller det meste) 

 82 procent er tilfreds med hjemmesiden. Kun 2 procent er utilfredse 

Af undersøgelsen kunne man udlede, at den typiske bruger er et almindeligt med-

lem af HK/Kommunal, der besøger websitet for nyheder, men også information 

om løn og efterløn scorer højt. Endelig er information om kurser og kompetence-

udvikling også vigtigt. Der er meget få ikke-medlemmer blandt brugerne. De, der 

ikke er medlemmer, kommer typisk som jobsøgende, eller fordi de overvejer 

medlemskab. 

 

Stadig flere besøger hjemmesiden  

HK/Kommunals hjemmeside får stadig flere besøg. Fra 2010 til 2011 steg be-

søgstallet med 22,8 procent og stigningen er fortsat i 2012: 

 Januar-september 2011: 273.973 besøg 

 Januar-september 2012: 347.490 besøg 

Det er en stigning på 26,8 procent i de to sammenlignelige perioder. Den samle-

de opgørelse viser, at vi hver måned har fat på 41,5 procent af medlemmerne på 

hjemmesiden. 

 

Nyhedsbrevet er populært 

De fleste, der læser nyheder på HK/Kommunals hjemmeside, kommer fra vores 

ugentlige nyhedsbreve, der sendes til 25.000 medlemmer. 

Nyhedsbrevet har i gennemsnit en åbningsrate på 42,9 procent.  

 

Mest besøgte nyheder i 2012 er: 

1. Ekstra understøttelse til ledige HK'ere (5.871) 

2. Lønregulering skal gå om (3.429)  

3. Unge selvsikre chefer tromler de ansatte (3.351)  
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4. Kampvalg om næstformandsposten (3.170)  

 

Vi vil satse mere på Facebook 

Udviklingen af HK/Kommunals Facebook-side går fremad. Vi får løbende flere 

tilkendegivelser om ”Synes godt om” og spredningen af historier er succesfuld i 

flere tilfælde.  

I det nye år vil vi satse mere på Facebook, da vi kan se, at vi særlig gennem Face-

book får kontakt til vores unge medlemmer. Alle der har en Facebook-profil kan 

hjælpe med at sprede historierne og dermed kendskabet til HK/Kommunal ved 

blot at klikke ”Synes godt om” på de enkelte opslag. Så hermed en opfordring. 

 

Kommunalbladet og stadig færre annoncer 

Annoncesituationen på Kommunalbladet ligger – som på landets øvrige fagblade 

og aviser – fortsat underdrejet. Og intet tyder på, at situationen vender. I 2012 

regner vi i skrivende stund med at have indtægter på 1,8 millioner kroner på an-

noncer. En million på tekstsideannoncer og 800.000 på jobannoncer. Det er et 

svagt fald i forhold til 2011, men set over de seneste fire år er der tale om et fald 

fra godt 11 millioner kroner. Situationen skyldes den økonomiske krise, den sti-

gende arbejdsløshed og de mange nedskæringer i det offentlige. Alt sammen be-

tyder det, at der ikke i samme grad annonceres efter arbejdskraft – og når man 

opslår et job, så vælger kommuner og regioner typisk et billigere netmedie at 

annoncere i, da de får mange ansøgere uanset opslagets karakter. Nedgangen i 

annonceindtægter har været indregnet i budgetterne, og vi forventer, at indtæg-

terne stabiliserer sig nogenlunde på det aktuelle niveau. 

Indholdsmæssigt er Kommunalbladet fortsat meget afholdt af medlemmerne. 

Årets læsertest, som er foretaget af mediebureauet DG Media, viser fortsat stor 

tilfredshed med og interesse for bladet. Af resultater kan nævnes, at knap 80 

procent af medlemmerne læser fem ud af seks numre – og samme procentdel 

synes, at bladet er godt eller meget godt. 

 

Medlemsnedgang på lederområdet 

Nedlæggelse af chef- og lederstillinger har præget kommunerne både i 2011 og 

2012. Sammen med den høje gennemsnitsalder på chefmedlemmerne samt over-

dragelse af medlemmer til Udbetaling Danmark betyder det, at vi igen i år må 

konstatere medlemstilbagegang på chefområdet. At der nedlægges lederstillinger 
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både på det kommunale og regionale område betyder, at mange af ”lærepladser-

ne” for ledere, nemlig de små lederstillinger, ikke længere findes. Som følge heraf 

bliver det et meget stort trin at gå fra ikke at være leder til at få sin første leder-

rolle, der oftere og oftere betyder ansvar for 30-40 medarbejdere eller mere. Der-

for har HK/Kommunal sammen med KL og en række andre KTO-organisationer i 

2012 igangsat projektet ”Fra Medarbejder til leder”, der skal sætte gang i at få 

flere medarbejdere i gang med et ledelsesforberedende forløb. 

Stor tilfredshed med bladet Offentlig Ledelse  

Alle ledermedlemmer får bladet Offentlig Ledelse, som i foråret 2012 gennemgik 

en stor læserundersøgelse – efter en stor udviklingsproces i form og indhold. Læ-

serundersøgelsen gav tilbagemelding om meget stor læserloyalitet og tilfredshed 

fra chefmedlemmernes side. 

Kurser og møder for ledere 

Af kurser og inspirationsmøder kan nævnes udfordringen med at gå fra en lille 

medarbejdergruppe til en større, positiv psykologi samt hjernebaseret ledelse. 

Chefbestyrelsen har haft fokus på nye måder at anskue arbejdsgange og tids- og 

opgavestyring på og forbereder en konference om ”new ways of working” i som-

meren 2013.  

 

Beretning for DL området 

Sygehusene undergår i disse år store og voldsomme forandringer. Der skal byg-

ges nye storsygehuse, digitaliseringen bliver mere og mere effektiv, der skal sik-

res større kvalitet i patientforløbene. Det udfordrer vores lægesekretærer, hvis 

kompetencer skal følge med for, at de ikke bliver overflødige. 

Vi er ved at udvikle en ny lægesekretæruddannelse, som matcher de fremtidige 

opgaver og krav. Samtidig satser vi på aftaler med regionerne om, at der skal ske 

en struktureret og systematisk opkvalificering af lægesekretærerne med den gam-

le uddannelse. Ved sidste overenskomst fik vi oprettet overenskomstfinansieret 

sundhedskommunomhold i hver region. Det er fine skridt i den rigtige retning, 

men slet ikke nok. 

Lægesekretærerne har en høj faglig bevidsthed. Derfor arbejder DL’s bestyrelse 

løbende med at få skabt muligheder for at lægesekretærerne kan arbejde med 

dette lokalt.  
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På årets Fag og Fremtid konference i Nyborg havde vi for første gang et sund-

hedsspor, ”Sundhed, Ældre og Lægesekretærer”. Ud af 815 deltagere valgte 115 

sundhedssporet, hvilket også viser at der er en interesse for at udvikle sig i faget. 

 

Sundhedskommunom OK 11 

Interessen for at deltage på de fem hold til sundhedskommunom, der blev aftalt 

ved overenskomstforhandlingerne 2011, har generelt været stor blandt medlem-

merne. Alle 5 hold er kommet godt fra start. 

COK fortæller, at nogle lægesekretærer nøjes med at tage enkelte moduler og 

således springer fra i forløbet. 

For at leve op til OK 11-aftalen har andre lægesekretærer været tilbudt at ’fort-

sætte’ på pladserne og tage yderligere enkelte moduler. COK fortæller, at denne 

praksis er mere markant for lægesekretærgruppen end for de andre kommunom-

hold. 

 

Ny biblioteksuddannelse 

På COK og Metropol er der udviklet to biblioteksfaglige moduler, så den 'gamle' 

biblioteksassistentuddannelse nu skal tages på COK eller Metropol. Det er gjort i 

samarbejde med Bibliotekschefforeningen, og der er generel stor tilfredshed 

med, at der på den måde bliver større fleksibilitet i uddannelsen ved flere valgmu-

ligheder.  

 

Tryghedspulje 

Ved sidste overenskomstforhandling indførtes tryghedspuljen for afskedigede 

medarbejdere, som hver kan få op til 10.000 kroner til uddannelse. 

Puljen er desværre ikke brugt i det omfang det kunne havde forventedes. I OAO's 

evaluering peger flere på, at puljen kom lige i kølvandet på en større fyringsrunde 

og derfor kom en tand for sent.  

Derudover tales generelt om manglende kendskab til puljen. HK/Kommunal får 

dog ros i evalueringen for at være nævnt markant mange gange i forhold til, hvor 

kendskabet til puljen er kommet fra. 

Både det lokale arbejde i afdelingerne samt arbejdet centralt med at sikre kend-

skabet til puljen kan således tydeligt ses i evalueringen. 
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Undersøgelse af uddannelse 

HK/Kommunal har i 2012 lavet en større afdækning af sammenhængen mellem 

løn, uddannelsesniveau og udviklingsplaner – svarende til den undersøgelse vi 

lavede i 2009.  

Den nye undersøgelse viser en tydelig sammenhæng mellem lønniveau og ud-

dannelsesniveau. Sagt på en anden måde betaler det sig at tage kompetencegi-

vende efter- og videreuddannelse. 

 

Diplomuddannelsen i socialformidling revideret 

HK/Kommunal har været med til at revidere diplomuddannelsen i socialformidling 

således, at hvor den før var nomineret til 120 ECTS point er den nu nomineret til 

60 ECTS point – sådan som de øvrige diplomuddannelser. Det vil sige, at den nu 

tager den halve tid i forhold til den gamle ordning. 

Sammen med KL har vi lagt vægt på, at man med den ’nye’ diplomuddannelse i 

socialformidling skal kunne byde ind på nøjagtig den samme opgaveportefølje 

som med den gamle. 

 

Svag medlemstilbagegang 

HK/Kommunal har haft en svag tilbagegang blandt de erhvervsaktive medlemmer 

i løbet af året, nemlig fra 49.899 i januar til 49.223 i december. Det drejer sig 

således om en tilbagegang på 676 personer. I denne opgørelse skal man selvføl-

gelig medtænke, at vi har måttet sige farvel til en stor gruppe medlemmer i for-

bindelse med overgangen til Udbetaling Danmark. 
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HK/Privat 

OK 2012  

Året var præget af vores overenskomstforhandlinger på en række af vores store 

områder. Søndag 12. februar blev der indgået forlig på industriens område, der 

som bekendt er toneangivende over for alle andre overenskomster. Aftalen inde-

holdt ikke en afvikling af 50 %-reglen, som vi havde forlangt, men der kom flere 

vigtige indrømmelser: 

 

 Vi fik indførelsen af såkaldte ”HK-talsrepræsentanter”, som betyder, at vo-

res medlemmer på virksomheder uden overenskomst kan vælge en kollega 

til at repræsentere sig over for virksomheden.  

 

 Den anden indrømmelse går ud på, at HK/Privats afdelinger nu kan hen-

vende sig direkte til de enkelte medlemsvirksomheder i DI med henblik på 

en drøftelse af en tiltrædelse af overenskomsten. 

 

 Endvidere kom der en udvidelse af vores områdebestemmelser, som bety-

der, at HK/Privat nu kan organisere op til kandidatniveau. Det er særdeles 

vigtigt i en tid, hvor uddannelsesniveauet vil stige i hele samfundet, og og-

så kræve øgede kompetencer af HK/Privats medlemmer. 

 

Endelig kom en række mindre forbedringer på de fleste overenskomster med en 

ekstra fridag, adgang til mere frihed i forbindelse med nat- og skifteholdsarbejde, 

og nogle skævheder i forhold til de timelønnede grupper blev lukket. 

 

Overenskomstforligene blev som sædvanlig kædet sammen af forligsmanden i et 

samlet mæglingsforslag, som gik til urafstemning.  

For HK/Privats vedkommende stemte knap 34 procent af de stemmeberettigede, 

og 82 procent stemte ja. 

 

Faglige nyheder i 2012 

Af ændringer i de bestående Hovedaftaler/overenskomster skal nævnes at Ho-

vedorganisationen SALA er blevet nedlagt, hvorfor Hovedaftale og Samarbejdsaf-

tale er bortfaldet, og det er nu Hovedaftalen og Samarbejdsaftalen med Dansk 

Arbejdsgiverforening der gælder for de overenskomstforhold der var i SALA. 

Dette betyder ligeledes at Mejerierne, der indmeldte sig i DIOII – overenskomsten, 

løber videre som en enkelt overenskomst med HK/Privat og DIOII/Mejerierne. 

Dansk Maskinhandlerforening har indmeldt sig i SAMU Sammenslutningen af 

Mindre Arbejdsgiverforeninger i Dansk Arbejdsgiverforening. Også denne over-

enskomstløber videre. Gartneri-Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere fortsætter 

som selvstændig arbejdsgiverforening. 

 

Sager 

Året 2012 har, ligesom forrige år, været kendetegnede ved mange afskedigelser, 

virksomhedsfusioner og store afskedigelser på enkelte virksomheder, ligesom vi 

må konstatere, at sagerne bliver mere massive og vanskelige og kræver tit flere 

instanser involveret. 

 

Branchesektion Sundhed og Velvære 

Overenskomstfornyelser: 

I februar 2012 blev overenskomsten mellem Tandlægeforeningen (TF) og 

HK/Privat fornyet. Rammen blev på ca. 2,7 procent, som blev fordelt på løn uden 

modregning, forhøjelse af pensionsbidrag under barsel, nedsættelse af karens fra 
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9 til 6 måneder for ret til efteruddannelse samt seniorordning. Herudover blev 

elevernes lønninger reguleret. 

 

Overenskomsten med Danske Fysioterapeuter blev fornyet i marts 2012. Af for-

bedringer kan nævnes: Regulering af lønnen uden modregning, regulering af for-

skudttidstillæg. Perioden for retten til pensionsbidrag er blevet udvidet fra 67 år 

til, så længe man er ansat, kliniksekretæren vælger selv, når denne når folkepen-

sionsalderen, om arbejdsgiverbidraget skal udbetales eller indsættes på pensi-

onsordning, karenstid for ret til pension nedsat fra 6 til 4 måneder, pensionsbi-

drag under barsel reguleret, fædre ret til 2 ugers barselsorlov med løn, optjente 

feriefridage kan ikke varsles afholdt i en opsigelsesperiode, ret til 1 dags frihed 

med løn til deltagelse i bisættelse af ægtefælle/samlever, børn/stedbørn, foræl-

dre/svigerforældre, søskende samt en seniorordning. 

 

Desuden blev overenskomsten mellem Dansk Kiropraktorforening (DKF) og 

HK/Privat fornyet i marts 2012. Lønnen blev reguleret uden modregning, pensio-

nen blev forhøjet til 15 %.  Perioden for retten til pensionsbidrag er blevet udvidet 

fra 67 år til, så længe man er ansat, kliniksekretæren vælger selv, når denne når 

folkepensionsalderen, om arbejdsgiverbidraget skal udbetales eller indsættes på 

pensionsordning, pensionsbidrag under barsel reguleret, fædre ret til 2 ugers 

barselsorlov med løn samt en seniorordning. 

 

Særbestemmelser til DEA Kontor og Lager - fitness-området.  

Fitness.dk, Fitness World og SATS’s særbestemmelser blev fornyet i forbindelse 

med fornyelsen af DEA Kontor og Lageroverenskomsten 2012. 

 

For så vidt angår Fitness.dk og Fitness World er fornyelserne de samme og består 

af en udvidelse med 2 uger til i alt 4 ugers informationspligt vedrørende vagtpla-

ner, regulering af minimallønnen, en forhøjelse af bidrag til kompetencefonden 

med kr. 200,00 samt en hensigtserklæring om kun en ansættelseskontrakt ved 

flere arbejdssteder. 

 

Fornyelserne i SATS’s særbestemmelser består af, regulering af minimallønnen, 

harmonisering af aftale vedr. vagtplaner, så de er de samme som Fitness.dk og 

Fitness World, desuden harmonisering med samme virksomheder af aftale om 

pension, herunder nedsættelse af karens fra 9 til 3 måneder, for ansatte efter den 

1. august 2012 samt ret til udbetaling af arbejdsgiverandel af pension til ansatte 

med 8 timer eller derunder, harmonisering af bidrag til kompetencefonden, regu-

lering af satsen for arbejde på søgne- og helligdage samt en hensigtserklæring 

om kun en ansættelseskontrakt ved flere arbejdssteder. 

 

Der er desuden mellem Dansk Erhverv Arbejdsgivere og HK/Privat indgået aftale 

om, at parterne i overenskomstperioden skal drøfte pension og forsikringsforhold 

på fitnessområdet samt harmonisering mellem fitnessvirksomhederne og DEA 

overenskomsterne. Første møde er aftalt til den 11. februar 2013. 

 

Sager vedr. overenskomster: 

Efter overenskomstforhandlingerne i 2011 med Praktiserende Lægers Arbejdsgi-

verforening (PLA), opstod der i forbindelse med lønreguleringen pr. 1. januar 

2012 en tvist, vedrørende reguleringen af deltidsansattes løn, idet PLA mener, at 

deltidsansatte kun skal have en forholdsmæssig andel af beløbet for tjeneste-

dragt. 
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Da der ikke kan opnås enighed mellem parterne, er sagen sendt til Faglig Vold-

gift, hvor den behandles den 25. februar 2012. 

 

I forhold til overenskomsten mellem Tandlægeforeningen (TF) og HK/Privat 2010 

– 2012, hvor der opstod tvist i mellem organisationerne om, hvornår deltidsan-

satte skal have 100% tillæg, når de skal arbejde på en ”normal” arbejdsfri hver-

dag, så er sagen berammet til Faglig Voldgift den 14. januar 2013. 

 

For så vidt angår overenskomsterne med Danske Fysioterapeuter og Dansk Kiro-

praktorforening, så afventer disse resultatet af den Faglige Voldgift mellem Tand-

lægeforeningen og HK/Privat omkring deltidsansattes ret til 100 % tillæg ved ar-

bejde på en ”normal” arbejdsfri hverdag, da de er af samme holdning som TF. 

 

Principielle sager: 

Deltidsloven.  Medlem blev fyret, da hun afviste at gå fra 24 timer til 37 timer om 

ugen. Af helbredsmæssige grunde, kunne hun ikke arbejde fuld tid. 

 

Sagen blev vundet i byretten, men tabt i Landsretten, der nåede frem til det mod-

satte af byretten. Vi mente, at dommen i Landsretten var forkert og overvejede at 

søge 3. instans, da det var to forskellige domme, hvilket kunne have vidtrækken-

de konsekvenser. 

 

Medlem gik bort, men det blev aftalt med de pårørende, at vi fastholdt sagen, da 

det var to domme, der gik i hver sin retning og den sidste dom, hvor vi tabte, 

mente vi var forkert. Vi fik 3. instans bevilget, og sagen var for i Højesteret den 

25.6.2012, hvor vi fik medhold i, at opsigelsen var i strid med deltidslovens § 4a, 

stk. 3. 

 

Sag mod LG. En tandlæge meldes konkurs i april 2012 og afdelingen anmelder 

medlems krav overfor LG. Feriefridagstimerne optjent i 2011/2012, er jf. over-

enskomsten med Tandlægeforeningen først til rådighed pr. 1. maj 2012, men LG 

vil ikke udbetale feriefridagene, da LG ligestiller feriefridagstimerne med forlæn-

get opsigelsesvarsel og anser feriefridagene som afholdt i opsigelsesperioden. Vi 

mener, de skal udbetales til medlem, da medlem først kan bruge feriefridagsti-

merne efter 1. maj 2012. 

 

Forskelsbehandlingsloven:  

Lægesekretær med infantil autistisk datter, bliver opsagt, samtidig med at datte-

ren får diagnosen. Noget tyder på, at opsigelsen kan have forbindelse med den 

diagnose, hvorfor usaglig opsigelse. Sagen kører civilretsligt, da der skal være 

enighed mellem PLA og HK, hvis den skal køre fagretsligt. PLA ønskede civilrets-

ligt. Sagen ikke berammet endnu, men processkrifter udveksles. 

 

Tvistighedsnævnssag:  

Tandlæge ophæver ensidigt uddannelsesaftalen, der er indgået i april 2008. Der-

udover har eleven været udsat for sex-chikane. Vi krævede løn i opsigelsesperio-

den, godtgørelse for tab af uddannelsesgode samt godtgørelse efter ligebehand-

lingsloven i forhold til sex-chikane. 

 

Da sagen er kompliceret, er den sendt til advokat. Sagen var for i TN 24. juni 

2011, hvor vi fik erstatning jf. FUL § 3 m.m., men ikke godtgørelse for tab af ud-

dannelsesgode. Vi ankede sagen, da vi mener, eleven også skal have for tab af 

uddannelsen. 
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Sagen kører nu i det civilretslige system, hvor den var for i Østre Landsret den 24. 

maj 2012, der blev afsagt dom den 27. juni 2012. Vi tabte sagen i Østre Landsret, 

2 dommere imod og en for, hvorfor vi igen har anket til Højesteret. Her er sagen 

for den 26. februar 2014. 

 

Tvistighedsnævnssag:  

Virksomheden flyttede langt væk og vores medlem ønskede ikke at flytte med, 

hvorfor hun ikke kan gøre sin elevuddannelse færdig. Vi rejste krav om løn i op-

sigelsesperioden samt godtgørelse for tab af uddannelsesgode. 

 

HK mener, at vi for vores funktionærelever, både kan kræve godtgørelser efter 

Funktionærlovens §§ 2b og 3 samt tab af uddannelsesgode jf. Erhvervsuddannel-

sesloven. 

I denne sag fik vi ikke godtgørelse efter § 2b, hvorfor vi har anket sagen. Sagen 

kører nu i det civilretslige system. Der er hovedforhandling den 6. februar 2013 

 

Grænse-sag:  

En fitness/idræts-virksomhed har henhørt under det kommunale område, men er 

nu privat og har meldt sig ind i DEA. FOA havde overenskomst med virksomhe-

den. Virksomheden ønskede nu kun én overenskomst, gerne en fællesoverens-

komst med FOA, 3F og HK, hvilke HK gerne ville indgå i, men FOA vil ikke give 

slip på deres overenskomst eller indgå en fælles-overenskomst. 

 

FOA og arbejdsgiver fortsatte forhandlingerne, og arbejdsgiver fastholdt overfor 

FOA, at receptionister og fitnessinstruktører er HK’s organisationsområde. 

 

FOA endte med at anerkende, at HK organiserer receptionister og fitnessinstruk-

tører. 

 

Branchesektion Transport & Turisme 

Scandlines: 

TR-netværket på Scandlines afholdt fire møder og en konference i 2012. Gen-

nemgående må det konstateres, at Scandlines er en virksomhed under hastig for-

vandling i disse år, hvilket tillidsrepræsentanterne alt for tydeligt mærker følgerne 

af. Skift i ejerkredsen, afskedigelser og til tider uklare udmeldinger fra ledelsen 

betyder et utrygt arbejdsmiljø.  

Dette giver sig udslag i det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne, hvilket 

tillidsrepræsentanterne har valgt at fokusere på og arbejde med.  

Dette skete blandt andet på den årlige konference, hvor Svend-Erik Hermansen og 

Heidi Lisette Bille deltog med indlæg og inspiration til forbedringer i det psykiske 

arbejdsmiljø på arbejdspladsen.  

 

Kasino: 

TR-netværker for kasinoansatte afholdt ligeledes fire møder samt et årsmøde i 

2012. Derudover var der overenskomstforhandlinger med HORESTA og Kasino-

foreningen.  

Kasinobranchen er under pres for tiden – blandt andet på grund af en større om-

sætning i elektroniske spil, hvilket medfører en generelt lavere omsætning på 

landets fysiske kasinoer.  

Branchen er desuden kendetegnet ved at have nogle hårde fysiske såvel som psy-

kiske arbejdsforhold i form af natarbejde og truende og aggressiv adfærd fra vis-

se spillende gæster.  
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Tillidsrepræsentanterne i netværket har derfor valgt at prioritere arbejdet med det 

psykiske arbejdsmiljø højt i samarbejde med de arbejdsmiljørepræsentanter, der 

findes på de enkelte kasinoer.  

 

Som en udløber af forårets overenskomstforhandlinger på kasino-området er sek-

toren på vej i arbejdsretten med en sag, der er principiel i forhold til overenskom-

stens bestemmelser om brug af tidsbegrænsede ansatte/timelønsansatte. Inden 

udgangen af 2012 vil der være afholdt forberedende retsmøde i sagen.  

 

HORESTA: 

Året 2012 var relativt stille på HORESTA-området. Der har været et par enkelte 

fortolkningssager og ellers kigger vi frem mod 2013, hvor der for alvor bliver ta-

get hul på de fælles forhandlinger med 3F om en forlystelsesoverenskomst samt 

indførelsen af en seniorordning i lighed med den, der er aftalt på DI/CO-området.  

 

Taxa: 

Som en del af branchesektionens faglige handlingsplan for 2012 lykkedes det at 

etablere et netværk for ansatte i taxa-branchen. Der blev afholdt en særlig tema-

dag for taxa-ansatte, hvor temaet var konflikthåndtering. Pt. er netværket ved at 

finde en passende arbejdsform for det fremtidige virke.  

 

Etablering af brancheklub – HK/Midt: 

Som et led i handlingsplanen for 2012 lykkedes det at etablere en brancheklub i 

HK/Midt, hvilket må betegnes som en stor succes.  

I forbindelse med det store brancheklubtræf inviterede bestyrelsen for Transport 

& Turisme samtlige tre netværk til at deltage i drøftelserne om de målsætninger, 

krav, ansvar og pligter, der følger af at arbejde inden for branchesektionen.  

 

Foruden at være med til at afholde førnævnte brancheklubtræf, har Transport & 

Turisme i samarbejde med de øvrige branchesektioner afholdt ungetræf, gennem-

ført sundhedsambassadøruddannelsen, afholdt coaching og temadag for recepti-

onister og sidst, men ikke mindst, den arbejdsmarkedspolitiske konference.  

 

Branchesektion Privat Service 

Månedlige møder med Dansk Erhverv: 

Ved overenskomstfornyelsen af Kontor og Lageroverenskomsten i 2012 blev det 

aftalt, at der skulle etableres månedlige møder mellem Dansk Erhverv og 

HK/Privat for at fremme sagsgangen ved fremsættelse af krav om overenskomst. 

 

Disse møder har været et godt nyt initiativ og giver gode resultater, idet sagerne 

bliver hurtigere løst. 

 

Call Centre: 

Der har været en del henvendelser fra pressen om Call Centre.  

 

Et problem kan være, at der ikke er løn under oplæring. Eller at de ansatte blandt 

andet trækkes et beløb i lønnen, hvis de har en sygedag. Eller at den ansatte selv 

skal betale et kursus, hvis sygefraværet under kurset er mere end 10%. 

 

Der dukker hele tiden nye call centre op – og nye dårlige eksempler på job helt 

uden rettigheder. Det er især unge, der arbejder i call centre. De bliver som regel 

ikke ret længe på arbejdspladserne, og mange af dem kommer aldrig til os med 

sagerne. Måske fordi de ikke vil bruge tid på det. 
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Derfor slipper mange virksomheder af sted med at tilbyde dårlige løn- og ansæt-

telsesvilkår og vores problem er, at vi ikke rigtig får sagerne frem. 

 

I et enkelt call center, hvor vi har overenskomst, har vi fire verserende sager. Det 

er både afskedigelsessager og en fortolkningstvist. To af sagerne drejer sig om 

afskedigelse under graviditet. 

 

Vikarlov: 

Gennem hele året har vi ventet på et udkast til en vikarlov, som skulle forbedre 

vilkårene for vikarbureauansatte vikarer. 

 

Indtil nu har vores vikarbureauansatte vikarer ikke haft gode løn- og ansættelses-

vilkår, blandt andet fordi vikarbureauansatte vikarer ikke er funktionærer. Det 

betyder for eksempel, at de ikke får løn under sygdom. 

 

Nu ser det ud til, at vikarloven vil blive fremsat i Folketinget i starten af det nye 

år. 

 

Boligforeninger: 

Virksomhedsnævn - En del boligforeninger har ønsket at blive opkvalificeret i 

virksomhedsnævn. Et virksomhedsnævn (VN) svarer til et samarbejdsudvalg. Ko-

operationen laver to dages kurser om virksomhedsnævn. Derudover er der bolig-

foreninger, der ønsker at supplere med et ekstra kursus eller et servicetjek. Det 

kan være en bestyrelse eller en personale gruppe. I samarbejde med Kooperatio-

nen faciliterer vi de virksomhedsnævn, som har et ønske om det og kommer med 

oplæg, der er tilpasset det behov, som et virksomhedsnævn har. 

 

Boligsociale medarbejdere - Siden den landsdækkende boligoverenskomst blev 

indgået i 2008, har det været til diskussion med boligforeningerne, om en bolig-

social medarbejder skal indplaceres på grundlønsniveau 2 eller 3. Vores ud-

gangspunkt har været, at der er så meget ansvar og kompetence i en stilling som 

boligsocial medarbejder, at de skal indplaceres på det højeste grundlønsniveau, 

som er 3. 

 

I en konkret sag om lønindplacering af fire boligsociale medarbejdere afgjorde en 

faglig voldgift, at det er en forudsætning for indplacering på grundlønsniveau 3, 

at medarbejderen har en selvstændig og meget betroet opgavevaretagelse. 

 

Kun den ene ud af fire medarbejdere blev vurderet til at kunne opfylde dette. 

Fremover vil det derfor blive endnu mere afgørende at kunne dokumentere de 

selvstændige og betroede opgaver i jobbet. 

 

Branchesektion Produktion  

Branchesektionen Produktion (BSP) arbejder med en flad struktur, og de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer 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 og i løbet af 2012 har man fået op-

rettet et netværk for mindre virksomheder indenfor hele branchesektionens om-
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råde. De netværk indenfor Mejerier, Land Skov og Gartneri, energiområdet, slag-

teriområdet og Eurofins som i forvejen er etableret, fungerer rigtigt godt. Når 

man mødes er der mange TR der kommer, og der er gode drøftelser. Netværkene 

fungerer også imellem møderne.  

 

Aktiviteterne i 2012 har været velbesøgt. Der har været emner af fagpolitisk art, 

og mere bløde emner, ligesom de årlige træf for tillidsrepræsentanter er meget 

velbesøgte. 

 

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.  

 

BSP har i 2012 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, og at 

holde fokus på vigtigheden af overenskomster. 

 

Branchesektion Luftfart 

Branchesektionen Luftfart (BSL) er kendetegnet ved at der er aftalt særlige for-

handlingskompetencer.  

 

Et særligt fokus for BSL er at sikre, at få alle virksomheder overenskomstdækket. 

Derfor rejses der krav om overenskomst så snart BSL bliver bekendt med, at et 

nyt selskab kommer til Danmark. 

 

Året har været præget af store nedskæringer i branchen, hvorfor der har været en 

del større afskedigelser. 

 

Branchesektion IT, Medie & Kommunikation 

Overenskomstfornyelse:  

Året har været præget af overenskomstforhandlinger og fornyelsen af de 8 over-

enskomster under IT, Medie & Kommunikation (ITMK). Det har været overens-

komstfornyelser i krisens tegn og det var et meget smalt forlig der blev indgået.  

For ITMK branches overenskomster, var der små forbedringer, ud over industriens 

overenskomster. 

 

For de timelønnet blev der lokal mulighed for hel eller delvis konvertering af 

skifteholdstillægget, som kan anvendes som løn i forbindelse med ekstra fridage. 

 

Bedre tillidsrepræsentantbestemmelser, på timelønsområdet om fornøden frihed 

og forlængelse af opsigelsesvarslet for tillidsrepræsentanter. På it-

overenskomsten blev det muligt at vælge flere tillidsrepræsentanter, herunder en 

fællestillidsrepræsentant i større virksomheder.   

 

Selvvalgt uddannelse blev moderniseres, og det bliver muligt, ligesom på Indu-

striens område, at få op til seks ugers samlet selvvalgt uddannelse pr. år, såfremt 

medarbejderen ikke har forbrugt retten til selvvalgt uddannelse de to forudgåen-

de år. På It-overenskomsten blev der indgået en aftale om, at der i overenskomst-
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perioden ikke er anciennitetskrav, samt der gives 100 % dækning af den personli-

ge løn, mod tidligere 85 %.    

 

Krisen:  

I perioden har der været mange afskedigelser i branchen. På IT-området er det 

gået hårdt ud over CSC, som har været gennem to afskedigelsesrunder.  I den 

første, før sommerferien, blev der afskediget 450 medarbejdere, og her i slutnin-

gen af året blev der afskediget 180 ansatte.  

På medieområdet, har vi set outsourcing til fjernøsten, sammenlægning/opkøb af 

virksomheder, samt lukninger. Vi ser en tendens til, at virksomhederne benytter 

lejligheden til at komme af med medarbejdere med høj alder og høj anciennitet, 

som har resulteret i et voldsomt antal sager for området. Ledigheden indenfor 

jobfunktionerne grafikere, trykkere og bogbindere er over det dobbelte af lands-

gennemsnittet.      

 

Faglige sager:  

I perioden har området haft to Faglig voldgiftskendelse med stor principiel betyd-

ning.  

Den ene sag anlagde DI en voldgift for at få afklaret, hvorvidt bestemmelser i 

Emballageoverenskomsten er i overensstemmelse med henholdsvis Barselsudlig-

ningsloven og Foreningsfrihedsloven. Kendelsen slår fast, at der kun er medar-

bejdere organiseret i hhv. 3F Industri-emballage og HK/Privat ITMK, der har ret til 

lønrefusion, ved barsel og selvvalgt uddannelse.    

Det udvidede formandskab, bestående af 3 højesteretsdommere, kom frem til at 

Foreningsfrihedsloven tager alene sigte på at beskytte mod forskelsbehandling på 

grund af foreningsforhold i forbindelse med ansættelse og afskedigelse.  

Loven er derfor ikke til hinder for, at medlemmer og ikke-medlemmer af en orga-

nisation behandles forskelligt under ansættelsen. 

Det danske overenskomstsystem vil ofte indebære en forskelsbehandling, idet 

medlemskab af den overenskomstbærende organisation vil kunne have væsentlig 

indflydelse på de rettigheder og forpligtelser, som følge af et ansættelsesforhold. 

Den anden vigtige kendelse var Vejlegårdsdommen, som bl.a. slår fast, at den 

grafiske sympatikonflikt overfor Vejlegården er fuldt lovlig.  

 

HK/Privat vandt i 2012 en sag i Østre Landsret mod Grafisk Arbejdsgiverforening 

om fratrædelsesgodtgørelse til ældre medarbejdere, FUL 2a 

Sagen drejer sig om en funktionær over 60 år og med over 30 års anciennitet, der 

accepterede anden ansættelse i virksomheden og overgang fra funktionærstatus 

til timelønsstatus på grund af nedlægning af den afdeling, han var ansat i.  

I forbindelse med ansættelsesskiftet, som var at sidestille med en opsigelse, kræ-

vede HK/Privat 3 måneders godtgørelse i henhold til FUL 2a. 

 

Eftersom medlemmet kunne vælge at gå på pension, ville virksomheden ikke be-

tale ham de tre måneders fratrædelsesgodtgørelse, jf. Funktionærlovens § 2a, 

med henvisning til at den danske funktionærlov tidligere er blevet tolket af dom-

stolene, således at arbejdsgiverne ikke skulle betale fratrædelsesgodtgørelse til 

medarbejdere, der havde mulighed for at gå på pension uanset, om de valgte at 

blive på arbejdsmarkedet eller ej. 

 

Landsretsdommen fastslog, at vort medlem havde krav på 3 måneders godtgørel-

se, idet også danske arbejdsgivere skal følge de EU-retlige principper om forbud 

mod forskelsbehandling.  
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Branchesektion Organisationer 

Branchesektionen har fortsat deres fokus på faget – og dette fokus har nu bredt 

sig til hele sektoren – og arbejdet fortsætter i up-tempo hele næste år.  

I det hele taget har a-kasse/faglige organisationsdelen været på tapetet i år, idet 

der fra regeringen og samfundets side har været fokus på beskæftigelsen. Dette 

fokus gør, at de HK medlemmer der arbejder i a-kasserne har oplevet en masse 

ekstra og konstante nye arbejdsopgaver, f.eks. i forbindelse med Tilbagetræk-

ningsreformen og akutjob. Ligesom utrygheden hos de ledige opleves meget 

kraftigt af de af HK’s medlemmer der arbejder i A-kasserne. 

Det arbejdsmæssige pres sammenholdt med arbejdsgivernes pres på overens-

komsterne giver en medlemsgruppe der skal tages hånd om rent arbejdsmiljø-

mæssigt. 

 

Overenskomster 

I 2011 – samme år som det offentlige overenskomstområde – bliver typisk mange 

overenskomster inden for organisationsområdet færdigforhandlet. Men det bety-

der også, at de overenskomster der har været specielt komplekse og hvor det har 

været specielt vanskeligt at nå til enighed med arbejdsgiveren, har trukket ud – 

og de overenskomster er der brugt meget tid på i 2012. 

Også konflikt på området har der været. 

Organisationsområdet oplever en arbejdsgiverpart der er ualmindelig påholdende 

når der tales om fornyelse af overenskomsterne – ofte er udgangspunktet en nul-

løsning, altså en ringere løsning end hvad der i øvrigt er givet på det private og 

offentlige arbejdsmarked. 

Dette har naturligvis givet overenskomstparterne nogle større udfordringer for at 

nå til enighed. Og vi oplever desværre at der stadig mangler en endelig enighed i 

flere 2011 overenskomster. 

 

Personsager 

Året har ikke budt på et alarmerende antal personsager – som ikke er blevet løst 

lokalt. 

 

Aktiviteter i 2012 

Særlige aktiviteter for organisationer: 

 Tilbagetrækningsreformen 

 Studietur til berlin med studiekreds om tyske arbejdsmarkedsforhold 

 Girafsprog 

 Konflikthåndtering 

 Akut-pakken 

Aktiviteter sammen med de øvrige branchesektioner: 

 Sundhed og trivsel 

 Kundebetjening 

 Hold balancen – teambuilding 

 Ungdomstræf 

 Brancheklubtræf 

  

Organisationer i tal 

181 færre erhvervsaktive medlemmer 

7 færre tillidsrepræsentanter 

6 færre arbejdsmiljørepræsentanter 

4 færre kontaktpersoner 
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De tværgående landsforeninger - organisering 

LAK, DMA, SAM-DATA, GRAFISK KOMMUNIKATION OG DL-F 

 

Systematik og vedholdenhed har givet succes med en medlemsfremgang på mere 

500 nye medlemmer sammenlignet med sidste års resultat.  

 

Vi har oplevet en generel fremgang over hele linjen på grund af vores systemati-

ske og metodiske tilgang til at organisere medlemmer - plus en faglig vedholden-

hed. Målet i år var 2.000 nye medlemmer og endte med 2.200 nye medlemmer. 

En anden positiv erfaring i år er også, at 2/3 af medlemmer også har valgt en til-

knytning til HK’s a-kasse. 

 

De mange unge medlemmer kommer ikke af sig selv, succesen bygger på syste-

matisk organisatorisk arbejde i de tværgående landsforeninger. Vi har i fælles-

skab samlet koordinering af studiebesøgende til ét sekretariat. På den måde er 

alle potentielle studiesteder blevet systematisk gennemgået. Vi har også involve-

ret de lokale faglige medarbejdere i vores agitation og involveret vores politikere 

fra landsforeningernes bestyrelser, så de også får mulighed for at opleve med-

lemmerne på studiestederne. 

En vigtig læreproces er, at vi har samlet ”best practice” fra de tværgående lands-

foreningers forskellige måder at agitere på, så vi altid kan anvende den bedste 

metode i den konkrete situation. Og så har vi samtidig indgået samarbejdsaftaler 

med studierepræsentanter fra studiestederne, så vores netværk er stærkt og på 

plads 

 

Konkurrenterne: 

Metodisk arbejde er en nødvendighed, når konkurrenterne fra bl.a. de akademi-

ske organisationer er meget aggressive. Flere af dem har valgt at ansætte lokale 

studentermedhjælpere, som deres lokale repræsentant for fagforeningen. Her er 

det værd at bemærke, at konkurrenterne ikke alene tæller de gule, men er en 

blandet flok af bl.a. Kommunikation og Sprog, Djøf, CA, Finansforbundet, Magi-

strene, Business Danmark, Lederne, PROSA, KRIFA, Det Faglige Hus, ASE, og Metal 

 

Årsagen til succes med organisering ligger i vores fokus, systematik og vedhol-

denhed.  Samtidig har de frivillige ambassadører, og samspillet med studiets stu-

denterrepræsentanter på studiestederne også en stor indflydelse. 

 

Fremtid: 

 Tættere samarbejde med de studerendes råd på lokale studiesteder 

 Uddannelse frivillige ambassadører 

 Udvikle attraktive arrangementer 

 2500 nye medlemmer    

 

 

Arbejdsmiljø – og Samarbejde. 

Arbejdsmiljø- og samarbejdsområdet blev i slutningen fra 2011 en del af faglig 

afdeling i HK/Privat, således at alt det faglige arbejde nu er samlet under én hat 

der også inkluderer uddannelsesområdet  
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Hvordan virker reglerne om arbejdsmiljøorganisation? 

I 2013 skal virkningerne – eller mangel på virkninger af de nye regler evalueres. 

Herefter skal der tages stilling til om evalueringen skal give anledning til ændrin-

ger. De fleste store forbund har allerede gennemført deres egne evalueringer for 

at få en fornemmelse af hvordan landet ligger. Det gælder også HK som i efter-

året 2012 gennemførte en større spørgeskemaundersøgelse. 

  

Undersøgelsen viser, som hovedresultat, at arbejdsgiverne ikke lever op til for-

pligtigelsen om at tilbyde supplerende uddannelse. Kun knap halvdelen af ar-

bejdsmiljørepræsentanterne har fået den tilbudt. Det er både dem der er valgt 

efter de nye regler og dem der er valgt efter de gamle regler som ikke får det de 

har ret til. Kompetenceudviklingsplaner er en by i Rusland. Kun ca. 16 procent har 

fået dem udarbejdet. 

 

Disse resultater og andre fra undersøgelsen giver et godt fundament for HK til de 

kommende drøftelser af reglerne og peger på nogle indsatsområder de næste par 

år. Arbejdsmiljørepræsentanterne skal have noget mere uddannelse og mere ind-

flydelse på virksomhederne. 

 

Psykisk arbejdsmiljø 

I 2012 har medlemmernes psykiske arbejdsmiljø spillet en hovedrolle i arbejdet. 

Ved mange møder og konferencer har social kapital været en del af programmet 

med henblik på at give medlemmerne redskaber til at få bl.a. arbejdsgiverne i tale 

om dette element, der kan spille en nøgle rolle i udvikling af både det psykiske 

arbejdsmiljø og produktiviteten på virksomhederne. 

 

Styrkelse af viden på arbejdspladserne 

HK/Privat har i 2012 arbejdet løbende på at øge arbejdsmiljørepræsentanternes 

viden og status i det faglige arbejde. Den årlige arbejdsmiljøkonference for 130 

arbejdsmiljørepræsentanter i februar handlede om forandringer. Udover konfe-

rencen styrker vi arbejdsmiljørepræsentanternes faglige virke gennem kvartals-

bladet ArbejdsmiljøNyt, HK/Privatbladet og brancherettede temadage. Vi leverer 

også nyt til to af HK/Privats nye informationstiltag: Nyhedsbrevet til alle med-

lemmer og Fagligt Nyt til alle tillidsvalgte. Også hjemmesiden Arbejdsmiljøporta-

len er et led i de løbende aktiviteter.  

 

Partssamarbejdet 

På trods af den forrige regerings voldsomme reducering af økonomien til bran-

chearbejdsmiljørådene (BAR), lykkes det stadig at få udarbejdet en variation af 

vejledninger og andet informationsmateriale til brug for medlemmerne. Det unik-

ke ved dette materiale er at arbejdsgiverne og de faglige organisationer er enige 

om indholdet. Det kan derfor med stor fordel bruges af medlemmer og afdelinger 

ved besøg på virksomhederne. HK/Privat deltager i flere BAR og lægger især kræf-

terne i: BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR og BAR jord til Bord. Branchear-

bejdsmiljørådenes aktiviteter og udgivelser kan ses på www.bar-web.dk og på de 

enkelte BARs hjemmesider. 

 

Grafisk Kodeks for ansvarlighed i den grafiske branche  

Menneskerettigheder, beskyttelse af det ydre klima, sikkert og sundt arbejdsmil-

jø, beskyttelse af basale arbejdstagerrettigheder og bekæmpelse af korruption. 

Det er nogle af nøgleordene i et unikt CSR-kodeks for grafisk produktion som 

HK/Privat og Grafisk Arbejdsgiverforening har strikket sammen i fællesskab. Ko-

deks udstikker rammerne for hvordan grafisk produktion bør foregå – både i 

http://www.bar-web.dk/
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Danmark og i udlandet. Det er så vidt vides første gang at en faglig organisation 

og en arbejdsgiverforening går sammen om et sådant initiativ  

Kodeks skal bruges til at sætte fokus på forholdene i de trykkerier som danske 

forlag vælger at bruge – udelukkende på grund af prisen. For de danske grafiske 

virksomheder der tilslutter sig kodeks forpligter sig til at have øje på andre vær-

dier i produktet end lige prisen. Det er værdier som godt arbejdsmiljø, ydre miljø-

forhold og arbejdstagerrettigheder: 

 

Andre indsatsområder 

HK/Privat arbejder løbende med en række andre temaer af betydning for med-

lemmerne arbejdsmiljø. Det drejer sig fx om risiko og forebyggelse af museska-

der, indeklima, natarbejdets plager, rummeligheden på arbejdsmarkedet, over-

vågningsproblematikker, stress og støj. 

 

Medbestemmelsesområdet 

Sektoren har i 2012 deltaget i basale aktiviteter i konsulentnetværket – både i LO 

og Kooperationen - og derudover ydet medlemmerne bistand på de henvendelser 

som sektoren har fået. 

 

Information om arbejdsmiljø og medbestemmelse? Gå ind på 

www.arbejdsmiljøportalen.dk 

 

Arbejdsmiljøkompetencecenteret 

En del af HK/Privats arbejdsmiljøarbejde gennemføres i samarbejde med de andre 

sektorer under Arbejdsmiljøkompetencecentret. Fra 2011 kan nævnes udvikling 

og gennemførelse af 3-dages kursus om arbejdsmiljø for afdelingsmedarbejdere. 

Kurset er gennemført to gange. Desuden er et bag-selv-koncept til afdelingerne 

om social kapital på trapperne. Det samme gælder en agitationspjece som skal 

hverve og fastholde arbejdsmiljørepræsentanter, idet der fortsat er nedgang i an-

tallet af arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

Uddannelsesområdet   

2012 bød på overenskomstforhandlinger, som resulterede i to landvindinger: 

 

 Udvidelsen af dækningsområdet på Industriens funktionæroverenskomst 

med professionsbachelorniveau 

 

 Ret til at akkumulere uforbrugte dage til selvvalgt uddannelse i op til 3 år, 

med tilbagevirkende kraft fra 2011 

 

Forberedelse, gennemførelse og opfølgning på overenskomstforhandlingerne 

fyldte i året og vil også fylde i 2013.  

 

Derudover har der været fokus på selvvalgt uddannelse samt omfattende uddan-

nelsespolitisk arbejde med erhvervsuddannelse og efteruddannelse, aktiviteter i 

uddannelsesfonde mm. 

 

På efteruddannelsesområdet faldt AMU aktiviteten i 2012 til ca. halvdelen af ni-

veauet i 2010. En bekymrende udvikling, som dog samtidig afspejler at en del af 

HK/Privats medlemmer orienterer sig mod efteruddannelse på et højere niveau 

end tidligere. 

 

http://www.arbejdsmiljøportalen.dk/
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HK/Privat har derfor som målsætning at sikre ’det dobbelte løft’, dvs. løftet fra 

ufaglært til faglært og fra faglært til videregående niveau. Kun på den måde kan 

vi sikre, at vi varetager alle vores medlemmers interesser. For medlemmer inte-

resseret i videregående uddannelse er det især erhvervsakademiuddannelser og 

diplomuddannelser der er interessante. 

 

På erhvervsuddannelsesområdet blev de første skridt taget i flere faglige udvalg 

mod at udvikle specialefag og –sammensætninger på højere niveau, en udvikling 

der fortsættes i 2013. Målsætningen er at udvikle erhvervsuddannelserne til ni-

veauer, der rækker op til og ind i erhvervsakademiuddannelsernes niveau – uden 

at tabe sigtet med vekseluddannelsesprincippet og respekten for de praktisk fag-

lige kompetencer. På den måde sikrer vi, at erhvervsuddannelserne forbliver at-

traktive for både arbejdsgivere og de dygtige unge, som ellers søger mod de 

gymnasiale uddannelser. 

 

Rettigheden til selvvalgt uddannelse trådte i kraft den 1. januar 2009.  

 

På 22 overenskomstområder er der etableret bestyrelser, formuleret retningsliner, 

udarbejdet ansøgningsskemaer, procedurer m.m. I forlængelse heraf lægger vi 

fortsat mange kræfter i behandling af indkomne ansøgninger, indkrævning og 

udbetaling af midler, smidiggørelse af ansøgningsprocedurer med videre sammen 

med arbejdsgiverorganisationerne.  

 

Vedvarende information af medlemmer, TR mm. sker gennem traditionelle infor-

mationskanaler som vores blad, medlemsmøder, TR møder, virksomhedsbesøg 

og etableringen af et netværk bestående af 7 regionale kontaktpersoner blandt 

vores faglige kolleger i HK afdelingerne. Platformen for dette arbejde er hjemme-

siden www.selvvalgtuddannelse.dk, hvor vi informerer om de 22 landsdækkende 

overenskomsters muligheder og linker til overenskomsterne.  

 

Interessen for de nye muligheder vokser vedvarende og vil uden tvivl, af med-

lemmerne, i stigende grad blive påskønnet som en supplerende ret og mulighed i 

forhold til den arbejdsgiverfinansierede uddannelsesindsats.  

 

Opsummerende kan man dog sige, at det stadig er de meget motiverede medar-

bejdere, som benytter muligheden. Samtidig kan man se, at det er den første 

gnist der skal springe, før kolleger inspirerer hinanden til brug.  

 

På områder, hvor virksomheder kan søge på medarbejdernes vegne er der højere 

aktivitet, end på de områder, hvor medarbejderne selv skal forestå ansøgningsar-

bejdet, lægge penge ud osv. Det individuelle ansvar for egen udvikling og de 

økonomiske barrierer i forbindelse med lønkompensation fra kompetencefondene 

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.  

 

Sektorens medlemmer videreuddanner sig primært i forhold til de offentligt aner-

kendte videregående voksenuddannelser, som består af blandt andet fagmoduler 

på erhvervsakademiniveau. Disse uddannelser udbydes på landets erhvervsaka-

demier. Traditionelt set blev disse uddannelser oftest udbudt som deltidsuddan-

http://www.selvvalgtuddannelse.dk/
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nelser, der tages uden for ordinær arbejdstid. I stigende grad er der dog dagtil-

bud både på erhvervsakademiniveau og diplomniveau.  

 

Uddannelsesafdelingen har i årets løb taget initiativ til og deltaget i flere projek-

ter med diverse arbejdsgiverorganisationer. Projekterne finansieres af de fælles 

uddannelsesfonde og har fx haft fokus på markedsføring af udvalgte erhvervsud-

dannelser, kampagner for selvvalgt uddannelse inden for overenskomstområdet 

mm. 

 

Kommunikation i HK/Privat 

Målet for presseomtaler i HK/Privat er at få cirka 150 klip pr. måned, og det lyk-

kedes i særdeles høj grad i 2012 – blandt andet på grund af overenskomstfor-

handlingerne. I de første 10 måneder havde vi i alt 2.841 omtaler af HK/Privat i 

pressen, hvilket giver et gennemsnit på 284.  

 

Pressen gav vores overenskomstforhandlinger i vinteren og foråret en massiv 

dækning, men der var også fokus på vigtige sager omkring overenskomstforhold, 

f.eks. Vejlegården, politiske emner omkring arbejdsmarkedsforhold og sager om 

arbejdsmiljø og uddannelse. 

 

Den meget stærke presseomtale af vores OK-forhandlinger blev tilrettelagt i et 

tæt samspil med vores andre medier, og vi igangsatte også en kommerciel mar-

kedsføring for at lægge pres på forhandlingerne. Det lykkedes. Ligeledes blev 

medierne brugt til at anbefale vores medlemmer dels at stemme om den nye 

overenskomst, dels at stemme ja denne gang. Vi fik en stemmeprocent på 34 og 

et meget stort ja-flertal på 82.  

   

Bortset fra vores fortsatte arbejde i HK/Privat med blad, hjemmesider, presse og 

de nye sociale medier, som også blev brugt aktivt under OK 2012, satte vi turbo 

på de elektroniske nyhedsbreve. Fra foråret udgav vi sammen med afdelingerne 

et nyhedsbrev månedligt til alle medlemmer af HK/Privat, og fokus var og er her 

de nære ting omkring arbejdslivet, f.eks. frihed, ferie, fyringer, løn og arbejdsmil-

jø. 

Desuden udgav vi fra november et nyhedsbrev til alle tillidsvalgte i HK/Privat med 

afdelingerne, og her er fokus rettet mod hard core-TR-stof som f.eks. nye regler i 

overenskomster, lovgivning, domme og voldgifter. 

 

I forbindelse med nyhedsbrevet til medlemmer har vi annonceret i MetroXpress 

og sat fokus, både på nyhedsbrevet og på vores faglige rådgivning og indsats. 

 

Bladet er stadig en central faktor i den regelmæssige kontakt til det enkelte med-

lem.  

 

Hjemmesiderne trænger til en alvorlig revitalisering, og vi forventer en ny lance-

ring af hjemmesider i hele HK i løbet af 2013-14. 

 

Desuden skal vi forvente at deltage på nye sociale platforme, herunder styrke vo-

res indsats på især Facebook. 
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HK/Stat 

2012 har i HK/Stat været præget af et år med kongres, formand- og næstfor-

mandsskifte og et højt aktivitetsniveau i henhold til HK/Stats handlingsplan med 

omdrejningspunkterne overenskomster og aftaler, kompetenceudvikling og ud-

dannelse, arbejdsmiljø, juridisk rådgivning samt faget. 

 

HK/Stats formandskab 

Formandskab før kongressen bestod af formand Thora Petersen, mens Rita Bund-

gaard var næstformand. Efter kongressen er Rita Bundgaard formand, og Peter 

Raben næstformand. 

 

Sektorbestyrelsen  

Sektorbestyrelsen har holdt otte bestyrelsesmøder i 2012. I overskriftsform er 

bl.a. følgende emner behandlet: 

 

 Overenskomstforberedelse 

 HK/Stat kongres 

 Lederindsats, Ungdomsarbejde 

 Udviklingen på det offentlige arbejdsmarked 

 Handlingsplaner, Politikområder 

 Psykisk arbejdsmiljø 

 Strategi for faget. 

 

OAO Stat  

OAO’s statslige forhandlingsudvalg træffer afgørelse i alle aftale- og overens-

komstspørgsmål på det statslige LO-forhandlingsområde. Formand for OAO Stat 

er Flemming Vinther. Rita Bundgaard er næstformand. 

 

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) 

Formand for CFU er Flemming Vinther, OAO Stat og næstformand er Peter Ibsen 

CO10. De udgør formandskabet ved de kommende OK13-forhandlinger på vegne 

af ca. 150.000 statsansatte medlemmer, sammen med tre øvrige CFU-

forhandlingsudvalgsmedlemmer heriblandt Rita Bundgaard. 

 

Sekretariatets opbygning 

HK/Stats sekretariat er opdelt i 3 teams: 

 

 Fagligt Team 

 Kommunikations Team  

 Administrativt Team 

 

HK/Stats sekretariat beskæftigede ved udgangen af 2012 udover formand og 

næstformand 19 fastansatte medarbejdere og 1 elev. 

 

HK/Stats Overenskomster 

 

Overenskomstfornyelse 2012, DR 

Med 52,5 pct. JA stemmer, 45,9 pct. NEJ stemmer, 1,6 procent Blanke stemmer 

og en stemmeprocent på 73,49 har medlemmerne i DR godkendt Forligsinstituti-

onens mæglingsforslag af den 9. juni 2012 mellem HK/Stat og DR for perioden 1. 

juni 2012 til 31. maj 2014. 

 



HK Årsberetning 2012 

 132 

Mæglingsforslaget dækker en 2-årig periode, med en samlet økonomisk ramme 

på 0,7 %, i hvert af de to år, som lægges på basislønnen, derudover indeholder 

mæglingsforslaget forbedringer på en række områder:  

 En ny mere forpligtende aftale om kompetenceudvikling 

 Forpligtende aftale om inddragelse af tillidsrepræsentanten forud for vars-

ling af afskedigelse når afskedigelsen er begrundet i DR’s forhold 

 Prøvetiden ved ansættelse ændres fra 9 til 3 måneder 

 Rammeaftale om hviletid og fridøgn 

 

Forbedringer af følgende sociale forhold: 

 Erstatning af feriefridag ved sygdom 

 Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år 

 Pasning af alvorligt syge børn under 18 år 

 Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv. 

 Pasning af nærtstående der ønsker at dø i eget hjem 

 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 

 Lønnet forældreorlov 

 Fravær af familiemæssige årsager 

 

Desuden afsætter DR 0,6 %, i hvert af de to år, som en samlet sum til fordeling 

ved de personlige lønforhandlinger. 

 

Overenskomstdækning af kontorfunktionærer ansat på stiftsadministratio-

ner, provstikontorer og kirkegårdskontorer 

 

Der har altid været en forståelse mellem Kirkeministeriet og HK/Stat om, at ansat-

te ved Stiftøvrighederne var fuldt og helt dækket af HK/Stats organisationsaftale, 

og at de ansatte ved provstier og kirkegårdskontorer fulgte HK/Stats organisati-

onsaftale via de cirkulærepålæg som Kirkeministeriet udsendte til menighedsrå-

dene. For fuld sikring har HK-afdelingerne dog også formelt indgået konkrete til-

trædelsesoverenskomster med mange menighedsråd. Det har fungeret uden 

nævneværdige problemer gennem mindst 25 år. 

 

Da HK/Stat blev bekendt med, at der var indgået en række aftaler for overens-

komstansatte på Kirkeministeriets område, uden at HK/Stat var inddraget, frem-

satte HK/Stat i forbindelse med overenskomstforhandlingerne ved OK11 formelt 

krav om overenskomstdækning af området. 

 

Disse forhandlinger blev afsluttet i foråret 2012 og parterne blev enige om, at 

OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, la-

boranter og it-medarbejdere (HK) i staten finder anvendelse for kontorfunktionæ-

rer i folkekirken med myndighedsopgaver for stiftsadministrationer, provstikon-

torer og kirkegårdskontorer. Overenskomstdækningen trådte i kraft fra 1.4.2012. 

 

Overenskomster med Finansministeriet 

2012 har været præget af forberedelserne til OK13. HK/Stat har holdt regionale 

TR møder, hvor temperaturen på de statslige arbejdspladser blev taget – og for-

ventningerne til OK13 blev drøftet. Tillidsrepræsentanterne og medlemmerne 

kunne indsende krav til OK13 via elektronisk spørgeskema – og gennemgående 

var der stor fokus på tryghed i ansættelsen og tillid til de statsligt ansatte. Gene-

relle lønstigninger er dog prioritet nr. 1 blandt de statsansatte. 
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HK/Stat vil være direkte repræsenteret ved forhandlingerne om OK13 på statens 

område, idet HK/Stats formand, Rita Bundgaard, indgår i CFU’s 5-mands forhand-

lingsudvalg, som skal mødes med Finansminister Bjarne Corydon. Forhandlinger-

ne blev sat i gang d. 17.12.2012 

 

PRINCIPIELLE FAGLIGE SAGER 

 

HK/Stat vandt 3 ud af 5 sager om aldersdiskrimination i SKAT 

Sagerne handler om forflyttelsen af 5 medlemmer af HK/Stat fra forskellige skat-

tecentre til betalingscentret i Ringkøbing. I tre af sagerne har Ligebehandlings-

nævnet fundet, at der var tale om aldersdiskrimination ved udvælgelsen af vores 

medlemmer til forflyttelse. SKAT blev dømt til at betale en godtgørelse på 

200.000 kr. i to sager og 25.000 kr. i den sidste sag.   

 

Efter ”Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet” må en ar-

bejdsgiver ikke forskelsbehandle på grund af bl.a. alder ved ansættelse, afskedi-

gelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og ansættelsesvilkår. I 

denne sag var der tale om, at SKAT udpegede en række medarbejdere fra hele 

landet til forflyttelse til det nye betalingscenter i Ringkøbing. Ved udpegningen af 

medarbejdere blev der lagt vægt på, om medarbejderne beskæftigede sig med de 

opgaver, som Betalingscenteret skulle varetage.  

 

I sagerne kunne vi påvise, at de udpegede medarbejdere var de ældste – og at 

yngre medarbejdere ikke blev valgt. Vi kunne derfor pege på faktiske forhold, der 

giver anledning til at formode, at der var tale om aldersdiskrimination. Derefter 

var det op til SKAT som arbejdsgiver at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke 

var blevet krænket. Denne bevisbyrde kunne SKAT ikke løfte i 3 af de 5 sager. Og 

Ligebehandlingsnævnet kunne derfor konstatere, at der var tale om aldersdiskri-

mination.  

 

I den sag, hvor der blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr., blev der lagt vægt 

på, at medarbejderen havde fået lov til at forblive på hendes hidtidige skattecen-

ter frem til det tidspunkt, hvor hun havde planlagt at gå på pension.  

 

I de to sager, som vi ikke vandt, konstaterede Ligebehandlingsnævnet, at SKAT 

ikke havde diskrimineret på grund af alder. I de to sager havde man nemlig valgt 

de medarbejdere, som havde beskæftiget sig mest med de opgaver, som blev 

overflyttet til Betalingscentret. Det var derfor sagligt at vælge dem, selvom de var 

de ældste medarbejdere.  

 

Sagerne blev omtalt af en del medier, bl.a. et interview i radioavisen med formand 

Rita Bundgaard.  

 

100.000 kr. til afskediget arbejdsmiljørepræsentant  

En voldgiftsret tilkendte en afskediget arbejdsmiljørepræsentant 100.000 kr. i 

godtgørelse for usaglig afskedigelse.  

 

Medlemmet havde været ansat siden 1991 på Veterinærinstituttet i Århus i fjer-

kræsektionen og arbejdsmiljørepræsentant siden 1998. Hun blev afskediget som 

følge af en større besparelsesrunde, hvor der blev afskediget en række medarbej-

dere, og hvor instituttet skulle samles i DTU’s lokaler i Lyngby for at spare husle-

jeomkostninger. Fjerkræsektionen skulle flyttes umiddelbart, men en anden sek-

tion for fisk skulle flytte lidt senere. I kendelsen kom opmanden frem til følgende 

resultat:  
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 Der var tale om arbejdsmangel, da DTU skulle spare både på personaleres-

sourcer og andre udgifter. Fjerkræsektionen blev flyttet til Lyngby umid-

delbart, og der var ikke ledigt arbejde i fiskerisektionen.  

 Der var derimod ikke tvingende årsager til at afskedige vores medlem. Ef-

ter TR-aftalens § 11, er arbejdsmangel kun en tvingende årsag, ”hvis an-

sættelsesmyndigheden kan dokumentere, at man ikke lige så godt kunne 

have afskediget en anden medarbejder.”  

 DTU var ikke i den konkrete sag forpligtet til at skabe en stilling til vores 

medlem ved at klippe i de andre laboranters opgaver. 

 DTU kunne ikke bevise, at vores medlem ikke ville være i stand til at udfø-

re det laborantarbejde, der blev udført af en anden konkret laborant, efter 

en rimelig oplæringsperiode. Og DTU skulle derfor have afskediget denne 

person i stedet for vores medlem. Der var derfor ikke tvingende årsager til 

afskedigelsen.  

 Ved fastsættelse af godtgørelsen blev der taget hensyn til både den lange 

ansættelsestid og til den pressede situation, som arbejdsgiver stod i.  

 Godtgørelsen blev fastsat til 100.000 kr.  

 

 

PENSIONSSAG – forsvaret 

I forbindelse med overgang til nyt lønsystem i 2003, indgik HK/Stat aftale om, at 

alle ”udligningstillæg” – (forskel mellem ny og gammel løn) var personlige pensi-

onsgivende tillæg. 

I forsvaret konstaterede man for et par år siden, at gruppen af civilarbejdere – 

ansatte med tjenestemandslignede pensionsordning – ikke havde fået indbetalt 

pension af dette udligningstillæg. Forsvaret oplyste efter undersøgelse af omfan-

get og korrektheden af kravet HK/Stat om, at man ville igangsætte regulering af 

denne fejl. 

I forbindelse med krav om bod for brud på overenskomsten, blev sagen behand-

let i Moderniseringsstyrelsen i 2012. Moderniseringsstyrelsen afviste, meget over-

raskende, at der var tale om brud på overenskomsten, selvom efterbetaling til 

nogle af medlemmerne var påbegyndt og Moderniseringsstyrelsen havde svaret 

bekræftende til Forsvaret om kravet. Moderniseringsstyrelsens påstand er således 

nu, at civilarbejdere ikke er omfattet af aftalen fra 2002 på grund af deres særlige 

pensionsvilkår. HK/Stats opfattelse er, at gruppen ikke er undtaget og derfor er 

omfattet af pensionsindbetaling for ”udligningstillægget”. 

 

Sagen er overgivet til LO og vil blive behandlet i 2013. Der er tale om en sag med 

et efterbetalingskrav på i alt 36 millioner kroner til ca. 1400 medarbejdere i for-

svaret. 

 

Arbejdsmiljø  

HK/Stat har i 2012 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? 

 

Indsatsen om arbejdsmiljø har indeholdt en række forskellige typer af indsatser: 
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 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 bidraget med aktuelle kommentarer og nyhedsbreve til HK’s arbejdsmil-

jøportal. 

 

HK/Stats projekt om arbejdsmiljø 

En projektgruppe i sekretariatet har i 2012 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. 

 

Kompetencecenter for arbejdsmiljø i HK 

Arbejdsmiljøkompetencecentret består af konsulenter fra de 4 sektorer fra fælles-

skabet og en politisk styregruppe, hvor Peter Raben deltager. En gang i kvartalet 

holder centret møder med afdelingsrepræsentanter. I 2012 har centret primært 

haft fokus på følgende aktiviteter: 

 Indsats om social kapital i samarbejde med afdelingerne. 

 Udvikling af bag-selv-koncept om social kapital til formidling af pjecen: ”Sæt 

social kapital på dagsordenen”. 

 Udvikling og afholdelse af et 3-dages kursus for ansatte i afdelinger. 

 Formidling om den ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøorganisationen. 

 Den årlige arbejdsmiljøkonference i HK. 

 Videreudvikling af arbejdsmiljøportalen. 

 

Ultimo 2012 er det politiske ordførerskab flyttet til Forbundet ved Mette Kindberg 

(efter Jørgen Hoppes fratræden). Samtidig er centrets koordinator Birte Haugaard 

ikke længere ansat i HK. Der udestår en politisk afklaring om centrets fremtidige 

forankring og indsats. 

 

BAR FOKA (Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administra-

tion) 

Peter Raben overtog i 2012 formandskabet for BAR FOKA fra Rita Claumarch 

Bundgaard. I 2012 har rådet prioriteret aktiviteter til fremme af social kapital, 

forebyggelse af arbejdsrelateret stress, gode ledelsesværktøjer, sundhedsfremme 

og forebyggelse af vold og trusler i den offentlige og finansielle sektor. 

 

I 2012 har indsatsen især handlet om forebyggelse og håndtering af trusler og 

vold, hvor der både er udgivet et hæfte, et kortspil og afholdt konferencer. Et an-

det større emne har været ledernes rolle og ansvar i forhold til trivsel på arbejds-

pladsen. I efteråret har der været afholdt konferencer med udgangspunkt i tidli-

gere udgivne hæfter med ledelsesværktøjer til forebyggelse og håndtering af bl.a. 

arbejdsrelateret stress og konflikter. BAR FOKA har desuden kørt både en bruger-
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undersøgelse og en opmærksomhedskampagne. Som et led i kampagnen har der 

været gennemført en konkurrence om det bedste arbejdsmiljøslogan. Der er også 

foretaget opdatering af flere publikationer og websider samt implementeret et nyt 

design. Se hjemmesiden: www.arbejdsmiljøweb.dk 

 

Trepartsmidler til formidling om trivsel i det offentlige 

Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) har fået 8 gange 25 mio. til en indsats, der 

skal forbedre trivslen i det offentlige. HK/Stat følger arbejdet tæt og er repræsen-

teret i kampagnens referencegruppe. 

 

Det har fortsat været vigtigt for HK/Stat at tage afstand fra alene at have fokus på 

den meget individuelle tilgang til stress, hvor det primært handler om, at den en-

kelte skal lære at håndtere sin stress til også at handle om, hvordan man mind-

sker de mere kollektive belastninger i arbejdsmiljøet som fx et øget arbejdspres. 

Desuden har HK/Stat i 2012 i samarbejde med FOA måttet kæmpe en del for et 

fokus på forebyggelse af smerter i en netværkskampagne om muskel- og skelet-

besvær og ikke alene et fokus på, hvordan den enkelte kan håndtere sine smer-

ter. 

 

Fag, Uddannelse og kompetenceudvikling 

HK/Stats kongres vedtog i 2012 et nyt målprogram med en stærk kobling mellem 

medlemmernes fag, uddannelse og kompetenceudvikling, hvori det blandt andet 

hedder: 

 

”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/Stat skal skabe 

værdi for medlemmet gennem en samlet strategi for Fag, Uddannelse og Kompe-

tenceudvikling. Strategien skal bidrage til kvalitet i HK-kerneopgaven og skabe 

stærke faglige og sociale fællesskaber på arbejdspladsen.” 

 

HK/Stats projekt om Fag, uddannelse og kompetenceudvikling 

Projektgruppen bestod i 2012 af Anders Bojesen (projektleder), Birgitte Thim Be-

rendt, Nanna Scheuer, Per Gerner Hansen og Rosa Middelboe (kommunikation). 

Fra september har vi desuden fået tilknyttet elev Line Henriksen.  

 

Projektgruppen har i 2012 arbejdet med følgende opgaver: 

 

 Udgivelse og formidling af fagpjecen ”Sæt faget forrest” 

 Udvikling af koncept for lokale fagfestivalarrangementer 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 kompeten-

ceudvikling. 

 Udvikling af nye (efter- og videre)uddannelsestilbud til medlemmerne. 

 Temadebat på HK/Stats kongres med udvikling af konkrete forslag under 

overskrifterne ”Udvikling og uddannelse”, ”Læring på jobbet”, ”Stærke fag-

lige fællesskaber” og ”Synlighed og tydelighed”. 

 Etablering af karrieretelefon i samarbejde med HK/Kommunal. 

 

Uddannelsespolitik 

HK/Stat har i OMKOF (Områdeudvalget for Kontoruddannelsen til den Offentlige 

Forvaltning og Administration) og i Fagligt Udvalg for Kontor under Uddannelses-

http://www.arbejdsmiljøweb.dk/
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nævnet deltaget i arbejdet med at udvikle og sikre kvaliteten i kontoruddannel-

sen. HK/Stat har i 2012 haft fortsat fokus på udviklingen i antallet af praktikplad-

ser til kontoruddannelseselever og har arbejdet for at få de statslige institutioner 

og Finansministeriet til at oprette praktikpladser og ansætte elever. HK/Stat del-

tager desuden igennem LO i et større reformarbejde af erhvervsuddannelserne 

(EUD). 

 

Biblioteksassistentuddannelsen 

I 2012 lykkedes det efter flere års arbejde HK/Stat i samarbejde med SBA (TR-

kollegiet for Statslige Biblioteker og Arkiver), HK/Kommunal og deres biblioteks-

udvalg at sikre, at uddannelsen kan fortsætte, og at den nu udbydes på COK og 

Metropol. 

 

Kompetenceudvikling 

HK/Stat har i 2012 igennem Statens Center for Kompetenceudvikling og OPU 

medvirket til en række konkrete arbejdspladsprojekter til gavn for HK’ere i staten. 

Konkret har HK/Stat været initiativtager til to ansøgninger om henholdsvis en 

”projektkoordinatoruddannelse” i samarbejde med Metropol og ”Klædt på til for-

andring gennem faglighed” i samarbejde med Skanderborg-Odder Uddannelses-

center. 

 

Ungdomsarbejde  

HK/Stats ungdomsarbejde centrerer sig om to målgrupper: Elever og administra-

tionsbachelorer.  

 

Strategien for elever har været at arbejde for fastholdelse og rekruttering ved at 

sikre faglige tilbud til målgruppen. Derudover at udvikle og understøtte initiati-

ver, der kan sikre gode uddannelses- og praktikforhold. Fra maj 2011 til maj 

2012 er organiseringsgraden for elever steget fra 73% til 79%. Initiativer har væ-

ret:  

  

 Udviklet og afviklet elevkonferencer og fyraftensmøder med fokus på fag-

lighed og kompetenceudvikling.  

 Afholdt 12 skrivekurser for kontorelever fra alle sektorer i alle afdelinger. 

 Uddelt pris for bedste fagprøve.  

 Udvikling af materiale til undervisning af HK/Stats elever samt elever i de 

andre sektorer og på HG og HHX. 

    

Desuden har HK/Stat bidraget til at sætte fokus på elevuddannelsen i staten ved 

at medvirke til at igangsætte et elevprojekt i SCK, hvor arbejdspladser kan søge 

om midler til projekter i forbindelse med elevuddannelsen. Derudover har HK/Stat 

i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen gennemført to velbesøgte temadage 

for elev- og oplæringsansvarlige.    

 

Arbejdet med administrationsbachelorerne foregår i samarbejde med 

HK/Kommunal. En stor del af arbejdet foregår i regi af Administrationsbachelo-

rernes Landsforening (ABL/HK). ABL/HK har til formål at sikre at varetage med-

lemmernes uddannelsesfaglige, studenterpolitiske og fagpolitiske interesser, at 

understøtte etableringen af netværk mellem studerende og dimittender samt ud-

brede kendskabet til uddannelsen. Det er blandt andet gjort via oplæg og rekrut-

tering af alle nye studerende, oplæg for TR i afdelinger og politisk arbejde for at 

kvalitetssikre uddannelsen. I 2012 er der ligeledes afholdt årsmøde med valg af 

formand og to næstformænd samt uddeling af bachelorprisen.  
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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 2012 – i et rigtigt godt samspil med landsklubber, afde-

linger og tillidsfolk. Her følger nogle af de vigtigste politiske indsatser i 2012.  

 

Tillidsreformen - holdningsskifte på statens område og styrket samarbejde, 

dialog og tryghed 

HK/Stat indledte i 2011 en indsats omkring et holdningsskifte på statens ar-

bejdspladser. Gennem en del måneder har vi forsøgt at påvirke politikere, mini-

stre og resten af fagbevægelsen til et holdningsskifte på statens område. Det er 

meget påkrævet, at statens arbejdspladser bliver bedre til at samarbejde og ind-

drage medarbejderne, samt at der kommer mere fokus på tryghed for medarbej-

derne. Der har været dialog med forskellige politiske aktører med finansministe-

ren som den mest markante.  

 

I løbet af 2012 fik denne dagsorden ganske stor gennemslagskraft: OAO og LO 

tog bolden op, og krævede en tillidsreform overfor Margrethe Vestager med ud-

gangspunkt i regeringsgrundlaget, og der er nu indledt en møderække herom. 

Muligvis ender det ikke med én samlet, forkromet reform – men snarere et væld 

af lokale, decentrale og centrale tiltag. Det er endnu uklart – men det er helt sik-

kert, at der er skabt en ny dagsorden på dette område.  

 

Tankegangen er følgende: I Danmark er velfærdssamfundet og den offentlige sek-

tor under et særdeles stort pres. Der er derfor behov for at nytænke den offentli-

ge sektor. Men svaret er IKKE New Public Management, centralistisk styring, udli-

citeringer, privatiseringer, øget kontrol og andre dårligdomme. I stedet er svaret, 

at der er hårdt brug for en tillidsreform i den offentlige sektor. En tillidsreform 

skal have fokus på tillid, faglighed, afbureaukratisering og innovation. Ledere og 

medarbejdere skal i samspil med borgerne vurdere, hvordan de overordnede mål 

nås – ikke de centralt valgte politikere og departementer. Vi skal i stedet aner-

kende, udvikle og udnytte de ansattes store faglighed og det vigtige samarbejde. 

På alle niveauer skal politikerne, medarbejderne og arbejdsgivere indgå partner-

skaber om styring og udvikling af den offentlige sektor. Aftalerne skal forpligte 

parterne til at styrke tillid og samarbejde – både gennem samarbejds- og medind-

flydelsessystemet og i de enkelte leder- og medarbejderrelationer. En tillidsre-

form vil kunne sikre en fortsat offentlig sektor i verdensklasse og skabe værdi på 

bundlinjen. 

 

Forlist trepart – men arbejdet gav afkast alligevel 

HK/Stat har sammen med forbundet og øvrige organisationer brugt ganske me-

get energi på trepartsforhandlingerne. Desværre forliste den samlede trepartsaf-

tale med et brag til stor skuffelse for mange. HK/Stat valgte dog sammen med 

forbundet at arbejde videre med de forskellige mærkesager på området, og den 

indsats ser ud til at give pote på forskellig vis – f.eks. arbejdsmarkedspolitik, ud-

dannelsesindsats, arbejdsmiljø og andre emner. Og om ikke andet har arbejdet 

styrket vores muligheder for at varetage vores interesser overfor Forbundet, OAO 

og LO.  

 

Moderniseringsprojekt i LO 

Der er også brugt en del energi på LO’s såkaldte Moderniseringsprojekt. LO har 

på en kongres besluttet, at der skal sættes fokus på den offentlige sektors udvik-

ling. Der udgives primo 2013 en rapport, som skal anvendes til at sætte forskelli-

ge dagsordner omkring den offentlige sektor i de kommende par år. HK/Stat har i 

den forbindelse haft et tæt samarbejde med LO’s økonomer og har sat et fornuf-
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tigt fingeraftryk på arbejdet. F.eks. har vi fået følgende emner ind: Danmark har 

faktisk den næstmest effektive offentlige sektor i verden - medarbejderne er cen-

trale i udviklingen af den offentlige sektor - man skal tænke sig om, når der sker 

digitaliseringer - tillidsdagsordnen - omstillingsprocesser skal være ordentlige og 

med tid og rum - spar ikke unødigt i det offentlige i krisetider, da det forværrer 

krisen - den nye budgetlov må ikke give konstante, bratte besparelser i staten - 

forsigtighedsprincip ved indhentning af administrative besparelser og mere evi-

dens - ens regler for løntilskud i det offentlige og private - bemanding i Skat giver 

velfærd - bemanding ved domstolene giver retssikkerhed - sammenlægning og 

digitalisering er ikke altid rosenrødt for borgerne, medarbejderne og statskassen 

(Skat, Statens IT og Statens Administration, ØSC mv.). det dobbelte uddannelses-

løft (sammen med andre) og praktikpladser mv. og andet omkring uddannelse - 

øgede udgifter på et vilkårligt område skal ikke finansieres af statsfyringer (f.eks. 

BoligJobplanen) - produktivitet i den offentlige sektor er steget mere end i det 

private – samt forskellige andre fingeraftryk. 

 

Finanslov, forlig, BoligJobplanen (’Fokuseret’ Administration) mv:  

Derudover har HK/Stat løbende fulgt op på SKAT-kampagnen for at få stoppet 

den urimelige og dyre spareproces i SKAT i forbindelse med finansloven og i star-

ten af 2013 er der planlagt møder med hhv. skatteministeren og produktionsdi-

rektøren. Der har også været løbende fokus på domstolsområdet, Politiet, Forsva-

ret og en række andre vigtige områder. HK/Stat fulgte igen finanslovsprocessen 

meget tæt. Finansloven har jo direkte konsekvenser for vores medlemmer. Der 

var et varigt pres på de politiske partier indtil sidste minut inden finansloven skul-

le vedtages i 2011. Desværre fortsatte nedskæringerne som følge af Fokuseret 

Administration i den nye finanslov, hvilket betød minimum 500 færre HK-jobs i 

staten.  

 

Skattekampagnen er kopieret til hele EU 

HK/Stats skattekampagne fra 2011 er nu kopieret til hele EU via EPSU, så der nu 

køres en fælles-europæisk kampagne i EU mod skattesnyd mv. 

 

Udbudskatalog / arbejdspladsbesøg  

HK/Stat har til HK-afdelingerne og LS udsendt katalog med en oversigt over tema-

arrangementer mv., som HK/Stat udbyder til afdelingerne samt inspiration til an-

dre muligheder for at holde arrangementer.  

 

Der er i 2012 afholdt 20 temaarrangementer. 

 

Kommunikation HK/Stat 2012 

Alle medarbejdere og valgte i HK/Stat kommunikerer som en integreret del af 

deres arbejde på forskellig vis. Fx i deres kontakt med medlemmer, samarbejds-

partnere og offentlighed. Det kommunikationsstrategiske arbejde og hovedparten 

af det praktiske kommunikationsarbejde er forankret i K-team. Bemandingen var i 

2012 uændret i forhold til 2011: En administrativ medarbejder en redaktionsse-

kretær/journalist, en webredaktør/journalist og en kommunikationschef, der le-

der teamet og udfører praktisk kommunikationsarbejde.  

 

De primære opgaver var medlemskommunikation og pressearbejde. Herudover 

løste teamet opgaver i forbindelse med faglige projektgrupper i sekretariatet, 

servicerede formandskabet, afviklede intern undervisning og producerede pjecer 

og materialer, blandt andet til organisationens kongres i juni.  
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Teamets medarbejdere deltog i 2012 i en række tværgående samarbejdsrelatio-

ner og udvalg i HK-forbundet. Fx i Webkoordineringsgruppen (der samarbejder 

om drift og udvikling af HK’s webunivers), i Bladstyregruppen (der udvikler og 

administrerer det praktiske samarbejde om bladudgivelse mellem forbund, sekto-

rer og afdelinger), i det tværgående redaktionelle samarbejde mellem forbunds-

redaktionen og de fire sektorredaktioner og i et embedsmandsudvalg under HB’s 

politiske kommunikationsudvalg. Embedsmandsudvalget har arbejdet med HK-

forbundets nye digitale kommunikationsstrategi. K-chefen indgår i HK/Stats ad-

ministrative ledelse. 

 

Medlemskommunikationen foregik primært med udgivelsen af HK Statbladet og 

med driften af hjemmesiden www.hk.dk/stat. Også nyhedsbrevet Faglig Nyt, som 

K-team producerer i samarbejde med det faglige sekretariat, er medlemskommu-

nikation – blot målrettet tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner og arbejdsmiljø-

repræsentanter.  

 

Sektorens faglige nyhedsbrev blev opprioriteret og redesignet i foråret 2012. 

Faglig Nyt er det målrettede specialmedie til tillidsrepræsentanter (herunder 

HK/Stats bestyrelse), kontaktpersoner, arbejdsmiljørepræsentanter og afdelings-

medarbejdere. 

 

Medlemsbladet udkom ti gange med et gennemsnitligt 48,8 sider pr nummer. 

Efter en relancering af bladet i slutningen af 2011 foretog redaktionen en læser-

undersøgelse i oktober 2012. Relanceringen indebar blandt andet en række nye, 

mere eller mindre faste formater som fx ’Syv døgn i statens tjeneste‘, ’Mit fag og 

min dag‘, ’To sider af samme fag‘ og ’Læsestof‘. Samtidig fik bladet et pay off, en 

slags motto: ’Din genvej til et godt arbejdsliv‘. 

 

1100 medlemmer deltog i undersøgelsen, som viste, at halvdelen er meget eller 

overvejende tilfredse med bladet, mens syv procent er meget eller overvejende 

utilfredse. Ifølge analysefirmaet Epinion a/s, som gennemførte undersøgelsen, 

har HK Statbladet sammenlignet med andre fagblade en høj læserandel. Kun 8 

procent læser ifølge undersøgelsen ikke bladet. Læsernes favoritemner var ’Løn, 

arbejdstid, pension og ferie‘ (74 procent) efterfulgt af ’Mit fag‘ og ’Efteruddannel-

se og kompetenceudvikling‘, begge med 59 procent. Også omtale af HK’s tilbud 

og aktiviteter og emnet arbejdsmiljø interesserer mange læsere.  

 

Spørgsmålet om valg af mediekanaler til medlemskommunikationen optager til 

stadighed både det politiske niveau og kommunikationspraktikerne i HK. Hvordan 

indfrier vi bedst vores kommunikationsmål med de ressourcer, der er til rådig-

hed? Hvilke målgrupper når vi bedst med digital kommunikation i form af fx ny-

hedsbreve, websites og sociale medier? Og hvilke dele af medlemskredsen holder 

vi os bedst i kontakt med gennem trykte medier som fagbladene? Disse spørgs-

mål blev belyst og drøftet i politiske og administrative sammenhænge i HK i 

2012. Et af resultaterne blev den omtalte digitale kommunikationsstrategi, som 

blandt andet vil føre til en ny HK-hjemmeside og til en mere systematisk brug af 

digitale nyhedsbreve. 

 

Indholdet på hjemmesiden www.hk.dk/stat gennemgik en grundig revision og 

ajourføring i løbet af året. Samtidig øgede vi antallet af nyheder og artikler med 

servicestof. En opgørelse viste, at hjemmesiden har 20.000 besøg om måneden.  

 

HK/Stats kommunikation skal bidrage til, at medlemmerne oplever nytteværdi af 

deres medlemskab. Samtidig skal kommunikationen støtte organisationens inte-

http://www.hk.dk/stat
http://www.hk.dk/stat
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ressevaretagelse for medlemmerne. Den skal synliggøre HK/Stats fagpolitiske 

mål, resultater, medlemmerne og deres fagligheder samt de statslige arbejds-

pladser. 

 

Værdier for kommunikation i HK/Stat 

 Troværdighed: HK/Stats informationer er til at regne med, bygger på facts 

og fagkundskab. 

 Åbenhed: Vi lægger vores beslutninger, holdninger og handlinger åbent 

frem. Men vi forringer ikke vores interessevaretagelse eller position i for-

handlinger ved at kommunikere om interne eller fortrolige forhold. 

 Dialog: Vi er optaget af at komme og være i dialog med vores målgrupper. 

Vi lytter til medlemmerne – og forholder os til, hvad vi hører 

 Klarhed: Sprog og budskaber skal være til at forstå. 

 Modtagerorientering: Kommunikationen skal tilstræbe at være relevant for 

modtageren – i modsætning til en kommunikation, der vender indad og af-

spejler interne strukturer, interesser og synsvinkler. 

 

Følg HK/Stats kommunikation på www.hk.dk/stat, i HK Statbladet og på Face-

book. 

 

HK/Stats lederindsats – status for aktiviteter i 2012 

2012 blev året, hvor vi kom rigtig godt i gang med indsatsen overfor medlemmer, 

som er ledere. I løbet af året har vi arbejdet med registrering af lederne, opbyg-

ningen af et web-univers for ledere og afholdelsen af den første temadag om le-

delse.  

 

Afdelingerne har bidraget til kortlægningen af HK/Stats ledermedlemmer. Vi 

har registreret ca. 450 ledermedlemmer i HK/Stat. I medlemssystemet er de ble-

vet registreret under koden overenskomstansat leder. Der er desuden ca. 350 

ledermedlemmer i HK Trafik og Jernbane samt ca. 400 ledere i HK Post og Kom-

munikation.  

 

Opbygningen af et web-univers for ledere har været prioriteret. I slutningen af 

juni 2012 gik lederuniverset i luften. Universet indeholder en forside samt under-

sider med artikler, ledelsesværktøjer, oplysninger om uddannelser og kurser, 

links til lederwebsites mv. Lederuniverset vil være under løbende udvikling også i 

2013.  

 

Den første temadag om ledelse blev holdt den 12. september 2012 i National-

museets festsal med 65 HK-ledere fra politiet, retterne, statsforvaltningerne, Kri-

minalforsorgen, universiteter og andre undervisningsinstitutioner, DSB, Ba-

nedanmark, Den jyske Opera og Forsvaret. Temadagens emne var ledelse i udvik-

ling. Oplægsholderne var generaldirektør i DR, Maria Rørbye Rønn, forfatteren 

Mads Ole Dall, coachen Annette Færch og direktør Gunnar Ørskov. Deltagelse i 

temadagen kostede 750 kr. Ledermedlemmer i HK/Stat, Trafik og Jernbane samt 

Post og Kommunikation blev inviteret til temadagen, ligesom den også blev til-

budt til ledermedlemmer af HK/Kommunal. 

 

Forsvaret – Ny Løn 

Fokus og pres på Forsvaret bl.a. i forbindelse med OK11 betød, at der skete et 

gennembrud omkring Ny Løn i Forsvaret: Forsvaret anerkendte, at løngruppeskift 

også kan være en del af ny lønsystemet og i forbindelse med øget decentraliseret 

http://www.hk.dk/stat
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kompetence, er der åbnet op for forhandling af basisløngruppeskift ved de lokale 

lønforhandlinger. Området blev fulgt tæt i 2012 og der har været afholdt en del 

møder med Forsvaret om emnet. I slutningen af 2012 blev der udsendt en vejled-

ning fra FPT til de lokale myndigheder for at guide dem på vej. Desuden blev det i 

den forbindelse fastslået, at også it-medarbejdere og laboranter er omfattet af 

muligheden for at indgå lokale aftaler om løngruppeskift.  

 

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 20 grunduddannelseskurser for tillidsrepræsentanter med i alt 

272 deltagere. 

 

Medlemstal 

HK/Stats samlede medlemstal ved udgangen af november 2012 er 32.482. Til 

sammenligning var HK/stats medlemstal i november 2011: 33.342. Det efterlader 

en medlemstilbagegang på 860.  

 

Antallet af fuldtids erhvervsaktive medlemmer er faldet fra 22.056 i 2011 til 

21.323 ved udgangen af november 2012. Et fald på 733. 

I 2012 var der inden for HK/Stats område 741 tillidsrepræsentanter, heraf 26 fæl-

lestillidsrepræsentanter. Derudover var 699 af HK/Stats medlemmer valgt som 

Sikkerhedsrepræsentanter. 

 

 


