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BERETNING FRA HK 
HANDELS FORMAND
2017 var overenskomstår i HK HANDEL. Vi lagde i årets 
begyndelse ud med at forhandle løn og arbejdsvilkår på 
vores største overenskomst: Butiksoverenskomsten med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Arbejdsgiverne havde på 
forhånd spillet ud med krav, hvoraf nogle var helt uaccep-
table for HK HANDEL. To gange undervejs blev forhand-
lingerne da også afbrudt, men den 24. februar kunne vi 
skrive under på en aftale, der både indebar forhøjelse 
af mindstelønnen, et gennembrud på nattillæg og en 
fordobling af den særlige valgfri pulje. Samtidig blev der 
ikke givet indrømmelser til arbejdsgiverne på væsentlige 
områder.

Efter Butiksoverenskomsten fulgte HK HANDELs næst-
største overenskomst: Funktionæroverenskomsten for 
Handel, Viden og Service med Dansk Erhverv Arbejds-
giver, som dækker kontor- og lageransatte. I slutningen 
af maj var alle overenskomster – på nær mellemle-
deroverenskomsten med Coop – forhandlet på plads. 
Mellemlederoverenskomsten kom på plads i slutningen 
af december og kom til afstemning i januar 2018. 
Med de fornyede overenskomster har vi for alvor taget 
hul på at give medarbejdere i handelsbranchen mulig-
hed for selv at tilpasse overenskomsten individuelle 
behov: Vi har lavet aftaler, hvor seniormedarbejde-
ren kan bruge nogle af sine pensionsmidler til ekstra 
seniorfridage. Hvor børnefamilien kan købe børne-
omsorgsdage for sine fritvalgsmidler. Og hvor dem midt i 
arbejdslivet kan vælge mere frihed eller ekstra udbetalt 
i løn. Vi har skabt nogle enkle og fleksible rammer, som 
den enkelte kan benytte alt efter, hvor i arbejdslivet 
man er. Urafstemningerne om de nye overenskom-
ster satte denne gang rekord. Stemmeprocenten på 
butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver 
blev historisk høj med 40,1 procent. Traditionen tro var 
stemmeprocenterne på Coops område også høje: 72,7 
procent på Coop/Irma og 64,8 procent på BA/SFU. En 
høj stemmeprocent er et vigtigt signal til arbejdsgi-
verne om, at medarbejderne interesserer sig for løn og 
arbejdsvilkår. 

I Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv aftalte vi 
denne gang, at HK HANDEL og Dansk Erhverv i fælles-
skab opretter et digitaliseringssekretariat, der har til 

formål at analysere og afdække, hvordan digitalisering, 
automatisering og e-handel forandrer branchen i de 
kommende år – og ikke mindst, hvordan de handels-
ansatte og virksomheder kan imødekomme kravene. 
Digitaliseringssekretariatet er startet i november 2017, 
og vi kommer i løbet af 2018 og i årene frem til at blive 
klogere på, hvordan ny teknologi kommer til at påvirke 
arbejdslivet for HK HANDELs medlemmer. 
I november var der kommunal- og regionsrådsvalg. 
HK HANDEL tog del i valgkampen med et budskab om, 
at virksomhedspraktik ikke må udnyttes som gratis 
arbejdskraft. Det budskab var SF’s spidskandidat i 
København, Sisse Marie Welling, så enig i, at hun lånte 
sloganet ”Stop misbrug af ledige som gratis arbejds-
kraft” til sin kampagne. Vi fortsætter i 2018 arbejdet 
med at skabe opmærksomhed om misbrug af ordnin-
gen.

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2018, 
hvor vi i fællesskab arbejder videre med at nå 
vores mål:
• Flere medlemmer
• Flere medlemmer dækket af en overenskomst
• Flere tillidsrepræsentanter
• Flere arbejdsmiljørepræsentanter
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ORGANISERING
OK-kampagnen i forbindelse med de nye overens-
komster har trukket ressourcer fra det øvrige organi-
seringsarbejde i 2017. Blandt de prioriterede fokus-
områder, hvor der alligevel er skabt interessante 
resultater i 2017, er føtex, Normal og Elgiganten.

RESULTATER:
føtex: Fremgang på 7 tillidsrepræsentanter
Normal: 7 overenskomster og 1 tillidsrepræ-

sentant
Elgiganten: 5 nye tillidsrepræsentanter og 

1 overenskomst 

TILLIDSREPRÆSENTANTER 
Flest mulige af medlemmerne i HK HANDEL skal 
have en tillidsrepræsentant til at varetage sine 
interesser på arbejdspladsen. I 2017 var der ved 
årets udgang 383 tillidsrepræsentanter.

Målet om flere tillidsrepræsentanter udfordres af, 
at der hvert år er mange tillidsrepræsentanter, der 
vælger at stoppe i hvervet. Det betyder, at selvom 
der i 2017 blev valgt 70 nye tillidsrepræsentanter, 
var der en mindre nedgang i det samlede antal. 
75 tillidsrepræsentanter stoppede, og på 40 af 
de arbejdspladser, hvor en tillidsrepræsentant er 
stoppet, er det ikke lykkedes at få valgt en ny. 

Antal tillidsrepræsentanter i HK HANDEL:

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Ligesom det er et mål for HK HANDEL at få valgt 
flere tillidsrepræsentanter, er det et mål at opnå 
flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. I 2017 var 
der ved årets udgang 554 arbejdsmiljørepræsen-
tanter. Det er et fald i forhold til 2016, hvor der var 
586 arbejdsmiljørepræsentanter.
Registreringen af arbejdsmiljørepræsentanter 
har været i gennem en omfattende administrativ 
oprydning, hvor nogle arbejdsmiljørepræsentanter 
har været registreret efter at være stoppet i hvervet. 
Registreringerne af arbejdsmiljørepræsentanter 
vurderes nu at være ajourført.

Antal arbejdsmiljørepræsentanter i HK HANDEL:
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UDDANNELSE:
”HK HANDELs organiserende grunduddannelse” er 
et tilbud til tillidsvalgte om uddannelse i at vare-
tage et tillidshverv. I 2017 har 156 kursister gen-
nemført den organiserende grunduddannelse.

ELEVER:
HK HANDELs sektorbestyrelse besluttede i 2017 
at fastsætte mål på organiseringen af elever. Målet 
for 2017 var en organisationsprocent for elever på 
70 procent. I 2018 hedder målet 75 procent. Ved 
udgangen af 2017 lå organisationsprocenten for 
elever på 63 procent. 

En årligt tilbagevendende indsats for organisering 
af elever er elevrundringningen, der i 2017 foregik 
i slutningen af september. På fire dage lykkedes 
det at få 185 elever til at melde sig ind ved at ringe 
elever op og tale med dem om fordelene ved at 
være medlem af en fagforening. Resultatet i år var 
en indmeldelsesgrad på 44 procent – det er en 
stigning i forhold til 2016, hvor indmeldelsesgraden 
lå på 41 procent.

KLUBBER OG NETVÆRK:
HK HANDEL har en række virksomhedsnetværk, 
landsklubber og landsforeninger, hvor tillidsvalgte 
kan bruge hinanden til sparring og samarbejde i 
forhold til organisering og forbedring af vilkår på 
arbejdspladserne.

I januar 2017 holdt HK HANDEL erfamøde for 
landsklubber, landsforeninger og virksomheds-
netværk på Hotel Scandic i København. Der blev 
bl.a. debatteret funktionsløn, lederbegrebet og 
brugen af Facebook til netværkskommunikation. På 
dagen var der også lejlighed til at stille spørgsmål 
til sektorformand Per Tønnesen, der deltog under 
programpunktet ”Den varme stol”.

VALG TIL A/S-BESTYRELSER: 
Medbestemmelse og viden om virksomhedens vigtige 
beslutninger. Det er kort sagt, hvad medarbejdere får 
ud af at have en medarbejderrepræsentant valgt ind i 
A/S-bestyrelsen i virksomheder med over 35 ansatte. 

HK HANDEL har i 2017 registret 16 tillidsrepræsen-
tanter, der sidder med omkring bestyrelsesbordet, 
når der træffes beslutninger.
Dagrofa Logistik og Stark har i løbet af året holdt 
valg til A/S bestyrelsen, og i Dagrofa Logistik blev 
der meldt to tillidsrepræsentanter ind – en nyvalgt 
og en genvalgt. I Stark fik medarbejderne en nyvalgt 
repræsentant.

I 2018 skal der vælges medlemmer til A/S-besty-
relserne i Dansk Supermarked, Coop Danmark og 
Sanistål.

DELTIDSORGANISERE:
For at understøtte arbejdet med Den Organiserende 
Fagforening har HK HANDEL siden 2015 på forsøgs-
basis afsat ressourcer til henholdsvis organiser-tra-
inees og deltidsorganisere i afdelingerne. I 2017 
evaluerede sektorbestyrelsen ordningerne og resulta-
terne. Det blev besluttet fremover primært at satse på 
deltidsorganisere. Deltidsorganiserne har skabt gode 
resultater og fungerer som et godt rekrutterings-
grundlag til stillinger som fuldtidsorganisere.

Ved udgangen af 2017 var der ansat 13 deltidsor-
ganisere i afdelingerne.

OK-MÆRKEORDNING:
Som den første supermarkedskæde i Danmark 
tog Lidl i 2017 HK HANDELs overenskomstmærke 
i brug. Siden 2015 har butikker, der har overens-
komst med HK HANDEL, kunnet skilte med, at 
kunderne handler et sted med ordentlige arbejds-
forhold.

Udover Lidl findes der bl.a. OK-mærker i butikker 
som Paradis Is, Ny Form, Sport Outlet og i nogle 
Fakta- og Spar-butikker. I alt kan forbrugerne møde 
OK-mærket i ca. 200 butikker landet over.
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HK HANDELs sektorbestyrelse vedtog i 2017 en ny 
strategi for arbejdsmiljøområdet. Strategien løber frem 
til næste kongres i 2020, og har stadigt fokus på at 
udbygge kontakten til arbejdsmiljørepræsentanterne. 

Strategien sigter på, at der fortsat skal arbejdes med 
at integrere arbejdsmiljøet og arbejdsmiljørepræsen-
tanter i den organiserende indsats. Det skal bl.a. ske 
gennem undervisning om arbejdsmiljø på den organi-
serende grunduddannelse, men også gennem organi-

sernes og de fagliges kontakt med arbejdspladserne.
Derudover ønsker HK HANDEL at styrke samarbej-
det mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. 
Det betyder, at flere afdelinger, landsklubber og 
virksomhedsgrupper i 2017 har gjort en indsats for 
at få både arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter 
til at deltage på netværksmøder og andre arrange-
menter om arbejdsmiljø. Igennem hele året har der 
været en indsats for at få de korrekte informationer 
om vores arbejdsmiljørepræsentanters valg- og 

ARBEJDSMILJØ

DET FAGLIGE OMRÅDE
OK 2017
Det lykkedes ved overenskomstforhandlingerne i 2017 
at få forhandlet alle overenskomster, på nær Mellemle-
deroverenskomsten med Coop, på plads inden udgan-
gen af maj måned. Mellemlederoverenskomsten er 
desværre først endeligt på plads primo 2018.

Et vigtigt krav fra HK HANDEL ved fornyelsen af 
butiksoverenskomsterne var et særligt nattillæg. Det 
holdt hårdt og betød flere afbrydelser af forhandlin-
gerne, men det lykkedes i sidste ende at få et særligt 
nattillæg på hverdage mellem kl. 23.00 og 06.00

Et andet resultat ved OK 2017 var en fordobling af 
indbetalingerne til Fritvalgs Lønkontoen. På to år 
stiger bidraget fra to til fire procent. Indbetalin-
gerne på Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til ekstra 
indbetaling til pension eller udbetaling i forbindelse 
med fridage - og som noget nyt til finansiering af to 
børneomsorgsdage eller seniorfrihed.

OK 2017 betød også, at første skridt blev taget til 
barns 2. sygedag, idet man nu både har ret til at for-
lade arbejdspladsen med løn, hvis man bliver kaldt 
hjem til et sygt barn i løbet af arbejdsdagen – og 
holde barns sygedag den kommende dag.

Derudover fik børnefamilierne ret til to børne-
omsorgsdage pr. år, hvis man har børn under 14 år, 
og endeligt blev det sikret, at der er fuld løn under 
hele den periode, hvor arbejdsgiver har en lønfor-
pligtigelse under barsels- og forældreorlov.

Som følge af den konstante usikkerhed om pensi-
onsalder, som den siddende regering er skyld i, blev 
en seniorordning højt prioriteret ved OK 2017. Der er 
nu i overenskomsterne lavet en aftale, der betyder, 
at man – hvis alle opsparingsmuligheder tages i 
brug – kan opnå ret til op til 32 seniordage årligt 
med løn, fra fem år før den til enhver tid gældende 
folkepensionsalder. Seniordagene kan tages som 
timer, dage eller samlede perioder.

Mulighederne for selvvalgt uddannelse blev forbed-
ret med bl.a. ret til at tage selvvalgt uddannelse på 
akademiniveau.

Tillidsrepræsentanter fik forbedrede muligheder 
for uddannelse ved ophør med tillidsrepræsen-
tanthvervet, og endeligt lykkedes det at få aftalt en 
fratrædelsesgodtgørelse til ikke-funktionærer.

Alt i alt en overenskomstfornyelse, vi godt kan være 
bekendt.
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genvalgsdatoer, så vi både kan fastholde og få valgt 
flere HK HANDEL arbejdsmiljørepræsentanter. 
Internt i HK HANDEL er der i 2017 udarbejdet en 
arbejdsmiljøguide til afdelingsmedarbejdere, så det er 
nemt at finde viden og rådgive medlemmerne i spørgs-
mål om arbejdsmiljø. Vi ved fra medlemsundersøgel-
sen, at det er højt prioriteret af medlemmerne.    

Arbejdsmiljøområdet har også i 2017 været gen-
stand for omtale både i vores eget nyhedsbrev og i 
pressen. I februar gennemførte vi en undersøgelse 
om medlemmernes syn på udviklingen i omfanget og 
typen af butikstyverier som optakt til HK HANDELs 
deltagelse på en konference på Christiansborg. 
Dette gav en del presseomtale både i TV og radio. 

Derudover har arbejdsmiljørelaterede emner 
som bl.a. konflikter med kunder og unges arbejds-
miljø opnået presseomtale i 2017.

I 2017 overgik de tidligere Branchearbejdsmiljøråd 
(BAR) til Branchefællesskaber, hvor handels-, finans- 
og kontorområdet nu er slået sammen til Branchefæl-
lesskabet for Handel, Finans og Kontor. HK HANDEL 
er stadig primært repræsenteret i brancheudvalget 
for Handel og brancheudvalget for Kontor under BFA 
Handel, Finans og Kontor, men også i BFA Transport. 
Branchefællesskaberne skal fortsat vejlede og infor-
mere branchens virksomheder om arbejdsmiljø, 

GRATIS ARBEJDE I BUTIKKERNE
Igennem året har vi har haft flere sager om efter-
betaling til medlemmer, der har stået til rådighed i 
deres selvbetalte pauser. Sagerne viser, hvor vigtigt 
det er, at medarbejderne selv registrerer deres 
arbejdstid, herunder om de bliver forstyrret i deres 
selvbetalte pauser. 

Det har ikke været nødvendigt at føre en eneste af 
sagerne videre til Arbejdsretten, fordi der er blevet 
betalt i forbindelse med fællesmøderne. Det tegner et 
billede af, at nogle arbejdsgivere bevidst planlægger 
med, at medarbejderne står gratis til rådighed i deres 
selvbetalte pauser ud fra devisen ”går den, så går den”.

Konklusion: Vil arbejdsgiverne ikke betale for pau-
serne, så skal der heller ikke arbejdes i pauserne.

HANDICAP: 
LÆGELIG DIAGNOSE ER IKKE AFGØRENDE
Højesteret har i to vigtige domme slået fast, at der ikke 
kan stilles krav om, at der er tale om en lægelig diagno-
sticeret sygdom, før en sygdom udgør et handicap, som 
er omfattet af beskyttelsesreglerne i forskelsbehand-
lingsloven. I stedet må det bedømmes ud fra samtlige 
omstændigheder i sagen, herunder navnlig oplysnin-
ger fra læger og andre sundhedspersoner. Højesteret 
nåede samtidigt frem til, at invaliderende træthed kan 
være et handicap, og at spørgsmålet om, hvorvidt den 
er langvarig, skal bedømmes ud fra samtlige objektive 
beviselementer af aktuel medicinsk og videnskabelig 
karakter. Det er en stor sejr for HK.

Dommene ligger i tråd med en sag, HK HANDEL har 
haft om en ordblind elev, som blev afskediget efter 
12 dages ansættelse i en smykkebutik. Elevens 
ordblindhed er et handicap, som kan konstateres 
ved test, som udføres i undervisningssystemet, og 
som ikke er lægelig diagnosticeret. Hun fik ved et 
forlig en godtgørelse på seks måneders løn efter 
forskelsbehandlingsloven.

MASSEAFSKEDIGELSER
I 2017 blev vi desværre ikke forskånet for mas-
seafskedigelser. Stark lukkede 10 afdelinger og 
hele Kiwi-kæden blev lukket ned. I begge tilfælde 
deltog sektoren i forhandlinger i henhold til lov 
om masseafskedigelser, og i begge tilfælde fik vi 
forhandlet gode aftaler hjem for de medlemmer, 
der blev afskediget. Aftaler der sikrer uddannelse, 
fritstilling, beskyttelse af ferie, oprettelse af job-
banker med jobmatching til ledige job andre steder 
i virksomhederne m.v.

BESKYTTELSE AF 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Højesteret er i november 2017 nået frem til, at en 
arbejdsmiljørepræsentant ansat i en virksomhed 
uden overenskomst alene har en ekstra afskedigel-
sesbeskyttelse, såfremt der findes et ”tilsvarende 
fagligt område”, hvorfra beskyttelse for arbejdsmil-
jørepræsentanten kan hentes.

Vurderingen er umiddelbart, at dommen ikke vil få 
betydning indenfor HK HANDELs område.
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VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG KOMMUNALVALG
Vi arbejder hele tiden på at stoppe misbrug af 
virksomhedspraktik. Under kommunalvalget kørte 
vi dels vores egen TR-kampagne i afdelingerne 
Nordjylland, Østjylland, Midt og Hovedstaden 
med bannere på forbundshus og afdelingshuse. Vi 
lavede spørgeskemaundersøgelser i fire butikker, 
og lokalformændene havde i dagene op til kommu-
nalvalget 13 debatindlæg i lokalaviser.

Endvidere fik vi opbakning fra SF’s spidskandidat 
i København, Sisse Marie Welling, der også havde 
valgt ”Stop misbrug af virksomhedspraktik” som et 
af sine valgslogans.

Derudover har HK HANDEL skrevet til beskæfti-
gelsesminister Troels Lund Poulsen (V) efter udspil 
om ”oprydning af lov om aktiv beskæftigelse”. HK 
HANDEL fortsætter i 2018 kampen mod udnyttelse 
af virksomhedspraktikanter.

POLITISK 
INTERESSEVARETAGELSE
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BØRNEPASNING
Lukkelovens liberalisering presser børnefamilier 
med skæve arbejdstider. Regeringens løsning er 
privat pasning, men HK HANDEL mener ikke, at et 
tilbud om tilskud til privat pasning løser proble-
met. Derfor har vi haft fokus på at ændre lovgiv-
ningen ved bl.a. at deltage i arbejdsgrupper under 
Børne-og Socialministeriet og LO, besøge Pernille 
Bendixen (DF) på Christiansborg, samt søsætte opi-
nionsundersøgelse, hvor vi spørger medlemmerne 
om deres behov for børnepasning.

CHOKOLADE- OG SUKKERAFGIFTER
Regeringen har bebudet stigning af slik- og choko-
ladeafgift. Vi har derfor sammen med DI, DE, NNF 
og DSK haft fokus på, at en afgiftsstigning skaber 
ulovlig handel med slik og øget grænsehandel.

BUTIKKERS PLIGT TIL AT MODTAGE  
KONTANTBETALING I HELE ÅBNINGSTIDEN
Folketinget vedtog i juni 2017, at butikker i områ-
der med særlig risiko for røverier kan ansøge om at 
være kontantløse i tidsrummet 20:00 til 06:00. Det 
er en lovændring, der gør op med princippet om, at 
alle butikker har været påkrævet at modtage kon-
tanter i hele åbningstiden.

HK HANDEL mener ikke, at kontantløse butikker 
forebygger røverier i butikkerne. Tværtimod kan det 
øge risikoen for aggressiv og voldelig adfærd. Hvis 
virksomheder vælger at holde åbent på tidspunkter 
med høj risiko for røveri, må arbejdsgiverne inve-
stere i tryghed for medarbejderne i overensstem-
melse med Arbejdsmiljølovens krav.

De nye regler er trådt i kraft 1. januar 2018.
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Dansk Erhverv og HK HANDEL arbejder målrettet 
med at understøtte virksomheder og medarbej-
dere i den omstilling, der følger af den teknologiske 
udvikling på handelsmarkedet. Udbredelsen af 
digitale teknologier i de fysiske butikker, anven-
delse af data til udvikling af kundeoplevelser og 
væksten i e-handel er blot eksempler på, hvordan 
handelsmarkedet i disse år forandrer sig med tilta-
gende styrke. 

Nye teknologier skaber nye muligheder og for-
retningsmodeller for virksomhederne, som igen 
skaber nye kompetencebehov og muligheder for 
medarbejderne. 

På den baggrund har HK HANDEL og Dansk Erhverv 
søsat et samarbejde, der skal ruste både fremti-
dens og nutidens arbejdskraft til det digitale han-
delsmarked. Vi etablerer et sekretariat, som skal 
skabe et fælles vidensgrundlag for arbejdet med at 
imødekomme de muligheder og udfordringer, der 
nødvendigvis må opstå som følge af den igangvæ-
rende og uundgåelige digitalisering og automati-
sering af området. Sekretariatet skal blandt andet 
generere øget viden om teknologiudvikling inden for 
handelsmarkedet, og om hvad udviklingen kom-
mer til at betyde for arbejdsmarked, uddannelse 
og kompetencer. En viden, som skal omsættes til 
konkrete uddannelsestilbud på grund- og efterud-
dannelsesniveau. 

Derudover sidder HK HANDEL i styregruppen på 
handelsskolernes nye videnscentre for digital han-
del og databaseret service og forretningsudvikling 

NYETABLERET 
DIGITALISERINGS-
SEKRETARIAT
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KOMMUNIKATION
FACEBOOK:
Antal følgere: ca. 23.200.
Samlet rækkevidde det seneste år: 
3,8 millioner personer (dvs. HK HANDELs opslag 
blev i 2017 set 3,8 millioner gange). 

Største succes på Facebook i 2017: 
Den perfekte Black Friday-kunde, der havde en 
samlet rækkevidde på 168.000 personer, 1.200 
likes, 1250 delinger.

Så mange gange er HK HANDELs  
Facebook-videoer blevet set det seneste år: 
118.550 visninger. 
Det bruger følgerne hovedsageligt HK HANDELs 
Facebook til: 
• De stiller spørgsmål til deres rettigheder m.m. 

især via private beskeder
• De kommenterer opslag og deler med deres 

kolleger
• De klikker på links til bl.a. hk.dk, hvor de kan 

læse mere om et bestemt emne 

Emner, der typisk genererer mange  
likes/reaktioner, delinger og kommentarer:
• Kunder/grove kunder 
• Arbejdstid (pause, julearbejdstid m.m.)
• Løn (tillæg, lønforhandling, mindsteløn)

Sådan er alders- og kønsfordelingen 
af følgerne på Facebook:
De fleste følgere er kvinder i aldersgruppen 18-24 år. 

NYHEDSBREVE:
Vi sender hver 14. dag nyhedsbrev på mail til ca. 
36.000 modtagere (medlemmer). Den gennemsnit-
lige åbningsrate lå i 2017 på 38 procent.

Mest læste artikler i nyhedsbrevet i 2017:
• Din løn er steget 1. marts
• Butiksansat: Det skal du vide din arbejdstid i 

julen 2017
• Ny statistik: Lønnen er steget 1,7 %
• Black Friday: 3 ting, du skal vide om dine 

arbejdstider
• HK sikrer ja til nye overenskomster

PRESSE:
HK HANDEL havde i 2017 935 omtaler i danske 
medier. I 2016 var tallet 575.
Presseomtale pr. måned i 2016 og 2017:
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TREPARTSAFTALE OM VIDEREUDDANNELSE
 Trepartsaftalen fra oktober 2017 styrker medlem-
mernes muligheder for efteruddannelse på både 
faglært og videregående niveau og gør samtidig 
efteruddannelse billigere og mere overskueligt for 
den enkelte.

AMU systemet er med trepartsaftalen blevet styr-
ket og gjort billigere. Aftalen betyder, at de kom-
petencer, man har tillært sig gennem sit arbejde, i 
langt højere grad end tidligere vil kunne konverte-
res til formel uddannelse. 

Det bliver lettere for den enkelte at overskue mulig-
hederne for efter- og videreuddannelse, fordi der 
kommer én indgang til at søge og tilmelde sig både 
AMU, akademi- og diplomuddannelser. 

Der kommer én national vejledning, hvor man kan 
få oplysninger om kurser og muligheder. Derfor vil 
HK’s medlemmer opleve, at det nu i højere grad er 
blevet muligt at tilegne sig kompetencer og viden 
på det niveau, som arbejdsgiverne efterspørger, og 
som giver mening for den enkelte. 

DIREKTØRMØDE
I lighed med tidligere år har HK HANDEL holdt 
møde med vores handelsskoler. Denne gang deltog 
der 16 direktører.

Det samlede og klare budskab fra direktørerne lyder: 
”Der ønskes en helt ny ungdomsuddannelsesstruktur”. 

NYT SPECIALE PÅ DETAIL- 
OG HANDELSUDDANNELSEN
E-handel er i stigende grad måden af købe ind på, 
også når virksomheder handler med hinanden. 
Stadig større andele af salg i engroshandlen (B2B) 
sker på internettet. De digitale muligheder har øget 
konkurrencen markant, og stort set alle brancher 
er udsat for international konkurrence. Distribution 
og betaling foregår lettere, og handlen på tværs af 
landegrænser - og især internethandel og e-handel 
- øges. Danske virksomheder har brug for medar-
bejdere, der behersker de nyeste teknologier og 
forstår at arbejde i en international kontekst.

Branchen efterspørger faglærte medarbejdere med 
specifikke kompetencer inden for digital handel.
De faglige udvalg for handels- og detailuddannel-
sen arbejder derfor på at udvikle et fælles speciale 
i digital handel.

UDDANNELSE

MEDLEMMER I ALT: 
Ultimo 2017: 50.435
Ultimo 2016: 53.849

BETALENDE ERHVERVSAKTIVE MEDLEMMER:
Ultimo 2017: 34.992
Ultimo 2016: 35.577

Tabet af betalende erhvervsaktive medlemmer er 
bremset op i forhold til tidligere år:

TILBAGEGANG I BETALENDE  
ERHVERVSAKTIVE MEDLEMMER:
2015: - 1.426
2016: - 1.211
2017: - 710

Andelen af overenskomstdækkede medlemmer
 ligger stabilt i forhold til tidligere år. I 2017 er 
andelen af overenskomstdækkede medlemmer 
65,2 procent.

MEDLEMMER I HK HANDEL
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DANMARKS 
BEDSTE 
KOLLEGA
Danmarks bedste kollega er organiseret i HK HAN-
DEL. 14 november blev Birgitta Kajn, køkkenkon-
sulent og tillidsrepræsentant i Ikea Gentofte, kåret 
som Danmarks Bedste Kollega ved et stort award-
show i Cirkusbygningen i København. Birgitta Kajn 
blev valgt af en jury ud fra i alt 1.528 nominerede til 
prisen, der har til formål at sætte fokus på betyd-
ningen af et godt fællesskab på jobbet.

Birgitta Kajn har været tillidsrepræsentant siden 
2007, og siden 2016 har hun også spredt god 
kollegakarma i HK HANDELs sektorbestyrelse. 
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HK DANMARKS A-KASSE 
(HKA) 

HKA holdt delegeretmøde den 20. november 2017 for 
perioden 2013 – 2017, hvor denne beretning stammer 
fra. Vi har kun taget et udpluk af beretingen. Ønsker du 
at læse hele Mette Kindbergs skriftligge beretning, er du 
velkommen til at kontakte afdelingen og få den tilsendt.

MEDLEMSTAL OG -UDVIKLING  
HKA har en målsætning om at bringe medlemsudviklin-
gen i balance og på sigt øge medlemstallet, så HKA frem-
står stærkere og med større indflydelse, og dermed kan 
være med til at fastholde og udvikle den danske model. 
Dette indgår i HKA’s strategiske overvejelser.

HKA har 205.463 medlemmer opgjort pr. 30. september 
2017, jf. tabel 1. 

TABEL 1, MEDLEMSTAL OG FORSIKRINGSTYPE, ULTIMO SEPTEMBER 2017 

Afdeling Fuldtid Deltid Samlet

HK/Hovedstaden 71.511 965 72.476

HK/Midt 17.375 293 17.668

HK/Midtvest 15.400 302 15.702

HK/Nordjylland 20.193 276 20.469

HK/Sjælland 23.762 428 24.190

HK/Sydjylland 25.537 468 26.005

HK/Østjylland 26.816 339 27.155

HK/Trafik og Jernbane 1.784 14 1.798

Hovedtotal 202.378 3.085 205.463

HK Handel Hovedstaden • Skriftlig beretning 2017    15

Af de 205.000 medlemmer er de 166.000 medlemmer af 
både HK og HKA, mens de 39.000 alene er medlem af HKA.  

Medlemsudviklingen i antal betalende medlemmer har 
forbedret sig, men der har stadig været årlige tab, som 
har udgangspunkt i bl.a.: 

1) Demografisk udvikling, hvor store årgange forlader 
arbejdsmarkedet og små kommer til,  

2) Kompetenceudvikling generelt i samfundet, hvor der 
har været en vandring fra traditionelle HK-uddannel-
ser over mod akademiske uddannelser.   

3) Hård konkurrence på ”a-kasse-markedet”, hvor navn-
lig tværfaglige a-kasser er meget aggressive i deres 
markedsføring. 

DE ÅRLIGE TAB ER OPGJORT I % 
I NEDENSTÅENDE TABEL 2.
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Medlemsudviklingen er således forbedret over årene, 
men der er stadig et stykke vej til der er balance i udvik-
lingen. HKA har fra 2017 budgetteret økonomisk med en 
medlemstilbagegang på 2,6 %. Indsats på dette område 
sammen med HK for at forbedre medlemsudviklingen 
indgår som et strategisk indsatsområde.

DIALOG, MØDER/SAMTALER MED MEDLEMMERNE 
I JOB/VEJLEDNING
Medlemmernes direkte fysiske møder med HKA sker i de 
7 HK-afdelinger, som på vegne af HKA står for gennem-
førelsen af CV- og jobrettede-samtaler lokalt. Herudover 
gennemføres fællessamtalerne i jobcentrene af medar-
bejdere fra job/vejledning. 

Alene i 2016 gennemførtes der 15.000 fællessamtaler i 
jobcentrene, 18.700 CV-samtaler/-møder med nyledige 
og 19.300 rådighedssamtaler/-møder.

Det er målsætningen, at CV- og jobrettede-samtaler 
gennemføres med en rettidighed på 90 %. Det er også 
realiseret i perioden, i det omfang det har været muligt. 

De planlægningsværktøjer, der har været til rådighed ved 
især medlemernes muligheder for selv at foretage boo-
king af samtaler og møder har haft en del fejl og mangler, 
som er klaret med midlertidige work-arounds – af den 
grund har det været vanskeligt, at nå alle samtaler retti-
digt. Fejlene har baggrund i det nye bookingsystem, som 
er fulgt med Modulus og som stadig ikke virker optimalt, 
og i prøverne ved overgangen til Dagpengereform 2017.

Alt taget i betragtning, så er det vurderingen, at der har 
været afholdt møder på en god og hensigtsmæssig 
måde. Medlemmerne oplever således progression ved 
møderne, og dermed at de  kommer nærmere job efter 
samtaler i job/vejledning.  

DIALOG, INDGÅENDE MAILS OG TELEFONOPKALD 
TIL HKA (INKL. JOB/VEJLEDNING)
HKA har en målsætning om løbende at digitalisere og 
automatisere processer, så medlemmerne oplever med-
lemsservicen enklere og ensartet. Dette vil alt andet lige 
også nedbringe behovet for at ringe og skrive til HKA og 
job/vejledning. Så et fald her vil være en indikator på om 
medlemsservicen er i orden eller bør forbedres.

Men de seneste års omfattende lovændringer har dog 
udvidet behovet for telefon- og mailservice. Så på den 
baggrund må udviklingen anses for acceptabel med færre 
telefonopkald og stagnation i antallet af mails til HKA. 

Gennemsnitlig blev der dagligt modtaget 700 mails og 
besvaret 1.000 telefonopkald.  HK Jobbørs
HK Jobbørs blev på bevilling fra HK’s Hovedbestyrelse 
igangsat fra starten af 2015, som et 2-årigt forsøg. 
Målsætningen var, at der skulle etableres et forsøg med 
et tilbud til medlemmer af HKA om at få deres CV på job-
børsen og derigennem komme nærmere et job. Samtidig 
skulle der gøres en aktiv indsats for at få arbejdsgivere i 
tale og til at bruge jobbørsen. 

Jobbørs viste sig hurtigt som et populært medlemstilbud 
for ledige og for virksomheder, og følgende resultater er 
opnået fra januar 2015 til august 2017, jf. tabel 10.

TABEL 10, RESULTATER FRA HK JOBBØRS  
(JANUAR 2015 – AUGUST 2017)

Virksomhedskontakter og -aftaler om 
brug af HK Jobbørs: 

5.000

Videreformidlede jobs til primært ledige 
medlemmer

7.000

Direkte jobformidlinger  
(hvor der er gjort en aktiv  
individuel indsats lokalt):

2.000

Efter forsøgsperioden blev HK Jobbørs gjort til et perma-
nent tilbud til virksomheder og til både ledige og beskæf-
tigede medlemmer af HK med udgangspunkt i:   

• Tilbud til virksomhed om match af den rigtige medar-
bejder

• Tilbud til medlemmer om at komme i betragtning når 
virksomhed beder HK stå for match
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TILBAGETRÆKNINGSREFORMEN
Regeringen lanceret en ny ”udbetalingsrunde” af efter-
lønsbidrag, som planlægges gennemført i første halvår 
af 2018. Her vil der ligesom i tidligere være god grund 
til at bidrage med oplysning til vores medlemmer i den 
kommende tid om fordele og ulemper. Derfor har HKA 
også nedsat en taskforce til at sikre optimal medlems-
information ultimo 2017.

Så selvom efterlønnen blev udhulet i 2012, så har 
det ikke stoppet den fortsatte debat og nu altså også 
forslag om udbetaling i 2018. Det fylder en del blandt 
HKA’s medlemmer, som allerede  har kontaktet HKA 
med spørgsmål. 

DET NYE KONTAKTFORLØB
Der blev etableret et nyt samarbejde mellem jobcen-
trene og a-kasserne, som skulle arbejde tæt sammen, 
på at få den enkelte ledige hurtigst muligt i varigt 
arbejde. Samarbejdet blev skabt med et nyt intensiveret 
og fælles kontaktforløb. Her blev det understreget, at 
der ikke blev ændret på ansvarsfordelingen med det nye 
kontaktforløb. Det vil således fortsat være jobcentrene, 
der skal skulle for den aktive indsats og a-kasserne for 
cv-samtalen og den løbende rådighedsvurdering.  

Det nye fælles kontaktforløb over hele den mulige 
ledighedsperiode på 2 år med fokus på forskellige 
indsatser ser således ud:
• En særlig intensiv indsats de første 6 måneders 

ledighed med en fælles indsats fra jobcentret og 
a-kassen på at få den ledige hurtigst i job.

• De næste 7 til 15 måneders ledighed bliver jobcen-
trets indsats med løbende jobsamtaler.

• De sidste 16 til 22 måneders ledighed bliver en 
styrket indsats sidst i ledighedsperioden, hvor det 
fælles samarbejde mellem jobcentret og a-kassen 
bliver inddraget.

Særligt om a-kassernes deltagelse i fælles samta-
lerne, så er det sådan, at a-kassen deltager, såfremt 
medlemmet anser det for nødvendigt, og her har HKA 
indtil videre valgt den tilgang, at job/vejledning lokalt 
deltager i alle fællessamtaler i jobcentrene. 

A-kasser kan ud fra en faglig vurdering beslutte, at der 
ikke er et behov for at deltage på den første jobsam-
tale, men denne mulighed er nedprioriteret i HKA, da 
både medarbejdere og medlemmer oplever disse sam-
taler som givende for det enkelte medlem, som oplever 
progression og dermed at komme tættere på et job.

NYE LOVE OG REGLER PÅ 
A-KASSEOMRÅDET
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Medlemmet kan altid vælge, at a-kassen ikke skal 
deltage på fællessamtalerne, det sker i ca. 2 % af 
tilfældene i HKA.

Det nye kontaktforløb trådte i kraft den 1. juli 2015, dog 
blev første fællessamtale i jobcentrene først sat i drift 
fra 1. juli 2016. Derfor først fuldt implementeret i 2016 
med fuld ressourcemæssig konsekvensens i 2017.

Det er fastsat i loven, at kontaktformen ved samta-
lerne er, at alle samtaler skal holdes ved personligt 
fremmøde herunder fællessamtalerne i jobcentret og 
rådighedssamtaler i a-kassen.

Vi kan fortsat aftale en anden kontaktform med de 
medlemmer, som er omfattet af mindre intensiv ind-
sats og dem som deltager i tilbud. En anden kontakt-
form kan f.eks. være telefonisk, digitalt eller brev.

HKA valgte at omdøbe ”rådighedssamtaler” til ”jobret-
tede samtaler”, da det giver et mere retvisende og posi-
tivt billede, og samtidig sætte fokus på, at være jobori-
enterede i vores dialog med ledige medlemmer, fremfor 
tidligere tiders fokus på, at skulle stå til rådighed.   

RESSOURCETRÆK
Det nye kontaktmønster har betydet et nyt stort 
ressourcetræk i job/vejledning lokalt til at deltage i 
samtalerne, hvor vi i HKA har besluttet, at vi søger, at 
være med i så mange samtaler som muligt, naturligvis 
afhængigt af medlemmernes ønsker.

Den gradvise indfasning har betydet, at det fulde 
omfang af fællessamtalerne først er helt tilstede i 
2017, hvor der forventes afholdt ca. 17.000 fællessam-
taler i jobcentrene, med deltagelse fra den lokale job/
vejledning. 

DAGPENGEREFORM 2017 (DP17)
På baggrund af dagpengekommissionens arbejde 
vedtog folketinget i 2015 at ændre dagpengesystemet. 
Det er den største samlede omlægning af dagpengesy-
stemet i nyere tid. 

Formålet med ændringerne er blandt andet at indføre 
et forenklet system, der især bygger på en øget digita-
lisering, samt at gøre systemet mere fleksibelt, og der-
med få ledige til at søge alle typer af arbejde, herunder 
småvikariater og arbejde på nedsat tid.
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Reglerne er blevet implementeret af 2 omgange hen-
holdsvis 2. januar 2017 og 1. juli 2017.

MÅNEDSUDBETALINGER
Det væsentligste element i reformen er omlægning 
af dagpengesystemet fra et ugebaseret system til et 
system baseret på kalendermåneder. Der udbetales 
således ikke længere dagpenge for 4 eller 5 uger hver 
måned. Nu udbetales dagpengene for hele kalendermå-
neden, den sidste bankdag i hver måned.

Det ledige medlem skal ca. en uge inden månedens 
udgang indsende et dagpengekort for hele måneden. 
På kortet skal der oplyses om, hvor mange arbejdsti-
mer, man har haft, samt hvor mange arbejdstimer, man 
forventer af få i den sidste uge. Medlemmet må derfor 
gætte i forhold til den sidste uge.

A-kassen kontrollerer efter hver månedsudbetaling, 
at de oplyste arbejdstimer, herunder de timer, der er 
gættet om, stemmer med de oplysninger som arbejds-
giverne indberetter til SKAT. 
Medlemmets dagpenge vil herefter blive reguleret, hvis 
der er uoverensstemmelse mellem de oplyste timer.

Det er vores opfattelse, at de fleste medlemmer er 
meget tilfredse med, at dagpengene udbetales for en 
hel måned, ligesom deres almindelige løn, men det har 
ikke afgørende betydning for de ledige.

FORBRUG OG FORLÆNGELSE  
AF DAGPENGEPERIODEN
Retten til dagpenge optjenes nu på baggrund af den 
indtægt, medlemmet har haft. Der er sat en begræns-
ning i den indtægt medlemmet har pr. måned, så det 
fortsat tager mindst 1 år at optjene retten. Genoptje-
ning af arbejdskravet til en ny dagpengeperioder sker 
fortsat i timer.

Der er fortsat ret til dagpenge i 2 år svarende til 3.848 
timer (3.120 timer for deltidsforsikrede). Som noget nyt 
sker forbruget i timer og ikke i uger. Dette er en meget 
stor fordel for vores medlemmer. Før forbrugte man en 
hel uge, bare ved at få udbetalt for 1 dag.

Endelig er der indført en mulighed for at forlænge dag-
pengeperioden med op til 1 år. For hver arbejdstime, 
kan man forlænge dagpengeretten med 2 timer. 

Der er 493 medlemmer, der i første halvår 2017 har 
fået forlænget deres dagpengeret. Forlængelserne 
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varierer fra 1 til 52 uger. Medlemmerne har frem til 
nu i snit modtaget dagpenge i ca. 10 uger (klip), jf. 
deres forlængelser.  

Der er 157 medlemmer, der fra den 1. juli og frem 
til ultimo september 2017, som har fået forlænget 
deres dagpengeret. Forlængelserne varierer fra 4 til 
1.924 timer. Medlemmerne har frem til nu i snit mod-
taget dagpenge i ca. 111 timer jf. deres forlængelser.  

Medlemmerne kan følge med i både deres forbrug 
og optjening på MitHK.

DAGPENGESATSEN
Dagpengesatsen beregnes ikke længere på bag-
grund af de sidste 3 måneders lønindkomst, men 
på baggrund af den bedste indkomst i op til 12 af de 
seneste 24 måneder. Nyt er også, at det er al ind-
tægt, som er indberettet til SKAT, der kan tælle med. 
Det vil sige, at indtægten kan forhøjes med ferie-
penge, bonusser m.v., hvilket giver en højere sats.

De nye beregningsregler stiller p.t. vores medlem-
mer bedre, men på sigt kan det vise sig, at sat-
sen bliver meget lav, hvis arbejdet frem til en ny 
beregning har bestået i mange små vikariater eller 
arbejde på nedsat tid.
 
Den nye månedssats udgør maksimalt 18.403 kr. 
(12.269 kr. for deltidsforsikrede). Som led i finan-
sieringen af reformen blev satsen til nyuddannede 
uden forsørgerpligt nedsat fra de 82 % til 71,5 % af 
højeste dagpengesats.

KARENS
Der er indført en karensdag hver fjerde måned. Der 
fratrækkes et beløb svarende til 1 dags dagpenge 
i udbetalingen. Et medlem kan undgå karens, hvis 
medlemmet i 4 måneders perioden, har haft mere 
end 148 timer arbejde.
Selvom vi ikke er glade for indførelse af karensdage, 
så er det dog positivt, at man som led i forhand-
lingerne med organisationerne, herunder HK, fik 
nedsat antallet af karensdage til det halve.

Endelig er der til vores utilfredshed indført en regel 
om afkortning af dagpengeperioden for de med-
lemmer, der har brugt dagpengesystemet meget. De 
medlemmer, der har fået dagpenge i sammenlagt 4 
år inden for de seneste 8 år, mister 1 måneds ret til 

dagpenge. Det er en voldsom straf for en i forvejen 
hårdt presset gruppe af ledige.

SUPPLERENDE DAGPENGE
Retten til supplerende dagpenge var ikke omfattet 
af dagpengereformen. Indtil videre administreres 
ordningen efter gamle regler, med ret til 30 uger 
med supplerende dagpenge og et forbrug af denne 
ret i uger. Med virkning fra 1. januar 2018 kommer 
der nye regler. Der er fortsat ret til 30 uger med sup-
plerende dagpenge, og der bliver også mulighed for, 
at forlænge denne ret med yderligere 12 uger.

Så det er helt åbenbart, at noget det vigtigste i et liv 
med supplerende dagpenge er en god regnskabs-
forståelse.
 
Problemerne opstår, når retten til supplerende 
dagpenge er opbrugt. Er retten opbrugt, mister et 
medlem nu retten til dagpenge for den uge, hvor der 
er arbejdet på nedsat tid. 

Med de nye regler mister medlemmet retten til 
dagpenge for hele den måned, hvor der er arbejdet 
mindre end fuld tid. 1. times arbejde vil således 
betyde, at retten til dagpenge for hele måneden 
bortfalder. De nye regler om supplerende dagpenge 
må således antages at modvirke hele reformens 
hovedsigte, om at få ledige til at overtage arbejde i 
begrænset omfang og på nedsat tid.

IMPLEMENTERING OG IT
Selvom det kan virke enkelt at skifte fra en uge-
baseret system til et månedsbaseret system, har 
omlægning været en kæmpe arbejdsproces, da det 
har vist sig uhyre kompliceret at ændre hele a-kas-
seområdets vidtforgrenede regelsæt. 
Det har især It-mæssigt været en meget stor 
udfordring at få alle de underliggende beregninger 
til at falde på plads, og der arbejdes fortsat med at 
tilpasse systemerne til de nye regler.

Det har dog gennem hele forløbet været muligt at 
sikre medlemmerne penge til tiden.
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HKA arbejder meget målrettet med medlemsmålinger 
på den service, som leveres når medlemmer kontakter 
HKA telefonisk. HKA har derofr også i 2017 fået foreta-
get større målinger af MSI (Member Satisfaction Index) 
Research om medlemmernes holdning til og oplevelse 
af servicen på a-kasseområdet både centralt og lokalt.

For er par år siden besluttede ledelsen i HKA et nyt 
kvalitetssikrings og –udviklingsprogram, hvor med-
lemmerne i langt højere grad end tidligere skulle 
inddrages aktivt. 
Medlemsinddragelsen blev med andre ord sat i system 
og indgår nu i al udviklingsarbejde i HKA under man-
traet: ”Medlemmerne skal tættere på”.

I 2017 indgik disse målinger i strategisk rettet proces 
med målsætning om, at udvikle medlemsservicen. 
Den skulle i højere grad end tidligere afspejle medlem-
mernes ønsker og behov, ikke mindst for grupper, som 
er særligt pressede omkring ledighed, som fx unge 
eller +50 årige, og ved møder med ledige.   

MEDLEMSINDDRAGELSE
HKA arbejder som tidligere nævnt målrettet og syste-
matisk med medlemsinddragelse overalt i organisati-
onen, hvor medlemmer berøres direkte og indirekte og 
der har været medlemsindragelse ved udarbejdelse 
eller revision af en lang række  blanketter, vejledninger 
og pjecer. Ligesom medlemmer også har været indra-
get omkring udvikling af HK’s hjemmeside på HK:DK. 

Konkret kan eksempelvis medlemsinddragelse på så 
forskellige områder, som fx:
• Blanketten ”Anmodning om dagpenge” (fokusgruppe)
• Mails og pjecer om ”Supplerende dagpenge” (fokus-

grupper og spørgeskemaundersøgelse)
• ”65 års brevet”, når medlemmer når den mulige 

pensionsalder (fokusgruppe bestående af TR og 
fratrådte og nuværende medarbejdere i kommunal 
forvaltning). 

• HK.DK om efterlønsområdet (fokusgruppe)

MEDLEMSTILFREDSHED MED TELEFONISK SER-
VICE OG MED LOKALE MØDER I JOB/VEJLEDNING
HKA måler medlemmernes tilfredshed med servicen 
ved telefoniske henvendelser. Det sker én gang hvert 
kvartal igennem eksternt konsulentfirma, Telemind, 
som har dette som sit speciale.  

HKA har hvert år medlemskontakt gennem mere end 
400.000 telefonsamtaler. Så der er en stor og tæt 
dialog med medlemmerne i HKA, navnlig naturligvis 
ledige og efterlønsmodtagere.  
I HKA har der fra 2010 været arbejdet ud fra en ambi-
tiøs målsætning om at 80 på en skala fra 0 til 100 ville 
være tilfredsstillende.

Bebyrdende afgørelse på a-kasseområdet er organisa-
torisk placeret i HKA, hvorfor det også er et anerkendt 
faktum, at udgangspunktet for målingerne og dermed 
servicemål ligger under det, der må kunne forventes i 
resten af HK.  

Medlemstilfredshed har af mange årsager bevæget 
sig opad og nedad, men altid været på et samlet højt 
niveau. Af tabel 12 fremgår resultater, de enkelte de 
mål og det samlede gennemsnit. 

MEDLEMSSERVICE - 
”MEDLEMMERNE 
SKAL TÆTTERE PÅ”
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TILFREDSHEDSUNDERSØGELSER PÅ HKA'S TELEFONBETJENING 7010 6 7 8 9

Venlighed og 
imødekommenhed

Evne til at 
forklare sig 
forståeligt

Viden og 
kompetence

Problemløs-
ningsevne

Vilje til 
at lytte Ventetid

Gn. snit. 
tilfredshed med 
telefonbetjening

mar - 13 92 88 87 83 90 72 87

jun - 13 87 83 82 82 88 75 83

sep - 13 88 87 83 83 87 77 83

dec - 13 92 87 85 88 90 78 87

mar - 14 92 87 85 83 87 78 85

jun - 14 88 87 87 87 88 73 87

sep - 14 85 83 83 82 85 72 82

dec - 14 88 87 85 83 88 80 85

mar - 15 88 87 85 82 88 78 85

jun - 15 88 85 82 82 88 70 82

sep - 15 88 87 83 83 87 60 82

dec - 15 90 88 85 83 90 73 85

mar - 16 85 83 80 78 87 35 75

jun - 16 88 87 83 82 88 50 80

sep - 16 85 83 83 78 85 73 82

dec - 16 90 88 87 85 88 72 85

mar - 17 88 87 83 88 88 75 83

jun - 17 91 90 88 92 92 77 89

sep - 17 88 84 81 85 86 56 83

100 = kan ikke gøres bedre

80 = servicemål

= højeste score i perioden inden for servicemål

= laveste score i perioden inden for servicemål

= uden for servicemål

Tabel 12, tilfredsundersøgelser 2013-2017

Medlemmerne har været særligt tilfredse med venlig-
hed, imødekommenhed og vilje til at lytte. De er mindre 
tilfredse med ventetiden på telefonen. Denne util-
fredshed er meget svær at komme helt til livs. På sær-
lige dage ved kørsler og på udbetalingstidspunkter, har 
HKA flere tusind indgående opkald på få timer. Det er 
fysisk umuligt, at nå alle opkald inden medlemmerne 
bliver utålmodige og lægger røret på. Der bruges både 
speak på telefonen og website, til at opfordre medlem-
merne til at prøve lidt senere på dagen.

Derudover skal det med, at der er hurtig og kontant 
afregning fra medlemmerne. 

Der har været mange telefonopkald i foråret 2017 og 
ikke mindst hen over sommeren 2017 (august-sep-
tember) grundet overgangen til nye dagpengeregler.

Fra januar 2017 har alle medlemmer, som har deltaget 
i CV- eller jobrettede møder og samtaler i en testperi-
ode og senere som et permanent tiltag kunnet tilken-
degive deres oplevelser via SMS undersøgelse.

Målingerne viser gode oplevelser af medlemsservice 
ved møderne, og der er en tendens til, at der hvor der 
er tale om individuelle møder, da er der mere positive 
tilbagemeldinger end ved fællesmøder. Der samles op 
på det efter det første års brug af SMS-målingerne, 
således at der kan opstilles freemadrettede service-
mål/KPI’er.  
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SUPERVISION I A-KASSENS 
KOMPETENCE CENTER (AKC)
Centralt i HKA er der igangsat initiativ med individuel 
supervision af alle medarbejdere i AKC, hvor alle tele-
fonsamtaler til HKA går ind, og inden for udgangen af 
2018 forventes det, at der er et egentligt vejlednings-
koncept for telefonservice på plads – med ligheds-
punkter med det vejledningskoncept, som bruges i 
job/vejledning.

BEBYRDENDE AFGØRELSER,  
FORUDGÅENDE MEDLEMSKONTAKT  
HKA har ansvaret for at afgøre og formidle afgørelser, 
som kan være bebyrdende for medlemmer. Det kan 
være sanktioner som karantæner og andet. For at sikre 
korrekte afgørelser og for at sikre, at medlemmet forstår 
afgørelser, der indebærer sanktion, da er det nu fast 
procedure i HKA, at der ringes til alle medlemmer FØR de 
får tilsendt en bebyrdende afgørelse på mail.

Medlemmerne der har fået disse bebyrdende afgørel-
ser, har taget rigtig godt imod, at HKA har kontaktet 
dem på forhånd. De har tilkendegivet, at de oplever en 
åbning for dialog og en mulighed for at spørge ind i den 
konkrete sag. De har dermed fået større forståelse for 
regler og de nogle gange meget hårde sanktioner, som 
lovgivningen indeholder. 

INDSATS FOR STØRRE FAGLIGT FOKUS 
VED LOKALE MØDER FOR LEDIGE
Medlemmerne har i MSI (Medlemsundersøgelsen) 
anført, at de har et stort ønske om større fagligt islæt 
på lokale møder for ledige i job/vejledning. Det har 
a-kassens følgegruppe vurderet bedt gøres ved en 
lokalt tilpasset indsats afhængig af den interne orga-
nisering m.v. I nogle afdelinger deltager faglige kolleger 
eller kolleger med indsats på særlige faglige områder 
fast ved møder for ledige, og i andre sker der intern 

vidensdeling i afdelingen om faglige forhold ved perso-
nalemøder e.l. Ligeledes er der i de senere år etableret 
et tæt samarbejde mellem job/vejledning og faglige 
enheder omkring Kvikstart, jobbørs og andre tiltag. 

AFRUNDING
Tiden fra sidste delegeretmøde til i dag har været 
kendetegnet af de største ændringer i a-kasselovgiv-
ningen i de sidste 25 år, ligesom HKA også har skiftet 
IT-sygem og –leverandør i perioden.

Endelig er HKA i forhold til den direkte medlemsservice 
godt i gang med et væsentigt skifte over mod stadig mere 
og mere individuelt tilpasset service.Det har virkelig 
været en udfordrende periode for HKA, for medlem-
merne, for medarbejderne og for de lokale tillidsfolk. 

Implementeringen af de store lovgivningsmæssige 
forandringer og nyt IT-system har krævet masser af 
energi og engagement – og ja, også stor tålmodighed, 
for ikke alt er gået, som vi håbede og forventede.  

Derfor har jeg også et stort ønske om, at takke alle til-
lidsfolk rundt i landet, kollegerne i afdelinger, sektorer, 
forbund og i HKA for den store indsats og opbakning, 
der har været lagt for dagen i de sidste 4 år for HKA.  

Trods udfordringer har jeg oplevet, at medarbejdere 
i HKA og job/vejledning har gjort alt hvad der sotd i 
deres magt for, at sikre medlemmerne god service og 
jeg oplever også at kontakten mellem medarbejdere 
og medlemmer har været rigtig god. 

Med dette som udgangspunkt og med de strategiske ind-
satsområder, så er der lagt gode spor ud for den fremtidige 
medlemsservice i HKA, så vi sikre, at HKA’s medlemmer 
får de bedste betingelser for at udnytte nye muligheder på 
arbejdsmarkedet, som digitalisering og ny teknologi.  

Mette Kindberg, bestyrelsesformand



24     HK Handel Hovedstaden • Skriftlig beretning 2017

Beskæftigelsesreformen er nu fuldt ud implementeret, 
og Job og Vejledning har fundet sammen med jobcen-
trene i et fornuftigt samarbejde om at få medlem-
merne tilbage i job. 

HK Hovedstaden samarbejder med 29 jobcentre for-
delt på 35 lokationer om at afholde fællessamtalerne 
med de ledige. Det giver over 1.000 indkaldelser til 
samtaler hver måned. Både medlemmer og medarbej-
derne på jobcentrene er glade for Job og Vejlednings 
deltagelse, og feedbacken er, at HK er den fagfor-
ening/a-kasse med flest tilbud til medlemmerne. 

MOTIVERENDE SAMTALER I HK HOVEDSTADEN 
Hver måned skal omkring 600 ledige medlemmer til 
samtale i Job og Vejledning om deres vej tilbage til 
arbejde. Som opfølgning på seneste medlemstilfreds-
hedsundersøgelse har Job og Vejledning i hele landet 

indført et revideret vejledningskoncept. I den forbin-
delse har medarbejderne gennemgået en grundig 
uddannelse i det koncept, der hedder ’Den motive-
rende samtale’. 

Som en del af det reviderede vejledningskoncept 
arbejdes der i hele landet på en transformation, hvor 
flere møder med de ledige skal være individuelle sam-
taler i stedet for fællesmøder.

VELBESØGTE UDDANNELSESMESSER 
Job og Vejledning har i løbet af 2017 afholdt fire 
uddannelsesmesser, hvor de ledige kan møde udby-
derne af efteruddannelse og opkvalificering og få en 
snak om uddannelsesmulighederne, når man er på 
dagpenge. Over 200 medlemmer benytter sig af dette 
tilbud pr. gang.

JOB OG VEJLEDNING 
FACE TO FACE MED 
MEDLEMMERNE 
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Virksomheds- og Kompetencenteret har som sin for-
nemmeste opgaver at hjælpe jobsøgende medlemmer 
i job igen og klæde alle medlemmerne på til at vur-
dere egne muligheder og ønsker for deres fremtidige 
arbejdsliv og kompetenceudvikling. 

HK JobBørs hjalp 235 medlemmer i job i løbet af 2017. 
Det svarer til, at der er kommet en i job for hver dag, vi 
er på arbejde. Udover formidling af job har HK JobBørs 
gennem nogle særlige projekter også hjulpet ledige 
dimittender til at få foden inden for på arbejdsmar-
kedet. Det har ca. 70 dimittender haft glæde af. Det 
har udover selve effekten af indsatsen også bidraget 
positivt til fastholdelse af de unge i HK. 

KURSER ØGER MEDLEMMERNES MARKEDSVÆRDI 
Over 4.000 medlemmer har i løbet af 2017 deltaget på 
et af HK Hovedstadens kurser og inspirationsarrange-
menter. Indholdet af medlemskurserne er eksempelvis 
IT-færdigheder, projektledelse, sprog og kommunikation 
samt jobsøgning. HK Inspirations-arrangementerne 
giver inspiration til karriere og arbejdsliv, og som noget 
nyt har ledige medlemmer kunnet komme til HK Job-

ET ALSIDIGT VIRKSOMHEDS- 
OG KOMPETENCECENTER 

Jagt-arrangementer, som er inspiration til jobsøgning 
og indsigt i arbejdsmarkedet. 

HK ER OGSÅ FOR LEDERE
En særlig type arrangementer er HK Leders morgen-
boost, som afholdes 4 gange årligt med en oplægshol-
der, der har markeret sig med viden eller holdninger til 
det at bedrive god ledelse. Der har været 50-60 deltag-
ere pr. gang. Tilbuddene under HK Leder blev i 2017 
udvidet til også at afholde værktøjskurser for ledere 
med værktøjer til eksempelvis at tackle konflikter, til at 
facilitere uden at være leder og til at blive bedre til at 
styre tiden for sig selv og sit team. 

OUTPLACEMENT TIL OPSAGTE ER POPULÆRT
HK Hovedstadens outplacement-forløb er stadig et 
populært og relevant tilbud til medlemmer, der er ble-
vet opsagt og har fået midler med fra arbejdsgiveren til 
opkvalificering og efteruddannelse. Der er ca. 100 for-
løb i gang, hvor medlemmerne har fået tilrettelagt et 
individuelt forløb med aktiviteter, som matcher deres 
ønsker og ambitioner til det fortsatte arbejdsliv.
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Landsklubben har igen i år taget nye skridt. Facebook 
er kommet for at blive, og det giver klubben et godt tag 
i medlemmerne i hele Irma. Desværre er alle ikke på 
Facebook, så der er steder, hvor vi som bestyrelse skal 
være lidt mere opmærksomme med at få informatio-
nerne ud til alle. Hermed også et opråb til HK HANDEL 
om, at vores HK Nyhedsbrev måske ikke helt lever op til 
den optimale kommunikation til vores medlemmer.

I skrivende stund har klubben tillidsrepræsentanter i 11 
butikker. Det er rigtigt fint, og vi arbejder hele tiden på at få 
flere, plus at vi har butikker, hvor der er kollegaer, der selv 
ønsker at blive en tættere del af LIB. Der gøres en ekstra 
indsats for at opnå medlemstal, så der kan blive valgt TR.

Der arbejdes også på at få vores arbejdsmiljørepræsen-
tanter involveret endnu mere. De skal kende deres værdi 
på arbejdspladsen, og derfor er det vigtigt, at vi holder 
fast i dem. De har fået deres egen Facebookgruppe, 
hvor der bliver drøftet arbejdsmiljø, og andre emner der 
fylder i dagligdagen. I efteråret afholdt vi et møde for 
vores AMR, hvor fremmødet var meget tilfredsstillende.  
Der vil igen i marts 2018 blive afholdt et møde, hvor vi vil 
gennemgå vores arbejdspladsmåling fra efteråret 2017. 
Denne begivenhed er også annonceret på Facebook, og 
der er allerede en del tilmeldinger. Alle HK-medlemmer 
der er valgt som AMR, vil også blive inviteret pr. brev, 
desværre må de der er valgt som AMR, og ikke er medlem 
hos os, jo blive forbigået, da de ikke er i vores database.

Vores formand var også så privilegeret at få 15 minutter 
sammen med et hold nye elever i Irma. Det var dog meget 
begrænset, hvad der kunne tales om, men et skridt ad 
gangen. Næste gang vil det måske blive udvidet til også 
at have lidt fagligt indhold. Det var dejligt at hilse på ele-
verne. LIB har også i tankerne at lave et arrangement kun 
for eleverne, hvor de kan få mulighed for at spørge ind til 
overenskomsten og andre faglige relevante spørgsmål.

I foråret var LIB vært ved et medlemsarrangement, hvor 
vi var på Bakken og fik en rundvisning i Korsbæk. Dette 
var et tilløbsstykke, det endte med, at der var tilmeldt 
35. Et arrangement der stadig bliver talt om. LIB fik her 
en del faglige spørgsmål, der skulle følges op på. Det 

er især reduktionen der fylder meget i hverdagen. De 
kollegaer der har styr på reduktion, får den, men LIB 
er stadig i tvivl, om alle får det som de er berettiget til 
ifølge overenskomsten.

LIB afholdt også medlemsweekend på Klinten, hvor fysisk 
og psykisk arbejdsmiljø var på dagsordenen. Også her 
var deltagerantallet ud over det sædvanlige. Vi kom op på 
25 deltagere, og der var mange, som ikke havde deltaget 
før. Alle fik kvalitet med hjem, og der blev reflekteret over 
oplevelserne. LIB håber, at det er med til at skabe endnu 
mere interesse for vores faglige arbejde, og at vores ikke 
organiserede kollegaer kan se værdien i at være med i LIB.

Irma som arbejdsplads er ikke helt, som den har været. 
Irma har det lidt svært på et meget hårdt marked, hvor 
der hele tiden kommer nye spillere til, og de er dygtige. 
Vi har mange meget loyale kunder, men vi skal også 
være dygtige nok til at tilbyde det, som vores kunder 
efterspørger, ellers er der ikke langt hen til konkurren-
ten, og du skal ikke gå forgæves ret mange gange, før 
du finder andre græsgange. Irma har også forsøgt sig 
som medspiller i det politiske, der blev taget initiativ til 
at gøre opmærksom på unge og deres rygevaner. Dette 
blev gjort under stor bevågenhed i vores butik i Industri-
ens hus, hvor cigaretterne var dækket med sort klæde i 
3 dage. Måske var det en god idé, og måske var det ikke. 
Det skabte i hvert fald røre, da Irma-pigen pludselig 
tonede frem med en smøg i munden.

Irma er jo som bekendt kommet med ind under Coops 
medlemsprogram, og de kunder der har valgt at down-
loade Coop-app, har gennem hele december kunnet 
nyde godt af skrabelodder og kalendertilbud, det 
har givet en del kundestrøm. Dog ser det ud til, at de 
adventsskrabelodder der blev uddelt, kun i Coop´s røde 
butikker minus Fakta, gav endog meget god kundestrøm 
om søndagen. Det var Irma ikke en del af, så der kan vi 
ikke prale af effekt. Men Irma har dog grund til at glæde 
sig over, at appen også hos os giver anledning til aktivi-
tet.

Irma har også valgt at gå virkelig all in på veganer- og 
vegetarretter, der er jo et stort marked for alle med 

LIB - LANDSKLUBBEN 
IRMA BUTIKKER
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særlige interesser inden for dyrevældfærd, madspild, 
glutenfri osv. LIB ved ikke, om det er det evigsaliggør-
ende, men det er en mulighed for nyskabelse, og så må 
vi håbe, at det rammer vores kundesegment, og meget 
gerne bredere, så vi kan skabe større kundestrøm.

TR-netværket er et rigtigt godt forum, hvor vi jævnligt 
afholder møder, og dér har mulighed for at udveksle 
erfaringer, og allermest komme af med de frustratio-
ner der er ude i butikkerne. Senest har de manglende 
frostleveringer fyldt rigtigt meget. Men der er også en 
masse dagligdags opgaver, der skaber røre: reduktionen 
for helligdage, vrøvl med lønsedler, efterlysning af den 
røde tråd, kommunikationen ud til butikkerne, og ikke 
mindst den Irma-app som der er et stort ønske om, at 
alle ansatte skal bruge. Men mange ikke vil have denne 
app på deres private telefon, og derfor efterlyses der 
et medie, der kan være tilgængeligt på arbejdet, så alle 
kan læse de informationer, der kommer ud. LIB kan godt 
forstå, at det ikke ønskes, at man skal være online hele 
tiden, samt at der er mange der føler sig lidt tvunget til 
at bruge deres fritid til at sidde og læse information.

I 2018 har LIB planlagt 2 uger med LIB-turné. Disse uger 
stilles alt på standby, for at vi kan hellige os butiksbesøg, 
hvor vi sammen med faglige og tillidsrepræsentanter, 
tager ud i alle Irma-butikker og hilser på de ansatte. 
Næste turné er i uge 16, hvor vi tager ud og opfordrer 
samt inspirerer til at få taget hul på lønforhandling. Vi har 
alt for mange rigtig dygtige salgsassistenter, der ikke får 
forhandlet et personligt tillæg hjem. Grunden kan være, 
at der altid fortælles, hvor dårligt det går, der skal spares, 
men LIB er også klar over, at man også kan spare sig ihjel. 
Vores ønske er, at vores kollegaer bliver endnu bedre til at 
få afholdt mindst én årlig samtale, hvor det handler om 
den løn, du skal have for din indsats. Det er da for pokker 
rimeligt nok, at der er et personligt tillæg til salgsassi-

stenter, der bidrager positivt til bundlinjen, eller bare 
ansatte der yder en uvurderlig indsats og at de nærmest 
har viet deres liv til Irma. Det kan måske være det, der er 
fejlen - at man er alt for tro mod pigen i den blå kjole og 
den gule sløjfe - men det skal jeg lade være usagt.

Coop barsler med en sammenlægning af de røde butik-
ker, og vi håber jo bare, at Irma består som den arbejds-
plads og supermarked, der kan kalde sig Danmarks 
ældste - 131 år, og at vi sammen kan få vendt skuden til 
mere positive tider, men uden at gå på kompromis med 
gode løn- og arbejdsforhold. 

Den sidste kamel vi i LIB har måttet sluge, er at der 
fremadrettet kan ansættes børn under 18 år til kasse-
arbejde. Irma har ellers altid holdt fanen højt, og kun 
i meget begrænset omfang brugt unge på 17 år ved 
kassen, men nu kan de altså bruges i et endnu større 
omfang end tidligere. Vi sælger langsomt ud af de 
gamle dyder, og vi ved jo ikke, hvilken effekt det vil have 
på længere sigt. Men desværre tror LIB ikke på, at det 
bliver til det bedre, selvom der jo nok kan spares nogle 
lønkroner. Med det der i dag bliver forlangt af ansatte 
ved kassen, er vi langt fra at kunne overlade et job til 
mindreårige, der er i risikogruppen for at få bøder for at 
overtræde love som den danske regering har påduttet 
butikker i hele Danmark - både med hensyn til spiritus, 
cigaretter,  medicin, spil. For ikke at tale om postpakker, 
bankforretninger, udlevering af blade mærker og hvad 
ved jeg, og vi må heller ikke glemme den gode service.

Nu er den danske regering så igen kommet med en ny 
tåbelig lov, at børn helt ned til 13 år må stå bag disken og 
sælge til den danske befolkning, med en pensionsalder på 
mellem 80 og skinddød, så er det da bare om at komme i 
gang så tidligt som muligt. Meget sørgelig udvikling.

 LIB Formand Ulla Jensen
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SOM TIDLIGERE ÅR HAR VI HAFT TRAVLT 
I LANDSKLUBBEN DANSK SUPERMARKED

2017 var året vi skulle samle op efter vores indsats 
i forhold til tilskudsjobbere, og vores kampagne i 
forhold til den dårlige inddragelse af tillidsrepræsen-
tanter i forhold til Bilkas natåbning. Derfor har vi brugt 
mange kræfter på at genoprette vores relationer til 
ledelsen. Det skyldes også, at vi har opponeret imod 
den store stigning i ansatte under 18 i vores butikker. 
Men vi er på rette vej.

Tillidsrepræsentanterne i Hovedstaden
Der er stadigvæk tillidsrepræsentanter i alle Bilka-
varehuse (100 %), og der er nu tillidsrepræsentanter i 
19 ud af 39 føtex-butikker. Dette er ikke mindst takket 
være vores organiser Sofie og vores kollega Anne, at 
der der valgt 5 nye TR. På lageret i Ishøj er der stadig-
væk 1 TR. Netto er stadigvæk en udfordring, men de 
er ikke glemt. Så det ser ud til, at 2018 bliver endnu et 
rigtigt godt år med fremgang TR-fronten. 

Fokus på organisering.
Det ser ud til, at vi har stabiliseret vores medlems-
tal. Det er lykkedes at holde det nede med et lille tab 
på ca. 5o medlemmer i hovedstaden. Det vil sige, at 
30-35% af vores medlemmer stadigvæk er i Handel 
Hovedstaden. Så i betragtning af at vi har fået flere TR, 
og at der er flere på vej, ser udsigten i forhold til med-
lemstallet i Handel Hovedstaden i 2018 rigtig god ud.

HK Handel Hovedstadens bestyrelse
Vi er stadig repræsenteret i HK Handel Hovedstadens 
bestyrelse, og det har været endnu et spændende år 
med mange gode og inspirerende debatter. Specielt 
vores indsats på Bornholm har været meget givende. 
Det tværgående samarbejde mellem Landsklubberne i 
HK Handel Hovedstaden, som vi startede 2016, funge-
rer stadigvæk, og vil blive udviklet yderligere i 2018. HK 
HANDEL nu også taget det til sig.

Landsklubformand
Lasse Laursen

LANDSKLUBBEN 
DANSK SUPERMARKED

HK Handel Hovedstaden • Skriftlig beretning 2017    29

Efter vores generalforsamling den 9. marts 2017, hvor 
65 medlemmer deltog, består bestyrelsen af:

Ingrid Frandsen, Tove Fedders, Jytte Lassen, Ellen 
Eiberg, Tom Bettenhaus, Lis Dahl og Irene
Holbech Rasmussen
 
HK Handel Hovedstadens Seniorklub har holdt 15 
arrangementer i 2017, en generalforsamling og en 
sommerudflugt som gik til Klinten

Programmet indeholdt tilbud om forskellige arrange-
menter både indendørs og udendørs. I 2017 havde vi 
Nytårskur, foredrag med Tove Udsholt som fortalte om en 
jødepige under 2.verdenskrig, Poul Kragelund fortalte om 
Benny Andersen, og ikke mindst vores årlige Banko. Dette 
er kun lidt af, hvad vore medlemsmøder går ud på.

Vores ture ude bestod af besøg i Operaen, Odd Fellow 
Palæet, en sejltur med Kanalbåden og  efterfølgende 
frokost på færgen Grønsund, Den Hvide Hest på Bak-
ken og vi har spillet kegler.

Vi udsender et forårsprogram og et efterårsprogram 
til alle medlemmer, som er gået på efterløn, blevet før-
tidspensionister og ikke mindst folkepensionister.

Når vi er ude i byen, er det nødvendigt, at man selv 
betaler lidt af udgifterne til arrangementerne.

Vores program trykkes og udsendes sammen med alle 
de andre seniorklubber i HK Hovedstaden.
 
Vi ved, at vore medlemmer er glade for programmerne 
og planlægger deres deltagelse i vore arrangementer, 
og det glæder os.

Vi ved, at det har stor betydning at mødes socialt med 
sine “gamle” kollegaer, hvor HK har været deres fælles-
skab på arbejdspladsen. 

Pensionistmedlemmerne af Seniorklubben betaler et 
månedligt kontingent på 95 kr.

SENIORKLUBBEN
Vi har kun mulighed for at benytte HK’s runde sal 4 
gange om året, resten af vore medlemsmøder foregår i 
Vanløse Kulturhus, som vi betaler til, for at vi kan have 
vores møder der.

Seniorklubben modtager hvert år et bloktilskud fra HK. 
Uden dette tilskud vil vi ikke være i stand til at afholde 
arrangementer i Seniorklubben, så vi er glade for at 
modtage dette. 
 
Vores hensigt med disse oplysninger er, at gøre jer 
HK-medlemmer som endnu er i arbejde opmærksom 
på, at HK Handel Hovedstadens Seniorklub er et godt 
tilbud, når du når efterløns- eller pensionistalderen.

Seniorklubben gør, at du kan bevare tilknytningen til 
HK og til andre “gamle” kollegaer med mulighed for at 
dyrke det sociale liv.

Fra seniorklubben skal der lyde en stor tak til alle 
medarbejderne i HK Handel Hovedstaden for deres 
hjælp i det forløbne år.

HK Handel Hovedstadens Seniorklubbestyrelse
v/ formand Ingrid Frandsen

1

KLAR TIL NYE 
OPLEVELSER ?

 Nye arrangementer 
til dig og din klub

MØDER OG 
SPÆNDENDE TURE

JERES FÆLLESSKABI KLUBBEN 

/  Hvad sker der i din afdeling/ Medlemsmøder
/ Tilmeld dig de nyeste arrangementer

Program for forår 2017 Udgivet af: HK Hovedstaden

HK SENIOR
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ENDNU ET ÅR ER GÅET. 2017 ER BLEVET AFLØST 
OG 2018 ER I GANG, MEN LAD OS KIGGE PÅ 2017 
SET MED VORES ØJNE I NOMECO 
Det har været et travlt år for os medarbejdere. Det nye 
lager i Køge er så småt ved at være klart, og flytningen 
af tre lagre til ét kræver stor planlægning. Driften må 
ikke gå i stå, vi har flere folk på kursus i Mommark. 
De er ved at blive uddannet fra ufaglært til faglært 
inden for vores branche: lager og logistik. Vi har mange 
vikarer ansat for at dække ind, når folk er væk på sko-
lebænken, men der er også kolleger, som selv siger op. 
Det er dem, som ikke kan se sig selv i det nye lager. Jeg 
kan godt forstå dem, det er et lager, som bliver state of 
the art, top moderne spækket med alskens elektronik 
rullebånd, kraner, robotter og ikke mindst super over-
vågning hvor alt skal være målbart.

For lagerfolk er det er en ny tid, som ikke kan standses 
- det kaldes fremskridt. 

Jeg læste en artikel i politikken, hvor de skrev om et stort 
lager i USA ejet af Amazon, som i dag sidder på 75% 
af den amerikanske nethandel med bøger. Hver enkelt 
medarbejder på lageret er udstyret med en personlig 
gps-monitor, som fortæller dem, ad hvilken rute de skal 
gå i lagerbygningen, for at hente den næste vare de skal 
pakke, og hvor mange sekunder de har til at klare turen. 
Amazon reducerer med jævne mellemrum og uden for-
klaring den tid hver enkelt opgave må tage, og gentagne 
overskridelser af tidsgrænsen medfører afskedigelse. 
Fagre nye verden? - nej den findes allerede. 

På vores lager køres der med trucks, dette behov vil 
blive minimalt på det nye lager. Her vil den ansatte i 
stedet stå ved en arbejdsstation og modtage varer, 

som automatisk bliver hentet på lageret uden berøring 
af menneskehånd. Disse varer skal puttes i plast eller 
papkasser, som igen bliver lukket automatisk, og ja 
jeg kommer til at tænke på Charlie Chaplin i en film 
kaldet Moderne Tider. Han står også ved et bånd, som 
kører hele tiden, og hastigheden på båndet styres af 
arbejdsgiveren. Sjov film dengang, men alvor i dag.

Det var en lang tur, så tilbage til Nomeco 2017. Faglige 
sager har der været flere af, end der plejer, skriftlige 
advarsler falder hurtigere, der kigges og måles på syge-
fravær og 120 dagesreglen bliver brugt effektivt. Jeg 
har flere gange været med til samtaler med kolleger og 
deres chefer, og emnet har ofte været ønsket om højere 
effektivitet fra ledelsen side, det på trods af at disse 
kolleger har været ansat i en menneskealder og tjent 
firmaet loyalt. Presset stiger, du bliver målt hele tiden. 

I 2017 har jeg også været til international SU i Litauen 
nærmere bestemt hovedstaden Willinus. Her mødtes 
jeg med de andre tillidsfolk fra stort set hele EU, hvor 
vores ejer Phønix har selskaber lige som vores i Dan-
mark. Her bliver der snakket og udvekslet erfaringer, 
og budskabet er det samme i de andre lande. Vi skal 
være mere effektive og mindske sygefraværet, men 
hvordan?? Dette har vi ikke noget klart svar på. Det 
korte svar er, at det er op til de enkelte landes direktio-
ner at nå disse mål. 

Jeg vil slutte med at takke de faglige i afdelingen. De har 
altid været der, når vi har brug for hjælp og aldrig svigtet os.  
                                                                                                                        
Jesper Hansen
Tillidsmand Nomeco Sjælland

HK-KLUBBEN NOMECO

HK Handel Hovedstaden • Skriftlig beretning 2017    31

IKEA FRA ET IKEA GENTOFTE PERSPEKTIV
Den 25. april havde vi generalforsamling efterfulgt af et 
lønforhandlingskursus. Begge dele blev forsinket på grund 
af, at overenskomstforhandlingerne havde trukket ud.

Butiksoverenskomsten blev et chok for IKEA, for over-
enskomsten blev dyrere, end de havde regnet med. 
Særligt stigningen på fritvalgskontoen var langt mere, 
end man havde regnet med. Det betød, at man havde 
sat for lidt penge af – så der var ikke meget at forhandle 
om ved de årlige lønsamtaler.

Forvirringen blev stor – hos alle - da man som noget 
nyt satte fritvalgsstigningen på lønarket. Dette havde 
man aldrig gjort før. Det betød, at mange samtaler endte 
med fejl og misforståelser, og det håber jeg er rettet op, 
inden vi går i gang med lønsamtalerne for dette år.

Vi har haft nogle rigtig gode og udbytterige virksom-
hedsmøder (hvor alle tillidsrepræsentanter fra IKEA 
Danmark mødes), hvor vi udveksler ”rigets tilstand” og 
forbereder os til hulemøderne med IKEA. 

Vores store eksterne lager er flyttet fra Ballerup til 
Brøndby, og er dermed blevet til en selvstændig enhed 
i IKEA. Derfor arbejder vi på at få valgt en tillidsrepræ-
sentant, da lageret har helt deres egne udfordringer.

SU Gentofte arbejder videre med Work Life Balance. 
Vores mål er at stå for en undersøgelse for hele perso-
nalet, og derudover skal vi have valgt en repræsentant.

Vi er den første virksomhed, der gået fra den store 
kompetencefond til at være selvadministrerende og 
derefter tilbage igen. Dette har vi arbejdet på længe, og 
i 2017 lykkedes det. Vi har brugt alt for mange kræfter 
på at få den selvadministrerende fond til at fungere, 
og derfor var det bedst for alle parter, at vi gik tilbage 
i Handels kompetencefond. Målet er, at alle tillidsre-
præsentanter skal være superbrugere, og skal bruge 
kompetencefonden organiserende.

Vi har alle fokus på, at finde AMR’er der er organiserede og 
at få samarbejdet mellem dem og os (AMR/TR) på lands-
plan til at fungere. Derfor tager vores AMR’er af sted på 
konference for at få sat fokus på arbejdsmiljøet hos IKEA. 

Klubben prøver at have mere fokus på eleverne. Vi prø-
ver at få etableret et fagprøvekursus, og forhåbentlig 
er IKEA med på ideen.

Vanen tro var klubbestyrelsen på Klinten den 20.-21. 
september, hvor årets kommende arbejde blev planlagt.
UNI IKEA-alliancen blev i år holdt i Malmø, og handlede 
om at finde vores egne ben igen, da vores kontaktper-
soner både i UNI og IKEA er eller bliver udskiftet. IKEA 
tror fuldt og fast på relationer, derfor er udskiftning, det 
værste som kunne/kan ske. Men det kommer til at tage 
tid, før vi er der relationsmæssigt, hvor vi var i 2016. Det 
er rigtig ærgerligt, for det er relationerne, som åbner 
døre og giver UNI muligheder med IKEA. 

Min personlige største oplevelse i år var, da jeg blev 
overrasket af kollega Karina som kunne fortælle mig, at 
jeg var blevet nomineret til Danmarks Bedste Kollega. 
Kort tid efter vandt jeg titlen – og aldrig er jeg blevet 
fejret så meget. Det var en fest, som jeg sent vil glemme. 

Jeg har arbejdet på at få en IKEA-overenskomst eller 
lokalaftale for IKEA København, men det kommer til at 
tage tid. Der er meget, som der skal tages højde for og 
mange forskellige interesser.

Selv om jeg godt kan organisere, så syntes jeg alligevel, 
at jeg skulle prøve at få besøg af afdelingens organisere 
Mathias og Sofie. De kom den 12. december og igen den 
13. december for tale med logistik kl. 6 00. De gav mig 
begge så meget energi, at vi må gentage succesen i 2018. 
Derudover hjalp det mig til at få fokus på det allervigtig-
ste, at vi er mange nok. Alle klubber bør få dem på besøg.  

Vores lønforhandlinger gik ikke så godt, men heldigvis 
fik alle enheder bonus. Det gik godt for IKEA globalt, 
så derfra var en TAK i form af en ekstra indbetaling på 
vores pensionsopsparing.

I 2020 åbner IKEA et varehus i København. Det bliver ikke 
helt som de andre varehuse, da huset ligger inde i en by. 

Den 26. januar 2018 døde IKEAS grundlægger Ingvar Kam-
prad – han blev 91 år. Ingvar var ”træt af dage”, men det er 
meget vemodigt - et ikon er ikke hos os mere. For os i IKEA, 
var Ingvar noget specielt og er i manges hjerter.

Tillidsrepræsentant i IKEA Gentofte, Birgitta Kajn

IKEA GENTOFTE
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Det nye år 2018 er kommet godt i gang på arbejds-
pladsen efter en travl julehandel og udsalgsperiode og 
en hverdag i konstant forandring.

Vi har haft besøg af mange kunder i huset, der har 
handlet og vi har tjent mange penge. Vi er i en konstant 
udvikling på mange områder. Det har været spænd-
ende at se, hvor meget vi har udviklet os på især vores 
markedsføring og webhandel.  Vi har gang i mange 
ting, og det er blevet taget godt imod fra kundernes 
side. Det har været et år hvor tingene hele tiden har 
forandret sig, afdelinger der lukker eller flytter til et 
andet sted i huset. En konstant omrokering af afdelin-
ger på etagerne for en optimering, ændring af rutiner, 
omlægning af stillinger, ændring af arbejdstid for kol-
legaerne. Dette for at vi stadig kan være det magiske 
Magasin. Konsekvensen har været, at vi har haft en del 
kollegaer, der er stoppet. Dette kan for mange være en 
svær proces, man ikke altid kan se sig selv i, men trods 
det er det stadig en rigtig god arbejdsplads, som man 
kan være stolt af. Der bliver rost og forsøgt at afhjælpe 
tingene fra ledelsen side. De er meget bevidste om 
udfordringerne, og er glade for, at de ansatte kan få 
hverdagen til at fungere og få solgt nogle varer og være 
der for kunderne. Huset fremstår flot, efterhånden 
som ombygningerne falder på plads.

Vores Marketing har i det forgangne år udviklet sig, og vi 
er som virksomhed repræsenteret mange steder i form 
af reklamer på stande rundt om i landet, på busser, 
stationer, TV, og så har vi en designpris og et pengebe-
løb, der bliver uddelt en gang om året til en Up-comming 
designer, det bliver slået stort op i medierne. 

Vores elever klarer sig også godt til deres fagprøver og 
vinder ofte fagpriser efter endt elevtid….

Vores webhandel går rigtig godt, og der er mange kunder 
der benytter sig af det. Vi har et stort sortiment af det hele 
på nettet. Det gør, at mange kunder benytter sig af web-
handel, da de ved, at hvis ikke de kan bruge de varer de har 
købt, kan de let returnere dem i de fysiske butikker og få 
pengene tilbage… Vores webhandel er steget i 2017.

Der er mange kollegaer der bruger vores Magasin 
app. Det er en app, hvor der hele tiden kommer nye 
informationer og opdateringer på ting der sker i det 
hus, hvor man er ansat. Mange kollegaer skriver også 
til hinanden om oplevelser, og ting man skal være 
opmærksomme på. Især kollegaerne på salgsgulvet 
har stor gavn og glæde af den.

På appen kan man også se, hvilke kollegaer der er på 
samme arbejdsplads.  

Her i 2018 fylder den GAMLE DAME 150 år. 
Fødselsdagen er den 14. april 2018.

Dette bliver markeret hele året igennem med events, 
reklamer og indpakning.

Det vil også bliver fejret den 26. april med en fest for 
medarbejderne på Langelinie Pavillonen, det er dagen 
før Store Bededag. Det glæder vi os til.  

Som arbejdspladsklub og som TR har vi forsøgt - så 
godt vi kan - at være nærværende og tilstede i hverda-
gens travlhed over for kollegaerne.

Det er vigtigt, at vi er nærværende og tager tid til hinanden, 
når der er brug for det. Det gør ofte, at hverdagens udfor-
dringer bliver italesat og afhjulpet, hvis det er muligt.

Mange hilsner 
TR Helle Kristiansen - Magasin, Kgs. Nytorv. 

MAGASIN, KGS. NYTORV
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BLACK FRIDAY – NATÅBEN
Black Friday er fredag efter Thanksgiving. Thanksgiving er den fjerde torsdag i november, og betragtes som dagen, 
hvor julehandlen begynder. Af uransagelige årsager har dette fænomen også bredt sig til Europa, selvom alle er enige 
om, at Black Friday blot flytter julesalget, og at der ikke er nogen egentlig gevinst for detailhandlen. Detailbranchen er i 
øvrigt ”ramt” af flere nye tiltag gennem de senere år, som udover Black Friday tæller midseason sale, singles day mv.

I HK Handel Hovedstaden er vi opmærksomme på at følge de strømninger, som medlemmerne møder i deres hver-
dag - og nat. Derfor havde HK Handel Hovedstaden åben på Black Friday fra kl. 00.00 til kl. 24.00, altså et døgn i 
streg. Initiativet blev vel modtaget hos de medlemmer, der fik besøg af HK midt om natten, ligesom de medbragte 
energibarer var tiltrængt. Synligheden er vigtig for os, således at medlemmerne oplever en nærværende fagforening, 
der er til at få fat på, når medlemmerne har behov for det.  Vi vil fortsat følge udviklingen i besynderlige tiltag inden 
for detailbranchen, og er med i første række, når medlemmerne med rette kan forvente det. 

LØNSTATISTIK
HK Handel Hovedstaden har gennem årene med skiftende succes deltaget i HKs indsamling af lønoplysninger til 
brug for HK’s lønstatistik. Lønstatistikken er et uundværligt rådgivningsværktøj i vores utrættelige kamp for bedre 
lønvilkår. I 2016 besluttede vi, at der skulle fokuseres på indsatsen for at sikre et højere antal indberetninger. Alle 
sejl blev sat, og alle medarbejdere bistod i arbejdet med at ringe ud til medlemmerne, ligesom tillidsrepræsen-
tanterne på arbejdspladser med klubber blev opfordret til at yde en ekstra indsats. Resultatet udeblev ikke, og HK 
Handel Hovedstaden endte med en svarprocent på 35%. Denne udvikling skulle følges op i 2017, men vi må erkende, 
at målet ikke blev nået, idet HK Handel Hovedstadens svarprocent gik tilbage med 9 %point, fra 35% til 26%.

Der er forskellige årsager til tilbagegangen i besvarelser, og vigtigheden af et godt resultat skal afspejles i indsatsen 
i 2018, for vi kommer ikke udenom, at lønstatistikken er et meget vigtigt rådgivningsværktøj. 

MASSEAFSKEDIGELSER
Sommeren 2017 bød på to masseafskedigelser, det vil sige afskedigelsesrunder, der er omfattet af Lov om  
Masseafskedigelser, i henholdsvis TOP TOY og ILVA. Afdelingen bliver fra tid til anden bedt om at deltage i masseaf-
skedigelser, og der er typisk inddraget flere fagforbund, hvis der er medarbejdere fra flere sektorer. Det lykkedes i 
begge tilfælde at forhandle tilfredsstillende ordninger for de berørte medarbejdere, og dette i samarbejde med 3F 
og Lederne. Erfaringsmæssigt er der stille omkring de berørte virksomheder i en periode efter afskedigelserne er 
effektueret, men ikke TOP TOYs tilfælde, idet vi modtog en række henvendelser, således at HK Handel Hovedstaden 
dagligt var repræsenteret på virksomheden i forlængelse af afskedigelserne. Dette er resulteret i et organiserings-
projekt i virksomheden med henblik på at vælge tillidsrepræsentant. 
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FØTEX 7 tillidsrepræsentanter

BAUHAUS Tillidsrepræsentanter i alle varehuse

ZARA 1 tillidsrepræsentant

LIDL Regionstillidsrepræsentant

INSPIRATION I ILLUM 1 tillidsrepræsentant 

SPEJDERSPORT 1 overenskomst 

3-BUTIKKERNE 1 overenskomst 

BIKESHARE 1 overenskomst

GAMESHOP 1 overenskomst i Rødovre

ILVA 2 tillidsrepræsentanter

ELGIGANTEN 1 tillidsrepræsentant

ORGANISERNE 2017 I TAL

TILLIDSREPRÆSENTANTER HJÆLPER MED AT 
FINDE NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER 
2017 har også været året, hvor vi har prøvet at have 
tillidsrepræsentanter til at hjælpe med at finde flere 
tillidsrepræsentanter i kædens andre butikker. Indgå-
ende kendskab til kæden krydret med erfaringen ved 
selv at være tillidsrepræsentant viste sig at være en 
stor succes – særligt da vi gennem et flere måneders 
forløb frikøbte Anne Klitfod, som til daglig er tillidsre-
præsentant i Bilka Ishøj. Anne har efter flere år i Dansk 
Supermarked kendskab til mange kolleger i de forskel-
lige butikker i Hovedstaden. Frikøb af Anne resulte-
rede i 3 nye tillidsrepræsentant-kolleger i føtex-regi. 
2017 bliver derfor ikke eneste år, hvor vi benytter os af 
denne model!

UNGE VIL OGSÅ REPRÆSENTERE DERES KOLLEGER
Der sker løbende udskiftning blandt afdelingens 
omtrent 115 tillidsrepræsentanter. Her ser man tyde-
ligt, at ungdommen også går op i sammenhold, fagfor-
eninger og arbejdsvilkår. Blandt andet har kollegerne 
i Zara i Field’s valgt 21-årige Martine Anna Katrine 
Birklund som tillidsrepræsentant. Ved butikkens 
mange internationale medarbejdere finder Martine 

det særligt vigtigt, at der er en tillidsrepræsentant på 
arbejdspladsen, som kan være repræsentant mellem 
ikke blot medarbejdere og chefer - men også bindeled 
mellem den danske models forhandlings- og samar-
bejdsmetoder, som for flere af kollegerne er ukendt 
område. Dette har Martine derfor sat sig i spidsen for. 
Ved årets udgang er gennemsnitsalderen for tillids-
repræsentanter – inklusiv 2017s nyvalgte – på 43 år. 
Blandt de 26 nyvalgte er gennemsnitsalderen 33 år.

UNGDOMSARBEJDET RYKKER TÆTTERE PÅ 
Siden sidste generalforsamling er arbejdet med eleverne 
rykket ned i afdelingen. Det betyder, at vi i dag har langt 
større fokus på organisering af eleverne end tidligere, og 
derfor langt bedre styring og kendskab til elevområdet. 
Målet er, at alle elever skal have hørt fra os inden første 
år er gået på deres uddannelse. Dette foregår enten gen-
nem besøg på deres arbejdsplads, tillidsrepræsentanter 
og ikke mindst de elever der bliver ringet til. Her har afde-
lingens phonerteam i løbet af året har været behjælpelig 
med at kontakte disse. Efter at elevarbejdet er kommet 
tættere på afdelingen, har vi i højere grad målrettet vores 
tilbud til eleverne, så vi er mere relevante for de praktiske 
elever inden for handelsområdet.
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I år fik afdelingen sit eget phoner-team. 

Dette gjorde vi for, at vi løbende kan komme i kontakt 
med så mange af vores medlemmer som muligt.

De første par måneder gik med at blive komfortabel 
med systemerne og med lette ringeopgaver, derefter 
gik vi i gang med at ringe urafstemning i forbindelse 
med overenskomstfornyelsen. 

Henover sommeren og efteråret hjalp phonerne, orga-
nizerne med bl.a. kortlægning af virksomheder og tog 
sig også af en stor del af elevringningen. 

Jobpatruljeopfølgningen gav et pænt antal indmeldelser, 
og også elevringningen gav et pænt antal nye medlemmer.

Efterfølgende stod den på lønstatistik. I denne periode 
var der kun ansat 2 phonere og med over 3.000 på rin-

gelisten, blev sidste års tal meget svære at nå. På trods 
af det fik vi, ved at arbejde om lørdagen og en fælles 
indsats fra afdelingen, en stemmeprocent på 26%. 

Året har derudover stået på et antal faste opgaver og 
diverse ad hoc-opgaver. 

Erfaringen fra året er, at phonerene kan bistå organi-
zerne med meget af det praktiske, og de faste ringe-
opgaver bliver forbedret af, at blive udført at et internt 
ringehold, som har kendskab til vores medlemmer. 

Phonerne har også dagligt ringet til alle vores nye 
medlemmer for at byde dem velkommen i HK Handel 
Hovedstaden. 

2017 har været et utrolig spændende år, og vi har talt 
med rigtig mange glade medlemmer. Vi glæder os utro-
ligt meget til 2018. 

PHONERTEAMET
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Det er jo ingen hemmelighed, at der er alt for mange 
medlemmer, der ønsker at blive fraflyttet til de "gule 
foreninger", eller blot ønsker at blive udmeldt af den 
faglige del af HK-medlemskabet. 

Det er heller ingen hemmelighed, at HK Handel Hoved-
staden har ligget under for IT- og Modulus-udfordringer, 
samt at der er blevet indført en ny struktur i vores Med-
lemsservice, som hedder HKM. Dette vil blive sat i luften 
den 19. februar 2018. 

Ud fra dette har vi ikke haft de samme ressourcer til 
fastholdelse i den første halvdel af 2017. Men så tog 
kampgejsten over, og vi besluttede at lave et fastholdel-
sesmål, som vi gjorde synlig på en tavle i vores kopirum 
til hele afdelingens glæde. 

Vi kunne se, at vi fra januar til og med den 30. juni 2017 
samlet havde fastholdt 137 medlemmet. Hurra – så 
langt så godt!! 

Ud fra dette satte vi målet til 200 medlemmer samlet 
for hele 2017. Vi lavede også et nyt og fedt fastholdel-
sesbrev tilsat en masse HK Handel Hovedstaden DNA.

 Vi nåede næsten målet. Vi manglede kun 10 medlem-
mer for at komme op på de 200. Det synes vi selv er 
rigtig godt. 

Vi har i december 2017 aftalt med Mette, at i 2018 skal 
alle medlemmer, der sender en skriftlig udmeldelse 
af forbundet eller ønsker at blive fraflyttet HK Handel, 
have et opkald. Træffes de ikke første gang, skal de have 
vores nye fine fastholdelsesbrev på en mail. 

Vi forslog Mette, at alle HK Handels medlemmer, som 
sender en udmeldelsesmail, skal have et autosvar med 
en ”hovsa-smiley”. Sådan en sjov sød fyr taler 
til vores medlemssegment. 

Vi har også besluttet, at have mere fokus på at infor-
mere tillidsrepræsentanterne inden et medlem bliver 
udmeldt eller fraflyttet. Dette med henblik på at tillids-
repræsentanten drøfter udmeldelsen/fraflytningen 
med sin HK’er, da de har relationen som kollegaer. 

For at synliggøre vores fastholdelse i afdelingen har vi 
besluttet at fortsætte med at lave statistik hvert kvartal 
på vores tavle.  Tavlen gør, at vi får og bevarer motivatio-
nen, og vi er glade for vores kollegaers små kommenta-
rer som b.la. ”Sådan GIRLS”.  

Vores nye mål for 2018 er at fastholde 250 handels-
medlemmer. Planen er også, at vi skal lave nogle flere 
fastholdelsesbreve, der henvender sig mere specifikt til:

-ledige
-ledere
-elever / nyuddannede
-fleksjobbere
-selvstændige.

Det sidste nye i Handel er, at vores phonere skal ringe 
proaktiv fastholdelse til nyuddannede elever, og til 
dem der har haft medlemskab i 9 måneder, for at vise 
at vi er her for dem.

Vi skal til at oplære phonere med gode råd, fif og argu-
menter for fastholdelse, det glæder vi os meget til. 

MEDLEMSFASTHOLDELSE 
I 2017 SAMT MÅL FOR 2018
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2017 bød på endnu en overenskomstfornyelse.

Som reglerne foreskriver, skal det færdige resultat ud til 
afstemning blandt medlemmerne. 

Vi har gradvist øget fokus på stemmeprocenten ved de 
seneste 3 afstemninger, idet der desværre tegnede sig 
et billede af en negativ udvikling, for så vidt angik antal-
let af afgivne stemmer. 

Denne udvikling skulle vendes i 2017, og der var derfor 
taget hul på arbejdet med urafstemningen allerede 
i maj 2016, hvor organiseringsudvalget tog de første 
spadestik, i en nøje planlagt strategi, bestående af i alt 
4 faser. 

Fase 1 forløb i perioden maj 2016 – september 2016, 
hvor fokus var opmærksomhed og synlighed på over-
enskomsten som helhed, herunder hvilke goder over-
enskomstfornyelserne gennem årene har resulteret i. 

Fase 2 og 3 løb i perioden september 2016 – marts 
2017, hvor der blev fokuseret på henholdsvis med-
lemmernes ønsker til overenskomstfornyelsen, samt 

arbejdsgivernes krav. 

Fase 4 bestod i selve afstemningen, herunder opkald til 
medlemmer der ikke havde fået stemt, aktive indsatser 
på arbejdspladserne, aktiviteter på Facebook mv. Stra-
tegien var primært rettet mod Dansk Erhverv-overens-
komsterne, men fremgangsmåden viste sig så effektiv, 
så den også blev benyttet på de mindre overenskomster.

Arbejdet må siges at have båret frugt, idet vi ved afslut-
ningen af afstemningen på Dansk Erhvervs område 
kunne konstatere, at det bedste (kendte) resultat i HK 
Handels historie var i hus. 

Samlet havde HK Handel en stemmeprocent på 
40,09%, imod 13%  ved afstemningen i 2014. 

HK Handel Hovedstaden endte med en stemmeprocent 
på 32,57%, i mod 11,1% i 2014. Alt i alt et helt fantastisk 
resultat, som efterlader et indtryk af, at det er muligt at 
nå over 50% ved næste urafstemning. Så mon ikke det 
bliver det næste mål…? 

URAFSTEMNING
- HVORDAN GIK DET SÅ?
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I løbet af 2017 er der valgt 26 nye tillidsrepræsentanter. 
Ved udgangen af 2017 var der 115 tillidsrepræsentanter.

TILLIDSREPRÆSENTANTER VALGT I 2017 ER:

Lena Krøier Rømer Dagli’Brugsen, Østerlars
Manuela Stein Kvickly Nexø
Burak Uguz ILVA A/S Ishøj
Martine Anna Katrine Birklund Zara Field`s
Mikkel Thunøe Nielsen Værsgo – Illum
Dorthea Nørgaard Ploug Elgiganten, Kbh. Østergade
Ida Sofie Massesson Elgiganten, Amagerbrogade
Mie Eliasen Elgiganten, Fisketorvet
Rikke Procida Lidl – Regionstillidsrepræsentant
Tina Bovin Burmester Magasin, Lyngby
Tina Petersen INCO, København
Dorthe Maria Savovic Kvickly, Allerød
Lise Berit Jakobsen Kvickly, Amager
Sirje Terese Jul Pihl WHSmith Finger B, Lufthavnen
Maria Corfitsen IRMA A/S, Nørre Voldgade
Trine Madsen IRMA A/S, Rødovre Centrum
Ditte Nielsen Harald Nyborg A/S, Kastrup
Erik Roed Lovén BAUHAUS A/S, Kbh. SV
Amanda Emilie Blom Rømer føtex, Mimersgade
Christian Bloch føtex, Birkerød
Line Filtenborg Hansen føtex, Glostrup
Mikkel Helbo-Olsen Davidsens Tømmerhandel A/S, Skibby
Mirela Teofilovic føtex, Helsingør Bycenter
Mustafa Al-Jabri føtex, Tåstrup
Tine Lotte Engqvist føtex, Frederiksberg
Ulf Michael Skarenstam Gebr. Heinemann, Lufthavnen

43 NYE 
TILLIDSVALGTE I 2017

I løbet af 2017 er der valgt 17 nye arbejdsmiljørepræ-
sentanter. Ved udgangen af 2017 var der 172 arbejds-
miljørepræsentanter.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER REGISTRERET  
I HK SOM VALGT I 2017 ER:

Sarah Olsen Sephora
Dennis Christiansen Elgiganten
Katja Larsen Kvickly Værløse
Bo Hovgaard Jysk A/S, Hillerød
Ditte Krongaard Frewald BILKA One Stop
Ene Dorte Aistrup IKEA A/S, Gentofte
Carsten Ernst Enggaard Larsen NOMECO A/S, Kbh. SV
Dennis Helbo Jensen NOMECO A/S, Kbh. SV
Maria Fraas Daells Bolighus
Sara Elttör Nielsen føtex, København S
Janne Britta Weile føtex, København S
Lela Mercedes Vej-Nielsen føtex, København S
Tina Kofoed Henriksen føtex, Fisketorvet
Salima Aicha Nadia Dechache IRMA A/S, København S
Bianca Isabella Jensen IRMA A/S, Virum
Sidsel Benedikte Johnsen MAGASIN A/S, Kgs. Nytorv
Paw Tode-Jensen Davidsens Tømmerhandel A/S, Skibby

Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, kontaktpersoner og andre aktive på arbejdspladserne 
er selve krumtappen i afdelingens arbejde som organiserende fagforening. 
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Afdelingen har i perioden 1. januar – 31. december 
2017 afsluttet 424 personsager.
 
I 244 af de 424 sager er det resulteret i penge til vores 
medlemmer. Penge som dækker f.eks. løn, overarbejde, 
erstatning, feriepenge, godtgørelse for mangelfuld 
ansættelseskontrakt og udbetaling fra Lønmodtager-
nes Garantifond (LG).

AFSLUTTEDE SAGER I 
HK HANDEL HOVEDSTADEN

Udbetalt fra arbejdsgiver 8.349.118 kr.
Udbetalt fra LG 4.108.470 kr.
INDTÆGTER I ALT 12.457.588 KR.

Afdelingen har i samme periode afsluttet 
14 arbejdsskadesager, hvoraf 4 sager er endt med 
mén-erstatning til medlemmerne på 92.392 kr. 
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www.hk.dk/omhk/afdelinger/hovedstaden/handel
Telefon: 3330 2933
E-mail: handel.hovedstaden@hk.dk

Svend Aukens Plads 11
2300 København S
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