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HK/Danmarks målprogram 2014-2017 

Dette målprogram er vedtaget på HK/Danmarks kongres den 25. oktober 2013 og gælder fra 1. 1 

januar 2014.  Målprogrammet er en fælles ramme for HK's arbejde og gælder for tillidsvalgte og 2 

andre aktive samt ansatte i forbund, sektorer og afdelinger. Det fastlægger de mål, HK særligt vil 3 

arbejde med de næste fire år.  4 

Hvem vi er  5 

HK er en fagforening for alle inden for vores faglige område, der er i job, er arbejdsløs eller under 6 

uddannelse. Vi rummer mange fag og tror på styrken i den faglige mangfoldighed.  7 

HK er et fællesskab, der favner medlemmer ansat i den private og den offentlige sektor, og vi er til 8 

for medarbejdere både med og uden lederansvar. HK rummer alle, uanset hvilket 9 

uddannelsesniveau man har.  10 

HK tror på, at den danske model er den bedste vej til at sikre medlemmerne bedre løn- og 11 

arbejdsvilkår, og arbejder for, at alle medlemmer dækkes af en overenskomst. 12 

HK’s løfte til medlemmerne er: Medlemmer af HK skal opleve et værdifuldt fagligt fællesskab og 13 

netværk, der styrker og udvikler deres studie- og arbejdsliv.  14 

Fælles ramme for HK 2014-2017 15 

HK skal være en bedre og stærkere fagforening til gavn for medlemmerne. For at ruste os bedst 16 

muligt har HK derfor besluttet at være en organiserende fagforening.  17 

HK vil skabe de forandringer i medlemskontakt, ydelser, kommunikation og indre kultur, der gør HK 18 

til en organiserende fagforening. Medlemmerne skal inddrages i HK’s arbejde, og vi vil understøtte 19 

medlemmerne bedre på arbejdspladsen. Vi vil øge værdien af det at være medlem af HK, styrke 20 

det faglige fællesskab og kun lave det, som bidrager til at gøre medlemmerne mere tilfredse og 21 

loyale.  22 

For at gøre HK bedre og stærkere er der i arbejdet med at skabe Den Organiserende Fagforening 23 

sat to overordnede mål, som også gælder for den kommende kongresperiode: At opnå stabilt 24 

medlemstal og at øge medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for HK.    25 

De to mål skal være den altafgørende målestok for alle aktiviteter og opgaver.  26 

Hovedvejene til at nå de to mål er for det første, at medlemmerne skal have større værdi for 27 

kontingentet gennem relevante ydelser. HK skal have de rigtige ydelser og levere dem i en høj 28 

kvalitet. Alle medlemmer skal have adgang til en række HK-ydelser – uanset geografi, fag eller 29 

arbejdsplads. For det andet skal medlemmerne opleve en forstærket varetagelse af deres 30 

interesser på arbejdspladsen og over for det politiske system.  31 

Såvel ydelser som interessevaretagelse skal synliggøres mere gennem målrettet og relevant 32 

kommunikation over for medlemmerne.  33 
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Mål: HK skal have stabilt medlemstal i 2014.  34 

Mål: HK skal øge medlemstilfredsheden og medlemsloyaliteten i de årlige 35 

medlemsundersøgelser.  36 

Involverede og aktive medlemmer 37 

Medlemmerne er forskellige, og derfor skal dialog og kommunikation tage udgangspunkt i de 38 

behov og værdier, de enkelte medlemmer har.  39 

HK vil videreudvikle medlemsdemokratiet og den netværksstruktur, som giver en unik mulighed for 40 

kontakt til og dialog med medlemmerne. HK vil bringe medlemmerne sammen i faglige 41 

fællesskaber gennem nye sociale teknologier og understøtte medlemmernes egne initiativer og 42 

dannelse af netværk med andre medlemmer.   43 

Kommunikationen skal være målrettet, modtagerdrevet og koordineret, så medlemmet altid oplever 44 

HK som et stærkt fællesskab. Det er medlemmerne selv, der i langt højere grad skal bestemme, 45 

hvad de vil høre fra HK. 46 

Al medlemskontakt skal udnyttes bedst muligt med henblik på tiltrækning og fastholdelse af 47 

medlemmer. Medlemmet skal opleve mødet med HK som moderne, professionel og 48 

værdiskabende på tværs af kontaktformer, så relationen til medlemmet styrkes. HK vil lære af 49 

medlemmernes brug af tilbud og ydelser og anvende denne viden til løbende at forbedre 50 

indsatsen.  51 

HK’s nye strategi for medlemskommunikation skal implementeres i alle enheder. 52 

Mål: Der skal udvikles digitale værktøjer og funktioner, som giver HK en fornyet nærhed 53 

og relevans for medlemmerne, og HK skal være Danmarks førende digitale fagforening. 54 

Mål: HK vil facilitere nye faglige netværksdannelser, og der skal stilles platforme til 55 

rådighed, så medlemmernes muligheder for at mødes i fællesskaber om fag og interesser 56 

styrkes.  57 

Mål: Medlemmerne skal have direkte indflydelse på udviklingen af tilbud og ydelser. 58 

Værdi for kontingentet 59 

HK skal fortsat levere de klassiske faglige ydelser på højeste niveau. Det er fx juridisk bistand, 60 

hjælp når virksomheden går konkurs, bistand i arbejdsskadesager og faglig rådgivning om alt fra 61 

stress til ansættelseskontrakter. Vi ved, at disse ydelser efterspørges af medlemmerne. Vi skal 62 

også fortsat understøtte medlemmerne på arbejdspladsen – f.eks. med uddannelse af tillidsvalgte, 63 

styrkelse af klubarbejdet og udvikling af faglige fællesskaber. 64 

Men HK skal mere end det. Medlemmerne skal have mere valuta for de kroner, de betaler i 65 

kontingent. Vi skal udvikle ydelser, som medlemmerne forventer at få som følge af forandringerne 66 

på arbejdsmarkedet og udviklingen i deres arbejdsopgaver. 67 

Medlemmerne ønsker bl.a. nye tilbud om professionel karriere- og uddannelsesrådgivning, hjælp til 68 

at sikre bedre trivsel og arbejdsmiljø på jobbet eller en hurtig hjælp til at finde nyt arbejde i 69 

opsigelsesperioden.  70 
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Disse ydelser skal alle medlemmer kunne få – uanset geografi, fag eller arbejdsplads. Ved at gøre 71 

dem til HK-ydelser kan de markedsføres bredt til nuværende og potentielle medlemmer. 72 

For de unge gælder, at de under uddannelsen tilbydes gratis eller nedsat kontingent, da dette er 73 

en god måde at skabe interesse for HK og for værdien af at være medlem af en fagforening. 74 

Overenskomst til alle  75 

Indgåelse og fornyelse af overenskomster er et af de helt centrale omdrejningspunkter for HK's 76 

arbejde for at sikre medlemmerne bedre løn- og arbejdsvilkår. Men især på det private område er 77 

der en del medlemmer, der ikke er dækket af en overenskomst. Vi arbejder for at få fjernet 78 

barriererne herfor og få dækket alle medlemmer.   79 

Ligeledes skal vi arbejde for, at overenskomsternes dækningsområde udvides, så alle 80 

beskæftigede omfattes af overenskomsterne. 81 

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er HK’s ambassadører på arbejdspladsen, og 82 

derfor skal vi arbejde for at få valgt flest mulige tillidsfolk og knytte dem til organisationen til glæde 83 

og gavn for medlemmerne. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter gør et vigtigt 84 

stykke arbejde for at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår på den enkelte arbejdsplads. 85 

Indsatsen gennem Jobpatruljen skal øges, da det er en god måde at sætte fokus på værdien af 86 

ordnede forhold over for de unge fritidsjobbere.  87 

Mål: Andelen af HK-medlemmer, der er dækket af en overenskomst, skal øges.    88 

Mål: Den andel af medlemmerne, der synes godt om HK’s indsats for at sikre gode løn- og 89 

ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler, skal øges.  90 

Karriere, uddannelse og ledelse 91 

HK vil opprioritere sin tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionerne og nå ud til alle unge på vores 92 

uddannelser med tilbud, de oplever som relevante.   93 

HK vil arbejde for at øge medlemmernes værdi på et arbejdsmarked, hvor kravene til 94 

kompetencerne hos de ansatte stadig øges. Vi vil sætte forøget fokus på at motivere vores 95 

medlemmer til at efter- og videreuddanne sig, og vi vil støtte medlemmerne i deres karriere.  96 

Mange HK-medlemmer arbejder med ledelse - fx som mellemledere eller projektledere - eller er på 97 

vej til at blive ledere. De ønsker en fagforening, der har særlige tilbud med relevans for ledere, og 98 

det vil HK levere.  99 

 
HK vil bistå medlemmerne med at være på forkant med udviklingen, så de hele tiden har de 100 

kompetencer, private og offentlige virksomheder efterspørger.  101 

 
Der skal således være en række HK-ydelser inden for karriere, uddannelse og ledelse, hvor HK’s 102 

hovedopgave er at oplyse og vejlede.  103 

Mål: Alle unge på HK-relevante uddannelser skal kontaktes, og HK vil med relevante tilbud 104 

bidrage til, at de får en god karrierestart efter endt uddannelse. 105 
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Mål: Alle medlemmer skal have mulighed for at få hjælp til kompetenceafklaring. 106 

Medlemmerne skal bl.a. via e-læring kunne opnå kendskab til de nye krav til kompetencer, 107 

der stilles på et foranderligt arbejdsmarked, og blive klar over, hvor de eventuelt har behov 108 

for at styrke deres kompetencer for at få et andet job eller en ny karriere. Ydelsen skal 109 

være rettet imod både beskæftigede og ledige medlemmer.  110 

Mål: Alle medlemmer skal have mulighed for at få karriere- og uddannelsesrådgivning. 111 

Medlemmerne skal kunne få et dækkende og relevant overblik over karriere- og 112 

uddannelsesmuligheder, herunder økonomiske støttemuligheder.  113 

Mål: Der skal etableres tilbud til alle medlemmer, der er ledere eller ønsker at blive det.  114 

Mål: Den andel af medlemmerne, der i de årlige medlemsundersøgelser synes godt om 115 

HK’s indsats for at forbedre deres muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling, skal 116 

øges.  117 

 
Jobformidling, KvikStart og lønforsikring  118 

HK vil bidrage til, at nyuddannede kommer i job hurtigst muligt ved fx at bringe de unge i dialog 119 

med mulige arbejdsgivere. De unge under uddannelse skal opleve, at et medlemskab af HK 120 

betyder noget for deres job- og karrieremuligheder.  121 

HK skal aktivt medvirke til, at ledige medlemmer hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdslivet. 122 

HK skal endvidere tilbyde hjælp til medlemmer i beskæftigelse, som ønsker jobskifte. Gennem en 123 

styrkelse af HK’s jobformidling kan der skabes match mellem arbejdsgivernes ønsker om 124 

kvalificeret arbejdskraft og medlemmernes ønsker om et nyt arbejde. HK skal arbejde for, at 125 

arbejdsgiverne får større kendskab til denne mulighed og benytter sig af den.  126 

Forringelser af arbejdsløshedsforsikringen gør det nødvendigt for HK at reagere ved at skabe 127 

tryghed for medlemmerne på andre måder – fx ved at sikre medlemmerne bedre mod 128 

indtægtsnedgang i tilfælde af ledighed gennem en lønforsikring.  129 

Trygheden kan også øges ved at udnytte, at mange funktionærer har op til seks måneders 130 

opsigelse. Orienteringen mod et nyt job kan derfor med fordel begynde, inden opsagte medlemmer 131 

reelt er ledige. Det sker gennem HK’s KvikStart, der er et tilbud til alle opsagte medlemmer i form 132 

af samtaler, møder og webbaseret undervisning om jobsøgning mv. Denne indsats skal styrkes 133 

yderligere.  134 

Mål: HK’s tilbud om jobformidling skal styrkes. Alle medlemmer skal kunne benytte sig af 135 

HK’s jobformidling – både ved ledighed og ved ønske om jobskifte. HK skal øge 136 

arbejdsgivernes brug af HK’s jobformidling i forbindelse med rekruttering af ny arbejdskraft. 137 

HK’s jobformidling skal være kendt for at formidle kompetent og eftertragtet arbejdskraft. 138 

Mål: HK fortsætter udviklingen af HK KvikStart, hvor alle opsagte medlemmer kan få hjælp i 139 

opsigelsesperioden. HK’s tilbud om støtte til medlemmer i opsigelsesperioden skal udvikles 140 

i takt med medlemmernes behov og de teknologiske muligheder.  141 

Mål: HK vil arbejde for, at så mange medlemmer som muligt omfattes af en kollektiv 142 

lønforsikring.  143 
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Arbejdsmiljø 144 

Et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø er afgørende for medlemmernes trivsel og arbejdsglæde. HK 145 

vil derfor styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og prioritere indsatsen, der hvor arbejdsmiljøet 146 

er, og medlemmerne oplever det: ude på arbejdspladserne.   147 

HK vil arbejde for at få flere HK-arbejdsmiljørepræsentanter. HK’s arbejdsmiljørepræsentanter skal 148 

opleves som kompetente og naturlige sparringspartnere over for arbejdsgivere og ledere, når 149 

arbejdspladsens arbejdsmiljø skal udvikles og leve op til arbejdsmiljølovens krav. Men også som 150 

engagerede repræsentanter, der taler medarbejdernes sag. HK støtter op om dette gennem 151 

relevante kursus- og uddannelsestilbud, regelmæssig kontakt, bistand til at danne netværk, 152 

relevant viden gennem HK’s medier samt den direkte dialog.  153 

HK vil arbejde for, at samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter 154 

udbygges og styrkes.  155 

Der skal ske en øget synliggørelse af de ydelser, HK leverer i form af juridisk og faglig bistand til 156 

medlemmer, der kommer i problemer på grund af dårligt arbejdsmiljø.   157 

Endelig skal der ske en øget synliggørelse og udbygning af mulighederne for oplysning og 158 

rådgivning om arbejdsmiljøspørgsmål.  159 

Mål: Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af HK, skal øges, og den 160 

understøttende indsats fra HK's side skal styrkes. 161 

Mål: HK vil arbejde for at give arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter 162 

mulighed for at danne netværk for at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.    163 

Mål: HK vil arbejde for at sikre medlemmerne øgede muligheder for oplysning om og 164 

rådgivning i arbejdsmiljøspørgsmål.  165 

Mål: Den andel af medlemmerne, der i de årlige medlemsundersøgelser er tilfredse med 166 

HK’s indsats for at forbedre deres arbejdsmiljø, skal øges.   167 

HK’s interessevaretagelse 168 

HK vil være en fagforening, der sætter dagsordenen og er synlig på områder, der betyder noget for 169 

medlemmernes arbejdsliv. Medlemmerne skal opleve, at HK taler deres sag på Christiansborg og i 170 

det lokale politiske demokrati. Medlemmerne skal kunne høre og se, når HK rejser en sag og 171 

opnår politiske resultater. Derfor skal interessevaretagelsen styrkes, bl.a. via flere 172 

kampagneinitiativer, der aktiverer medlemmerne i en fælles sag. HK skal også øge synligheden i 173 

medierne samt styrke den direkte dialog med medlemmerne.  174 

Mål: Den andel af medlemmerne, der i de årlige medlemsundersøgelser synes, at HK sætter 175 

dagsordenen på vigtige områder i deres arbejdsliv, skal øges. 176 

Flere job, effektiv velfærd og mindre ulighed  177 

HK ser fremgangsrige virksomheder og gode vilkår for medarbejderne som to sider af samme sag. 178 

Flere job – og dermed flere i arbejde – skaber økonomisk grundlag for bedre offentlig velfærd og 179 

for bedre arbejdsvilkår.  180 
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Samspillet mellem den offentlige og den private sektor er en afgørende forudsætning for Danmarks 181 

vækst og konkurrenceevne. Begge sektorer skal have gode rammevilkår og kunne vokse. En 182 

effektiv og veldreven offentlig sektor er sammen med gode velfærdsordninger et væsentligt 183 

grundlag for udviklingen af job og nye virksomheder. 184 

HK vil tage aktivt del i udviklingen af velfærdssamfundet. Vi vil øge vores fokus på social og 185 

økonomisk ulighed og arbejde for, at det sociale sikkerhedsnet er fintmasket nok til, at ingen falder 186 

igennem på grund af sygdom, ledighed mv.  187 

Mål: HK vil arbejde for vækstinitiativer, der skaber job til medlemmerne, herunder øget 188 

digitalisering og forstærket udbredelse af digital infrastruktur, og der skal sættes ind med 189 

erhvervspolitiske satsninger. 190 

Mål: HK vil arbejde for etablering af uddannelser og HK-job inden for fremtidens erhvervs- 191 

og vækstområder som fx klima- og ressourceområdet, eksport af velfærdssystemer og 192 

oplevelsesøkonomi. 193 

 

Mål: HK vil arbejde for at etablere partnerskaber mellem medarbejdere, arbejdsgivere og 194 

regering om udvikling af den offentlige sektor, baseret på tillid og respekt for 195 

medarbejdernes kompetence og faglighed.  196 

 

Mål: HK vil arbejde for, at de sociale og økonomiske forskelle i samfundet mindskes.    197 

Uddannelse og kompetenceløft   198 

De rigtige kompetencer øger medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet og giver øget tryghed. Vi 199 

arbejder derfor for ret til uddannelse og kompetenceudvikling på arbejdspladsen, i overenskomsten 200 

og i uddannelsessystemet.  201 

Det skal være attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, og vi ønsker at udvikle 202 

erhvervsuddannelserne inden for vores område og gøre elever og praktikanter efterspurgte af 203 

arbejdsgiverne.  204 

Mål: HK vil arbejde for at højne kvalitet og prestige i de merkantile erhvervsuddannelser og 205 

øvrige erhvervsuddannelser inden for vores område. Vi vil arbejde for en reform af 206 

erhvervsuddannelserne, der sikrer, at faglærte inden for vores område får løftet deres 207 

kompetencer, så de står sig godt på arbejdsmarkedet og har gode muligheder for videre 208 

uddannelse. Eleverne skal bl.a. have mulighed for at bygge gymnasiale og videregående 209 

kompetencer på som led i uddannelsen. Vi ønsker også ambitiøse politiske mål for, hvor 210 

mange flere der skal gennemføre en erhvervsuddannelse. 211 

Mål: HK vil arbejde for, at uddannelsesgarantien og de nye skolepraktikcentre bringes til at 212 

virke i praksis, så praktikpladsmangel og manglende kvalitet i praktikforløbet ikke længere 213 

står i vejen for unges uddannelse.  214 

Flere og flere af HK's medlemmer har en videregående uddannelse eller kompetencer, der svarer 215 

hertil. Vi støtter medlemmerne i at dygtiggøre sig, og arbejder for at skabe de bedst mulige rammer 216 

for videregående uddannelse.  217 
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Mål: HK vil arbejde for politiske reformer, der styrker de erhvervsrettede korte og 218 

mellemlange videregående uddannelser og øger arbejdsmarkedets parters indflydelse på 219 

deres udvikling.  220 

Kravene, til hvad man skal kunne, ændrer sig hele tiden. Derfor arbejder HK for bedre vilkår for at 221 

lære nyt og forbedre kompetencerne - hele arbejdslivet igennem.  222 

Mål: HK vil arbejde for, at antallet af medlemmer, der får bygget videregående 223 

kompetencer på gennem voksen- og efteruddannelse, øges. Derfor skal rammerne for at 224 

realisere det dobbelte uddannelsesløft forbedres – lige fra nedsættelse af 225 

deltagerbetalingen på diplomuddannelser og videregående voksenuddannelse til en 226 

styrkelse af voksenvejledningen.   227 

Mål: HK vil arbejde for, at medlemmer med videregående uddannelse sikres bedre 228 

muligheder for at vedligeholde og forbedre deres kompetencer bl.a. gennem et styrket 229 

udbud af korte kurser.   230 

Arbejdsliv med mulighed for trivsel og udvikling  231 

Alle har ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. HK arbejder for at få nedbragt det sygefravær, som 232 

skyldes faktorer i arbejdsmiljøet. HK vil i særlig grad have fokus på at forbedre medlemmernes 233 

psykiske arbejdsmiljø og fremme den sociale kapital på arbejdspladserne.  234 

Mål: HK vil arbejde for lovændringer, der fremmer et bedre psykisk arbejdsmiljø, herunder 235 

indførelse af delt bevisbyrde og bedre muligheder for at få anerkendt psykiske 236 

arbejdsskader. 237 

Mål: HK vil arbejde for, at det forebyggende arbejde styrkes ved at tilføre flere ressourcer til 238 

myndighedskontrol, forskning og branchearbejdsmiljørådenes oplysende arbejde.   239 

Mål: HK vil arbejde for en modernisering af lovgivningen på arbejdskadeområdet, der 240 

styrker fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet og bidrager til at skabe et 241 

arbejdsmiljø, der forebygger arbejdsskader.  242 

HK ønsker et rummeligt arbejdsmarked, hvor langtidssyge har trygge vilkår, og hvor der er 243 

jobmuligheder til personer med midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne. 244 

HK arbejder for ligebehandling og vil fortsat bekæmpe alle former for forskelsbehandling på 245 

arbejdsmarkedet. Vi arbejder for ligestilling mellem kønnene i arbejdslivet. Vi har særlig fokus på 246 

den skæve fordeling af barselsorloven, som betyder, at mødrene livet igennem bliver sat bagud i 247 

karriere, arbejdserfaring, løn og pension. 248 

Mål: HK vil arbejde for øget åbenhed om lønninger for at sikre lige løn for samme arbejde 249 

eller arbejde af samme værdi på den enkelte arbejdsplads.  250 

Mål: HK vil arbejde for, at fædres ret til barsel styrkes for børnenes og forældrenes skyld og 251 

for at opnå en større grad af ligestilling i familierne og på arbejdsmarkedet.  252 
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Hurtigt tilbage i job ved ledighed  253 

HK ønsker et forsikringssystem, der giver ledige en grundlæggende økonomisk tryghed, og hurtigt 254 

hjælper dem med at komme tilbage til arbejdsmarkedet og omstille sig til et nyt job.  255 

Mål: HK vil arbejde for en bedre beskæftigelsesindsats, der sikrer, at ledige medlemmer får 256 

tilbud af høj kvalitet, herunder uddannelse og kompetenceudvikling, der hjælper dem 257 

tilbage i arbejde og til en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.  258 

Mål: HK vil arbejde for, at lovgivningen sikrer opsagte medlemmer mulighed for allerede i 259 

opsigelsesperioden at modtage tilbud, der kan hjælpe dem videre i nyt job.  260 

Mål: HK vil arbejde for øget tryghed i dagpengesystemet, så aktivt jobsøgende medlemmer 261 

ikke mister forsørgelsesgrundlaget. Det skal være lettere at komme ind i 262 

dagpengesystemet og sværere at falde ud. 263 

Mål: HK vil arbejde for, at ungdomsledigheden nedbringes, så de unge får en fair start på 264 

arbejdslivet.    265 

Udvikling af den danske model 266 

Den danske model bygger på partsindflydelse og aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. 267 

Den viser sit værd i dialogen og samarbejdet på den enkelte arbejdsplads, i de kollektive aftaler og 268 

indflydelsen i de fora, hvor HK er repræsenteret. Den danske model er hjerteblod for HK. HK vil 269 

modarbejde tendenser til svækkelse af forhandlingsvejen og faglige rettigheder såvel nationalt som 270 

internationalt og samtidig arbejde aktivt for at udnytte mulighederne i globaliseringen og EU-271 

samarbejdet.  272 

Mål: HK vil forsvare og udvikle den danske model og arbejde for en forstærket og fælles 273 

indsats fra fagbevægelsens side i forhold til globaliseringen og det tættere samarbejde 274 

inden for EU.  275 

Opfølgning på målprogrammet 276 

Med målprogrammet som fælles ramme vil HK de næste fire år arbejde for at skabe en bedre og 277 

stærkere fagforening for medlemmerne. Forbundet udarbejder en handlingsplan for sit arbejde 278 

med at gennemføre målprogrammet, og sektorer og afdelinger inddrager målene i deres strategi- 279 

og handlingsplaner. Hovedbestyrelsen evaluerer løbende fremdriften i arbejdet med at nå målene. 280 

 281 



MedleMMet 
 i centruM
HK KOnGreS
den 24.-26. OKtOBer 2013
tiVOli cOnGreSS center

/ PRAKTISKE OPLYSNINGER
/ FORMALIA

 Vi skal gøre HK til en bedre og stærkere fagforening  
for medlemmerne. En fagforening der er kendetegnet  
ved nærvær, relevans, fokus og systematik.  

HK – Den Organiserende Fagforening




