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DAGSORDEN
1. Valg af dirigenter

2. Forslag til forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Indkomne forslag
6. Valg af:
a. Afdelingssektorformand for 2 år
b. 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
c. 5 suppleanter for 1 år
d. 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse
e. 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse
f. Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstaden
g. Valg af delegerede til HK´s ekstraordinære kongres 21.4.2018
h. Valg af suppleanter til HK´s ekstraordinære kongres 21.4.2018
i. Valg af 2 fanebærersuppleanter for 1 år
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være afdelingen i hænde
senest 7 dage før denne.
Der skal gøres opmærksom på, at eventuelle afstemninger vil være elektroniske og vil foregå
via smartphones eller tablet. Såfremt du ikke er i besiddelse af nogen af disse, så vil der blive
udleveret en tablet til afstemningerne.
Såfremt du ønsker at deltage i spisningen er tilmelding nødvendig og kan ske via ”Mit HK”.
Sidste frist for tilmelding til spisning er onsdag den 28. februar 2018.
Med venlig hilsen, p.b.v.
Winnie Axelsen
formand

LEDER

Winnie Axelsen
Formand for HK Kommunal Hovedstaden

Fagforeningen har
fået en ny rolle
Vi kan ikke længere forvente, at arbejdsgiverne har visioner for fremtidens arbejdspladser. Derfor spiller fagforeningen en helt central rolle i udviklingen af velfærden.
Før hed det ”omprioriteringsbidraget”. Nu er navnet MEP, som betyder Moderniserings- og Effektiviserings-Programmet.
Begge udtryk er orwellsk nysprog for det samme: De fleste offentligt ansatte skal løbe stærkere, så der bliver flere penge
til politikernes mærkesager. Det kan for eksempel være lavere bilafgifter eller andre skattelettelser.
Ifølge KL’s aftale med Finansministeriet om den kommunale økonomi skal der i 2018 spares 525 mio. kroner i kommunerne.
Eller ”frigøres”, som det så smukt er formuleret i aftalen. Når man tænker på, at den form for ”frigørelser” af midler til
kommunal drift har været tilbagevendende øvelser de seneste mange år, er der ikke noget at sige til, at de kommunale
ledelser er fuldt optaget af at vende hver en krone på deres budgetter.
Også i regionerne må de ansatte hele tiden forsøge at effektivisere deres arbejdsgange, for der tilføres ikke midler, der i
tilstrækkeligt omfang dækker de stigende medicinudgifter, flere behandlingsmuligheder og en dyr implementering af et nyt
it-system. Når den herskende ideologi kræver, at tingene hele tiden skal gøres mere effektivt, så den offentlige sektor kan blive
mindre, er der måske ikke noget at sige til, at arbejdsgiverne i kommuner og regioner mangler overskud til at tænke visionært.
Når vi for eksempel spørger dem om, hvilke kompetencer der skal være til rådighed, og hvilke medarbejdergrupper man får
brug for i fremtiden, blæser svaret i vinden.
Forventningen om, at arbejdsgiveren viser vejen og tilbyder udviklingsmuligheder for den enkelte ansatte – det er en saga blot.
Fremover skal man selv komme med de gode ideer til at gøre tingene på en anderledes måde.
Det giver HK Kommunal en helt ny rolle. Fagforeningen bliver katalysator for den store viden, der ligger hos HK’erne om, hvor
opgaverne bevæger sig hen, og hvordan de bedst kan udføres. Vi skal være rigtig skarpe til at se mulighederne og bidrage til at
tilrettelægge forløb, der gør, at medlemmerne får mulighed for at tilegne sig nye, relevante kompetencer.
Vi skal i fællesskab tegne den overordnede vision og motivere og inspirere medlemmerne til at videreuddanne sig, så de
bliver en del af løsningen på fremtidens arbejdsmarked.
Vores vigtigste opgave er at give arbejdsgiverne det, de ikke ved, at de har brug for.
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UDDANNELSE

En glad Camilla fik bevilling

nr. 10.000

Det var en festdag, da Camilla Petersen på Jobcenter Brøndby fik bevilling nr. 10.000
fra Kompetencefonden. Hun bruger den på uddannelsen til socialformidler.
Ønsket om mere uddannelse havde været indtrængende
i mange år, men flere forhindringer
havde været i vejen. Derfor var det en
glad og lettet Camilla Petersen, der i
oktober fik at vide, at hun havde fået
støtte fra Kompetencefonden til den
uddannelse, der stod øverst på hendes ønskeliste: Socialformidleruddannelsen.
Hun havde givet udtryk for sit stærke ønske, allerede da hun i maj var til
ansættelsessamtale i Brøndby Kommune.
- Jeg havde på forhånd tre års erfaringer fra arbejde i et jobcenter, og jeg
havde adskillige kurser på to-tre dage
og kurser, jeg havde deltaget i i min
fritid. Det var bare ikke nok for mig.
Jeg er rigtig god til at tale med borgerne, men jeg mangler i den grad noget
mere grundlæggende, så jeg kan indgå i de faglige dialoger og er bedre til
skriftlige vurderinger og andet papirarbejde. Når man arbejder med borgere, der har mange udfordringer, har de
også krav på, at den, der vejleder dem,
er en professionel fagperson, som er
ordentligt klædt på til opgaven, fortæller Camilla Petersen.
Hendes ønske blev imødekommet.
Kort efter ansættelsen gik proceduren
med at søge støtte fra Kompetencefonden i gang, og det er heldigvis en ret
enkel forretningsgang, når først leder
og tillidsrepræsentant har skrevet under på ansøgningen. Og det viste sig,
at den bevilling, Camilla fik, var nr.
10.000 fra den fire årgamle fond.
4

Tildelingen af bevilling nr. 10.000 fra
Kompetencefonden blev
markeret på Camilla
Petersens arbejdsplads, Jobcentret i
Brøndby Kommune.
Afdelingsformand Winnie
Axelsen overrakte blomster.

Camilla Petersen er 39 år og uddannet i Køge Kommune i 2007, men har
i nogle år arbejdet med økonomi i en
privat virksomhed. Hun havde sin første arbejdsdag i Brøndby Kommune 1.
juni og begynder lige efter nytår på uddannelsen til socialformidler med i første omgang to ugentlige dage på skolebænken. Hun forventer, at hun skal til
den sidste eksamen i juni 2019. n
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Kompetencefonden
Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 aftalte HK Kommunal
og arbejdsgiverne at etablere fonde, der skal understøtte
indsatsen for kompetenceudvikling. Der er tale om to fonde for
ansatte i henholdsvis kommuner og regioner, men i daglig tale
er fællesbetegnelsen blevet ”Kompetencefonden”. Bevilling nr.
10.000 fra begge fonde blev uddelt i oktober 2017.
Læs mere her: www.hk.dk/karriere/uddannelse/
kompetencefonde-kommunal

UDDANNELSE

Det første mål er nået
HK’ernes uddannelsesniveau har fået et stort løft i kraft af
de afsatte midler til kompetenceudvikling. Det gælder ikke
mindst medlemmer af HK Kommunal Hovedstaden.
På HK Kommunals kongres i 2016 vedtog de delegerede en målsætning om
medlemmernes uddannelsesniveau. I den står
der blandt andet, at minimum 25 procent af
medlemmerne inden 2020 skal have en fuld
uddannelse på diplomniveau eller derover.
I HK Kommunal Hovedstaden kan vi nu
konstatere, at for afdelingens vedkommende er det mål allerede opfyldt! Tallet er nemlig
27,8 procent. Det kom frem i en undersøgelse
blandt et repræsentativt udsnit af alle HK Kommunals medlemmer. 735 af svarpersonerne er
fra Hovedstaden.
Nu kan vi altså sætte os endnu højere mål,
for der er ingen tvivl om, at det er gode kvalifikationer, der i fremtiden giver adgang til de interessante job. Det bliver spændende at se, hvor
højt uddannelsesniveauet når op inden 2020.
En anden målsætning, der blev vedtaget på
kongressen, gælder uddannelse på akademiniveau, der blandt andet omfatter kommunomuddannelserne. Her er målet, at minimum 75

procent skal være på dette niveau – eller højere
– inden 2020. Den nævnte undersøgelse viser,
at 62,5 procent af HK Kommunal Hovedstadens medlemmer er nået dertil. Det er ganske
pænt i betragtning af, at en erhvervsuddannelse
er den typiske vej til et HK-job i en kommune
eller en region, men der er altså stadig et stykke
vej til kongresmålet.
FLOT INDSATS FRA MEDLEMMER OG TR

Uddannelse er tvingende nødvendigt! Vi har
desværre gennem nogle år været vidne til en
kedelig tendens hos arbejdsgiverne, der på den
ene side har svigtet ved ikke at holde deres medarbejderes kompetencer up-to-date og på den
anden side har ansat en stigende andel af akademikere i de stillinger, der tidligere var typiske
HK-job. Og når der skulle skæres ned, var det
dem med det laveste uddannelsesniveau, der
først blev fyret.
Her i afdelingen har vi haft mange tiltag,
hvor formålet har været at inspirere og motive-

Medlemmernes uddannelsesniveau
Uddannelse

Hovedstaden

FÅ CHEFERNE MED

Hele landet

3,8%

2,7%

Erhvervsuddannelse

33,7%

34,3%

KVU (fx kommunom)

34,7%

38,1%

MVU (fx diplom/bachelor)

23,3%

Folkeskole/Gymnasium

LVU (fx master/akademiker)
I alt

62,5%

4,5%
735

27,8%

re medlemmerne til at tage mere uddannelse.
Vi har arrangeret ”Prøv en dag på uddannelse”, uddannelsesmesser, individuel vejledning
med eksperter fra Metropol og foredrag om eksamensangst, for blot at nævne nogle eksempler. I forbundet har Karrieretelefonen udvidet
sin service.
Med oprettelsen af Kompetencefonden har
budskabet om at tage uddannelse heldigvis haft
lettere ved at trænge igennem.
En anden indsats har været arbejdet med
kompetenceprofiler. Det er et partsprojekt med
KL, som blev sat i gang efter overenskomstforhandlingerne i 2013. Inden for en lang række af
HK’ernes fagområder foreligger der nu beskrivelser af de opgaver, vi skal varetage i fremtiden:
I økonomifunktioner, på skolerne, i borgerservice, som kontrolmedarbejder, på bibliotekerne
osv. Rigtig mange af afdelingens medlemmer
har bidraget til dette arbejde, der blandt andet
ligger til grund for nye uddannelsestilbud, og
profilerne er blevet præsenteret på klubmøder
med deltagelse af rigtig mange medlemmer.

21,6%

62,9%

3,2%

24,8%

2.578

Forklaring: Tallene er beregnet ud fra spørgsmål i en medlemsundersøgelse. Deltagerne er blevet
spurgt til deres grunduddannelse og til det niveau, som de har uddannet sig til efter grunduddannelsen.
Forkortelser:
KVU: Kort Videregående Uddannelse.
MVU: Mellemlang Videregående Uddannelse .
LVU: Lang Videre-gående Uddannelse
Kilde: HK Kommunals medlemsundersøgelse omkompetenceudvikling, juni-august 2017.

I nogle tilfælde har også kommunaldirektører
og andre ledere været til stede ved disse møder.
Det er kun godt, at gennemtænkte scenarier
for fremtidens HK-ansatte bliver præsenteret
for cheferne. Selv om udviklingen af profilerne
er et partsprojekt med KL, må vi nemlig konstatere, at mange af cheferne først hører om
dem, når de bliver præsenteret af repræsentanter fra HK Kommunal.
Tallene viser, at den fælles indsats, fra medlemmer, klubber og tillidsrepræsentanter, er
blevet belønnet, og det skal vi alle klappe hinanden på skuldrene for. Men der er altså også
fremover brug for en indsats for, at medlemmerne får tilbudt de rette uddannelser, at de har
mulighed for at komme på disse uddannelser,
og – ikke mindst – at de hver især har energi,
overskud og lyst til at tage på uddannelse. n
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ELEVER

Stort engagement
Et systematisk arbejde med at organisere,
engagere og fastholde elever bærer frugt.
Mere end 300 elever melder
sig hvert år ind i HK Kommunal Hovedstaden. Det giver en organiseringsprocent på omkring 80, og det
er et synligt resultat af en vedholdende indsats for at gøre opmærksom på
betydningen af et fagligt fællesskab.
Også når man er elev.
Indsatsen kører i samarbejde med
HK Stat efter et årshjul, der begynder
med “Godt i gang som elev” i oktober måned. Det er et velkomstarrangement, der i 2017 trak 105 deltagere.
Det var et højere antal end de seneste
år, hvilket kan skyldes omtale på afdelingens nye Facebook-side, eller at tillidsrepræsentanterne er blevet bedre
til at få invitationer til arrangementer
ud til de nye elever.
Næste fælles arrangement med
Stat var Karrieremessen i Rund Mødesal. 66 elever mødte frem 27. marts
2017 og hørte om, hvordan de kommer videre i deres arbejdsliv, når
grunduddannelsen er på plads. Det
handlede blandt om, hvordan man
laver en god ansøgning og brænder
igennem med sit budskab. Derudover var uddannelsesinstitutionerne
og større arbejdspladser repræsenteret med stande, hvor de fortalte om videreuddannelses- og jobmuligheder.
TRÆT AF HISTORIER OM DÅRLIGE VILKÅR

Tredje og sidste punkt i årshjulet er
“Tillykke, du er udlært” lige før sommerferien. Som noget helt nyt var der
i juni 2017 også en temadag, som tre
aktive og engagerede elever – Sabina
Larsen, Line West Kjærulff, og Michelle Storgaard Larsen – tog initiativ til.
De syntes, at de efterhånden havde hørt tilstrækkeligt mange historier

6

om dårlige vilkår for elever. Derfor arrangerede de en temadag for tillidsrepræsentanter, uddannelsesansvarlige
og elever – en model, der ikke var prøvet før. Og dagen blev en stor succes
med omkring 80 deltagere fra 22 arbejdspladser og behandling af en stribe emner, som de tre arrangører selv
præsenterede og satte gang i gruppearbejde om.
Deltagerne gav udtryk for, at de var
tilfredse med temadagens form og
glade for at kunne sparre med hinanden og blive inspireret af andres gode
erfaringer, når det blandt andet handler om at betragte glade elever som en
investering, der er god reklame for
kommunen.
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De tre arrangører håber, at endnu
flere møder op, når de i 2018 laver en
lignende temadag.
STOR INDSATS FOR AT FASTHOLDE

Når eleverne er udlærte, kan de ikke
længere nøjes med at betale det lave
kontingent på 95 kr., som de har været
vant til. Det stiger til 437 kr. før skat på
et tidspunkt i deres liv, hvor det måske
ikke lige er naturligt at prioritere udgifter til en fagforening.
Det er en af grundene til, at der på
det tidspunkt er en forstærket indsats
over for de nyudlærte, som alle kontaktes. Den foretrukne metode er at besøge dem, men i nogle tilfælde er det
kun muligt med en telefonisk kontakt,

Temadagen for elever,
uddannelsesansvarlige
og tillidsrepræsentanter
var så stor en succes,
at de tre arrangører,
(fra venstre) Line West
Kjærulff, Frederikssund
Kommune, Sabina
Larsen, Hillerød
Kommune, og Michelle
Storgaard Larsen,
Hillerød Kommune, har
garanteret, at de i 2018
vil lave et lignende
arrangement.

hos eleverne

hvorefter de får tilsendt det materiale,
de ellers ville have fået overrakt. Forinden er de pr. mail gjort opmærksomme på, hvem der er deres kontaktperson i HK Kommunal Hovedstaden.
I dialogen med de nyudlærte gøres
der meget ud af at fortælle, at de jo netop hidtil har betalt et kontingent, der er
holdt kunstigt lavt, fordi alle de øvrige
medlemmer har besluttet at være solidariske med eleverne. Afdelingen har
derudover lavet en pjece, der fortæller
om alle de kontante fordele, der er ved
at være medlem af HK – om kompetencefonde, karrieretelefon, kursusmuligheder, faglige netværk, lønforsikring, forsikringer og rabatter.
Det er et produkt, alle i HK Kom-

munal kan være stolte af, og som ingen andre kan hamle op med, når
man først fortæller, hvad man får for
pengene.
Samtalerne med de nyudlærte er
meget positive. Der er ikke noget manuskript for samtalerne, der begynder
med at lytte til de unges egen situation. Rådgivningen tager så udgangspunkt i, hvor de er. Det er for eksempel ikke relevant med CV- og ansøgningskurser, hvis de allerede har et
fast job efter endt uddannelse, hvad
mange af dem heldigvis har.
De unge sætter gerne tid af til samtalen, og de giver efterfølgende udtryk
for, at de har været meget glade for at
snakke med en fra HK. n

De nyuddannede får udleveret pjecen “Vi er stadig din fagforening”, som afdelingens medarbejdere på elevområdet har lavet.
Det har været et større arbejde at samle alle oplysninger om medlemsfordele fra mange forskellige kilder.
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OK-18

OK-kampagnen nåede
Aldrig tidligere har så mange medlemmer været engageret i en overenskomstkampagne
i afdelingen. Nu er håbet, at det også afspejler sig i stemmeprocenten.
Når denne beretning udkommer sidst i januar 2018 er forhandlingerne om den kommende overenskomst forhåbentlig godt i
gang. Allerede tilbage i september blev
rigtig mange medlemmer af afdelingen opmærksomme på, at vi stod foran en overenskomstfornyelse. Arbejdet med at indsamle ønsker fra medlemmerne omfattede nemlig besøg på
72 arbejdspladser. Derudover stod tillidsrepræsentanter og klubber for indsatser mange andre steder. Stor tak til
alle, der var involveret.
Kampagnen førte til indsamling
af cirka 1.500 postkort med omkring
4.000 udsagn. Alle postkort er blevet læst og kravene registreret. Langt
de fleste kan se sig repræsenteret i de
krav til overenskomsten, som er blevet
stillet over for arbejdsgiverne.
Mange har ønsket nye, individuelle muligheder for at skrue et arbejdsliv sammen, som betyder nye goder
for lige præcis deres fag- eller aldersgruppe. Man kan godt sige, at der er
en vis forventning om flere individuelle rettigheder, for eksempel flere fridage. Det hænger sandsynligvis sammen
med, at mange føler sig mere presset i
dagligdagen.
Et krav om ordninger med flere individuelle muligheder forsøger
at tage højde for disse ønsker. Vi må
se, hvad arbejdsgiverne vil være med
til, men under alle omstændigheder
skal man nok ikke forvente, at der bliver vide muligheder allerede ved denne overenskomstfornyelse. Individuelle ordninger skal opbygges over tid.
10 PROCENT MERE I LØN

Den første til at nedtone forventningerne var arbejdsgivernes topforhand8

ler, borgmester Michael Ziegler, der
også er formand for Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL). Det gjorde han, da det uofficielle startskud til overenskomstfornyelse lød foran borgmesterens hjemmebane, rådhuset i Høje-Taastrup
Kommune.
Her havde afdelingen arrangeret en
af de første aktiviteter i kampagnen i
begyndelsen af september – med pølsevogn, opstillede pavilloner og bunker af postkort, som mange medlemmer kom forbi og udfyldte. Ved den
lejlighed sagde Michael Ziegler blandt
andet:
- Det er ikke holdbart, at lønudvik-
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lingen i det offentlige løber hurtigere
end i det private. Derfor varer det nogen tid, før vi kan give den gas på det
kommunale område, beklager, sagde
Michael Ziegler og skitserede et scenarie, hvor alle kommunalt ansatte fik 10
procent mere i løn.
- Så ville vi være nødt til at fyre hver
tiende og bede de resterende om at
være 10 procent mere effektive. Det ville ikke være bæredygtigt.
HK KOMMUNAL HAR STØRRE
AMBITIONER

Til stede var også HK Kommunals
formand Bodil Otto, der slog fast, at
HK Kommunals ambitioner for over-

Det uofficielle
startskud til
overenskomstfornyelsen lød, da
HK Kommunals
formand
Bodil Otto og
KL-topforhandler
Michael Ziegler
mødtes foran
rådhuset i HøjeTaastrup i forbindelse med OK18kampagnen.

langt omkring
1.500 postkort med
udsagn og ønsker
blev der indsamlet
fra medlemmer
af HK Kommunal
Hovedstaden. Fra
hele landet kom der
7.500. De rummede
mere end 20.000
forslag og ideer til
den kommende
overenskomst. Alle
postkort blev læst,
og alle udsagn blev
kategoriseret.

enskomstens rammer er noget større,
end Michael Ziegler indledningsvist fik
skitseret.
De to topforhandler fik også mulighed for at kommentere nogle af de ønsker, som medlemmer havde nedskrevet
på de udleverede postkort. De handlede
blandt andet om flere midler til Kompetencefonden, flere omsorgsdage og yderligere fridage.
Det sidste fik denne kommentarer fra
Michael Ziegler:
- Nu skal vi passe på, at nogle medarbejdere ikke får så mange fridage, at de
bliver uattraktive at ansætte, fordi de er
meget dyre for kommunerne, og hvor de
tilbageværende så skal løbe meget stærkere for også at nå at klare deres opgaver.
Man kan vel sige, at den udtalelse understreger vigtigheden af, at nye, individuelle ordninger kommer til at gælde for
alle medlemmer, så der er ikke er grupper af medlemmer, der – ud fra en ren
økonomisk betragtning – bliver mindre
attraktive end andre.
STEMMEPROCENTEN SKAL OP!

De indsamlede postkort fra medlemmerne var med den 20. december 2017, da HK Kommunals forhandlingsudvalg præsenterede kravene på det kommunale område for KL’s forhandlere. Fra venstre er det næstformand Mads Samsing, formand Bodil Otto, afdelingsformand Winnie Axelsen og formanden for lægesekretærerne i HK, Nathali Schaap Degn. Kravene på det regionale område blev præsenteret i begyndelsen af 2018.

Ved seneste overenskomstfornyelse i
2015 lykkedes det ved en omfattende
indsats at skabe et stort spring opad i
stemmeprocenten blandt afdelingens
medlemmer. Den gik fra 38 procent til
næsten 58 procent. Desværre blegnede
det lidt, da det viste sig, at de øvrige
seks HK-afdelinger også havde været
gode til at få stemmeprocenten op. HK
Kommunal Hovedstaden endte desværre
på sidstepladsen i den sammenligning.
Hos de øvrige afdelinger lå stemmeprocenten mellem 63 og 74.
Den position skal vi helst bevæge os
væk fra, når der skal stemmes igen her i
foråret. Afdelingens medarbejdere og tillidsrepræsentanterne vil gøre en stor indsats for, at det sker. n
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TR-UDDANNELSE

Stor tilfredshed med
ny TR-uddannelse
53 tillidsrepræsentanter fra HK Kommunal Hovedstaden har været
på en ny og meget populær grunduddannelse.
Antallet af nye tillidsrepræsentanter, der gerne vil
på uddannelse, nåede at hobe sig lidt op i løbet af
2016, fordi HK Kommunals grunduddannelse var sat i
bero, mens en ny form blev udviklet. I løbet af 2017 har
53 af afdelingens tillidsrepræsentanter til gengæld deltaget i den 11 dage lange uddannelse fordelt på tre moduler. De beretter, at det har været ventetiden værd: Tilbagemeldinger og evalueringer viser, at uddannelsen er en
kæmpe succes!
Den nye TR-grunduddannelse i HK Kommunal er
lagt an, så den i højere grad end tidligere involverer virkeligheden på deltagernes arbejdspladser. Lange powerpoint-præsentationer og ”tavle-undervisning” er afløst af
træning i at skabe relationer og føre uformelle forhandlinger. Det sker ud fra en erkendelse af, at forhandling
i stigende grad sker ved kaffemaskinen, i elevatoren og
andre steder mellem de formelle møder.
Tillidsrepræsentanterne uddannes til at være en naturlig dialogpartner for en ledelse. Hvis tillidsrepræsentanten har et godt forhold til ledelsen, vil det ofte være
nemmere at få løst problemer til fordel for medlemmerne. Og hvis ledelsen ser tillidsrepræsentanten som en,
man har en god dialog med, vil ledelsen også lytte mere.
Derfor er træning i at være dialogpartner meget vigtig,
og der øves med nye værktøjer som video, tegninger og
dilemmaspil. n

To begejstrede deltagere

Lone Kulaksiz, TR for 53 HK’ere på
flere centre i Glostrup Kommune.

Heidi Sauer, TR for 19 skolesekretærer i Rødovre Kommune.

n Det var en rigtig god uddannelse med

n Jeg tog modul 1 i den gamle, men

meget kompetente undervisere. Man
kunne mærke, at underviserne havde
egne erfaringer fra forhandlinger i den
kommunale verden, som de kunne bruge
som input. Det var en meget positiv oplevelse. Også erfaringsudvekslingen med
de andre kursister var meget givende.
Forud for kurset havde jeg haft
mindre forhandlinger om lokal løn. Efter
kurset fik jeg en stor aha-oplevelse, da
jeg var til forhandling i en vanskelig
afskedigelsessag. Jeg kunne se hvordan
det, jeg havde lært, kunne bruges.
Jeg forhandler med syv forskellige
ledere, og jeg har lært at uddrage erfaringer fra hver forhandling og arbejde på at
gøre det bedre fra den ene forhandling til
den næste.

var på modul 2 og 3 i den nye uddannelse. Modul 2 var især rettet mod triosamarbejde på større arbejdspladser. Det
var meget informativt, men nok mindre
relevant for mig som skolesekretær.
Modul 3 om forhandlinger var virkelig
relevant, spændende og brugbart. Jeg fik
prøvet de forskellige roller i forhandlinger,
og der var tid til refleksion. Jeg er allerede
selv begyndt at forhandle, efter at jeg har
taget uddannelsen.
Det anbefales, at nyvalgte tillidsrepræsentanter tager uddannelsen inden
for det første halve år, men jeg mener,
at det bør være et krav, at man ikke fører
forhandlinger, før man har taget dette
modul.

10 temaer i TR-grunduddannelsen
n Få en bid af den lokale lønkage
n Hvad er mine roller og rettigheder?
n Det gode arbejdsliv
(Arbejdsmiljø, MED, uddannelse)
Det første hold afluttede den nye TR uddannelse i marts 2017.

n Hvordan får jeg indflydelse?
(Den danske model)
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n Sådan finder jeg relevant viden
n Personalejura
n Bliv en god forhandler
n Feedback-teknikker
n Præsentation
n Tilbageblik/refleksion

7. november er Velfærdens Dag
Kampen for et stærkt fællesskab og bedre velfærd er også HK Kommunals kamp.
Derfor støtter vi initiativet Danmark for Velfærd.

I 40 byer i hele landet var der demonstrationer eller andre arrangementer den 7. november 2017. I København havde en af demonstrationens
grene udgangspunkt fra HK Kommunal Hovedstadens hus på Svend
Aukens Plads.
Initiativet til de landsdækkende
markeringer blev oprindeligt taget i
Odense 4. oktober, da 3.400 tillidsrepræsentanter var samlet til stormøde i
protest mod nedskæringer og voksende
ulighed. Bag arrangementet i Odense
stod “Danmark for Velfærd”, der blev
støttet af en lang række faglige organisationer, herunder HK, og mange lokale LO-sammenslutninger.
Initiativet er på ingen måde partipolitisk. I afdelingen må vi blot erkende,
at de politiske partier over en bred kam
er holdt op med at tale for velfærdssamfundet og imod stigende ulighed.

I stedet bruger man ord som “Nødvendighedens Politik” som om, der er tale
om fuldstændig fastlåste rammebetingelser for økonomien. Betingelser, der
kræver nedskæringer af sociale ydelser
og lavere skatter og afgifter.
Det synspunkt vil vi ikke lade stå alene. Vi vil fortsat kæmpe for de mål, der
var udgangspunktet i fagbevægelsens
barndom: At alle skal have lige muligheder, og at ingen skal efterlades på perronen. Den kamp er nu igen overladt til
fagbevægelsen.
HK Kommunal Hovedstaden støtter Danmark for Velfærd, og at 7. november bliver en årligt tilbagevendende
aktionsdag, hvor vi markerer, at vi står
vagt om velfærden.
Til gengæld trækker vi vores støtte
til initiativet under navnet Velfærdsalliancen, der primært var et københavnerfænomen. Det er generelt gået tilbage

Et stormøde for tillidsrepræsentanter
vedtog i oktober,
at 7. november
skal være en tilbagevendende aktionsdag for bedre
velfærd.

med støtten fra de københavnske organisationer. Det skete ikke mindst, efter
at alliancen i stigende grad fik partipolitisk slagside med støtte til udelukkende
Enhedslisten og Alternativet, og at en af
de ledende talsmænd, Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen For Socialpædagoger, ved en demonstration
foran jobcentret på Lærkevej i Københavns nordvest kvarter omtalte de ansatte på landets jobcentre i meget negative vendinger. n
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”KZ-vagter!
Fumlende skrivebords
Dumme kælling!”
I debatten om indsatsen på jobcentrene er tonen blevet skærpet og til
tider ret ubehagelig. Visse borgere har også en mere barsk adfærd.
Det er en hård og vedvarende kamp at bekæmpe myter og chikane.
225 tunge sager pr. medarbejder,
der i øvrigt er dårligt uddannede
og har svigtende hukommelse. Borgere, der kastes rundt i systemet og fastholdes på kontanthjælp i årevis. Seks
forskellige sagsbehandler på samme
sag i løbet af et år. Sagsakter, der forsvinder. Upersonlige glaskontorer på
størrelse med et toilet. Fumlende skrivebordssoldater.
Sagsbehandlerne på jobcentrene
kæmper ikke bare med en lovgivning,
der i stigende grad er bureaukratisk, restriktiv og urimelig over for visse borgere. De skal også stå model til myter om
deres vilkår og kompetencer, og ret ofte
kommer jobcentrenes brugere med
nedladende kommentarer eller direkte
trusler over for medarbejderne.
I oktober blev det for meget for
to ledende medarbejdere i Køben-

85 sager om vold
Frem til midten af november har der i Beskæftigelsesog Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune
været i alt 85 sager om vold eller trusler om vold.
23 af sagerne er anmeldt til politiet.
Kilde: Orienteringsnotat til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,
15. november 2017
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havns Kommune. Som noget ret unikt
i dansk administrationshistorie tog
Bjarne Winge og Michael Baunsgaard
Schreiber, hhv. administrerende direktør og direktør i BIF, Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen, til genmæle
i et debatindlæg i Information.
- Vi ved godt, at det ikke er normalt,
at embedsmænd blander sig i debatten, men vi mener, at den kritik af vores
medarbejdere der rejses, er uretmæssig, og derfor er vi nødt til at svare, indledte de to direktører, hvorefter de tog
fat på en række af de påstande, der tidligere var præsenteret i en lang kronik af
den private bisidder Puk Sabber.
225 SAGER PR. MEDARBEJDER ER EN MYTE

En af de centrale påstandene var, at
sagsbehandlerne i kommunen er dårligt uddannede. De to direktører kan
berette, at Københavns Kommune som
den første kommune i landet har skabt
en jobkonsulent-uddannelse, som 900
medarbejdere har gennemført inden
for de seneste to år.
- Jobcentret er bemandet med dygtige medarbejdere, skriver de.
Konkret om jobcentret på Lærkevej,
som i særlig grad er mål for kritikken,

anfører direktørerne, at dette jobcenter
i først halvdel af 2017 har fået 40 procent flere i arbejde, 140 procent flere
har fået tilkendt fleksjob, og antallet af
borgere i ressourceforløb er tredoblet –
alt sammen målt i forhold til 2015.
Kommunens revisor har konkluderet, at “reduktionen af antallet af ydelsesmodtagere i København svarer til
godt 20 pct. af faldet i hele landet”, selv
om kommunen kun har godt 10 procent af indbyggerne.
Derudover tilbageviser direktørerne
påstanden om enorme bunker af sager hos hver enkelt medarbejder, nemlig 225 sager. Faktum er, skriver de to
direktører, at gennemsnittet er 125 pr.
sagsbehandler, og hvis man indregner
alle medarbejdere med borgerkontakt
eller understøttende funktioner, er der
ca. 90 sager pr. medarbejder. Sagsbehandlere, der hjælper borgere i ressourceforløb, har ca. 75 sager.
Københavns Kommunes jobcentre modtager i øvrigt under 700 årlige
klager, selv om de er i kontakt med ca.
100.000 borgere.
FLERE ANSAT PÅ LÆRKEVEJ

I løbet af 2017 er der ansat yderligere

soldater!
”

Jobcentret er
bemandet med
dygtige medarbejdere
Bjarne Winge og Michael Baunsgaard Schreiber,
direktører i Københavns Kommune.

ca. 60 nye medarbejdere på jobcentret
på Lærkevej, hvor der nu er op imod
300 sagsbehandlere, socialrådgivere og
stabsmedarbejdere i alt, heraf ca. 200
HK-medlemmer. Det øgede antal ansatte giver en forventning om bedre forhold for både borgere og sagsbehandlere i den kommende tid.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens HK-tillidsrepræsentanter
oplever generelt en god opbakning fra
ledelsen, men de mener, at ledelsen
godt kunne have reageret hurtigere på
problemerne med chikane. De har derfor presset på for at få klare og målrettede retningslinjer for håndtering af chikane, blandt andet i samarbejdssystemet.
Kort før afslutningen af redigeringen af denne skriftlige beretning skete
der et afgørende ryk i den retning, se
den selvstændige artikel om de nye retningslinjer. n

Kritikken af kommunes
jobcentre fik i oktober to
direktører i Københavns
Kommune til at tage til
genmæle i et debatindlæg i
Information.
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NYE RETNINGSLINJER:

Ledelsen skal arbejde målrettet
på at stoppe chikane
Både mundtlig og digital chikane er uacceptabelt.
I BIF er der nu grundige retningslinjer for, hvordan
chikanen skal håndteres.
Digital chikane er et begreb,
der nu er kommet med i retningslinjerne for, hvordan vold, trusler, chikane, mobning og diskrimination håndteres på alle arbejdspladser
under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Det skete på et møde i forvaltningens samarbejdsorgan, HovedMED, den 6. december, dvs. kort før
den afsluttende redigering af denne
beretning.
Det tre sider lange afsnit suppleres
med en omfattende vejledning, der i
skrivende stund endnu ikke er endeligt udarbejdet, men ifølge et udkast
vil vejledningen meget konkret anvise, hvordan medarbejdere og ledere
skal forholde sig i tilfælde af chikane,
herunder digital chikane på for eksempel sociale medier.
CHIKANE ER MANGE TING

I udkastet fastslås det indledningsvist, at alt, hvad medarbejderne, heraf
1.400 på HK’s overenskomst, opfatter
som krænkende, er at betragte som
chikane og dermed uacceptabel adfærd, der kræver målrettet handling
fra ledelsens side. Det gælder også,
selv om chikanen ikke umiddelbart
vurderes til at falde inden for straffelovens paragraffer og dermed er
strafbar.
14

Vejledningen har en stribe eksempler på, hvad der kan opleves som chikane, blandt andet:
n Nedsættende bemærkninger som
“Du er vist ikke den skarpeste kniv i
skuffen”
n Groft sprogbrug som “narrøv” og
“luder” eller andre angreb rettet mod
sagsbehandlerens alder, etnicitet, køn
eller kvalifikationer
n Digital chikane som offentliggørelse af medarbejderens personlige oplysninger eller private billeder på internet, krænkende billeder eller tekst
i for eksempel en sms
n Falske profiler på Facebook med
medarbejderens billede og navn
n Forfølgelse, iagttagelse eller overvågning af medarbejderen i private
sammenhænge
Ved “oplevet chikane” har lederen
altid pligt til at følge op på hændelsen,
og forvaltningen vil – efter aftale med
medarbejderen – også følge op over
for den borger, der har udøvet chikanen. Vejledningen beskriver meget
konkret og detaljeret, hvordan medarbejdere og ledere skal agere forud for
et møde, hvor chikane forventes, på et
møde, hvor chikane foregår, og efter
mødet, hvor der blev chikaneret.
Blandt de nævnte handlemuligheder under et møde er blandt andet at
sikre dokumentation, at henvise en

HK Kommunal Hovedstaden Årsberetning 2017

borger til en overordnet eller at oplyse en borger om konsekvenserne ved
fortsat chikane. Efter et ubehageligt
møde handler det om hurtigt at kontakte nærmeste leder, så man i forlængelse af en orientering og sikring
af dokumentation kan vurdere, om
der er behov for yderligere debriefing
eller anden form for hjælp.
Ledere skal blandt andet sikre, at
sager bliver anmeldt som arbejdsskader, og vurdere, om de skal politianmeldes inden for tidsfristen på 72 timer. Lederen skal også tage mundtlig
eller skriftlig kontakt til en borger, der
har chikaneret, og vurdere, om borgerens sag skal have en såkaldt SOSmarkering, der fremover vil betyde,
at særlige forholdsregler vil blive anvendt ved kontakt med borgeren.
SÆRLIGE FORHOLD VED DIGITAL CHIKANE

Ifølge vejledningen kan et eksempel
på digital chikane være, at en borger i
et opslag på Facebook harcelerer over
en afgørelse og skriver sagsbehandlerens fulde navn og vedlægger et foto
taget fra sagsbehandlerens LinkedIneller Facebook-profil, som måske endda inkluderer familiemedlemmer.
Her opfordres der til hurtigt at
sikre dokumentation og drøfte sagen med lederen. Lederen skal støtte
medarbejderen, sørge for at episoden

Citater fra medarbejdere i
Københavns Kommune:

”

Borgere i afmagt
og frustration må bare
ventilere. Og her står
virksomhedskonsulenter/sagsbehandlere i front.
Det er ikke noget, der
har skræmt mig.”

”

Medlemmer af Folketinget burde opleve
effekten af deres lovgivning i et jobcenter.”

Medarbejder i Københavns Kommune

”

Vi har for mange sager pr. sagsbehandler. Jo
mere tid vi har til den enkelte borger, jo bedre går
samtalerne. Ofte kan det aftalte ikke nås, fordi der er
så mange administrative opgaver.”

Medarbejder i Herlev Kommune

Medarbejder i Brøndby Kommune

”

Vi oplever konkret
en meget aggressiv
bisidder, som gang på
gang fortæller ting,
som ikke er rigtige.
F.eks. at vi i teamet har
erkendt, at vi ikke har
forberedt os på sagen.
Fakta er, at vi i teamet
er topforberedte.”

Medarbejder i Københavns Kommune

bliver anmeldt som arbejdsskade og
vurdere, om der er behov for orientering af andre, fx kolleger.
Lederen skal også forsøge at få borgeren til at fjerne opslaget eller kontakte udbyderen, fx Facebook, for at få
virksomheden til at slette opslaget. En
eventuel politianmeldelse kan kun ske
efter aftale med både den chikanerede
medarbejder og kommunens central-

”

”

Medarbejder i Københavns Kommune

Medarbejder i Københavns Kommune

Jeg har ofte været
udsat for trusler fra
bisidder og partsrepræsentanter, og det
er taget til igennem
de sidste års tid.”

Borgerne er blevet
mere pressede og har
færre penge at gøre godt
med. Ved sanktioner
kan de blive meget
ubehagelige.”

”

Det er meget tilfældigt, om man pludselig
får en ubehagelig borger.”

Medarbejder i Rødovre Kommune

forvaltning. I tilfælde af en politianmeldelse har medarbejderen ret til at
få en beskikket advokat til støtte ved
afhøring hos både politi og i retten.
Ud over de nævnte typer af sager
beskriver vedledningen også konkrete håndteringer og forholdsregler
ved forfølgelse, bisiddere, skjulte lydoptagelse og anmodning om indsigt
i personalemapper. n
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To ud af tre
sagsbehandlere har
været udsat for chikane
De ansatte i jobcentrene må stå model til mange krænkende kommentarer
fra fremmødte borgere. Især i de københavnske jobcentre er sagsbehandlerne
udsat for nedladende og skræmmende bemærkninger.
Billedet bliver generelt temmelig
mørkt, når man beder sagsbehandlerne i landets jobcentre om at beskrive deres arbejdsmiljø, men i København ser det
særligt sort ud. Her er det mere end to ud
af tre, der i løbet af det seneste år har oplevet nedladende, ubehagelige eller skræmmende bemærkninger fra borgere, mens
det på landsplan er godt hver anden.
Det viser en undersøgelse, som HK
Kommunal foretog i efteråret 2017. Selv
om antallet af svar fra de ansatte i København begrænser sig til 155 ud af de mere
end 800 respondenter på landsplan, kan
der flere steder konstateres statistisk signifikante forskelle på deres svar.
Ud over den mundtlige chikane gælder det for eksempel også oplevelsen af
opmærksomhed på enkeltsager i jobcentrene fra organisationer som “Jobcentrets
Ofre”. Her er det hver femte medarbejder i
et københavnsk jobcenter, der har oplevet,
at de selv eller deres kolleger har haft med
sager at gøre, hvor disse grupper har været på banen, for eksempel med demonstrationer, læserbreve eller opslag på sociale medier. På landsplan er det “kun” cirka
hver niende.
Tabellerne og kommentarerne her på
siden stammer fra undersøgelsen, som
HK Kommunal gennemførte i samarbejde med Ugebrevet A4 og Avisen.dk. Via
Ritzau blev de jobcenter-ansattes oplevelser formidlet til mindst 100 andre trykte
og elektroniske medier. n
16
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Mere ned hver 8. har været
udsat for trusler om vold

To ud af tre har været
udsat for chikane
n Har du inden for det seneste år været

n Har du inden for det seneste år været

udsat for nedladende, ubehagelige eller
skræmmende bemærkninger fra borgere?

udsat for trusler om vold?

Ja
Nej

Kbh.
Kommune

HK
Hovedstaden

Hele
landet

67,1%
32,9%

61,0%
39,0%

53,9%
46,1%

Ja
Nej

Kbh.
Kommune

HK
Hovedstaden

Hele
landet

13,5%
86,5%

13,7%
86,3%

11,8%
88,2%

Forskellige organisationer er på banen – især i København
n Der er en række grupper, som sætter fokus på enkeltsager på jobcentre,
blandt andre Jobcentrets Ofre, Aktion
Systemets Ofre og Næstehjælperne.
Har du eller dine kolleger haft med
sager at gøre, hvor nogle af disse
grupper har været på banen?

Ja
Nej
Ved ikke

Kbh.
Kommune

HK
Hovedstaden

Hele
landet

20,0%
55,5%
24,5%

14,7%
58,0%
27,3%

11,3%
60,4%
28,3%

Stor forståelse for kritik af pres på syge borgere
n Der er løbende debat om
ressourceforløb, arbejdsprøvning og “sengepraktik”.
Hvor enig eller uenig er du
i følgende udsagn: ”Der er
for mange tilfælde, hvor
jobcentre presser syge
borgere for meget”?

Helt enig
Overvejende enig
Hverken enig/uenig
Overvejende uenig
Helt uenig
Ved ikke

Kbh.
Kommune

HK
Hovedstaden

Hele
landet

25,2%
34,8%
14,8%
8,4%
1,3%
15,5%

21,2%
31,7%
18,8%
12,6%
1,5%
14,2%

16,5%
31,0%
18,9%
16,0%
3,9%
13,8%

Antal svar: Københavns Kommune: 155, HK Hovedstaden: 325, hele landet: 830
Kilde: Rundspørge i efteråret 2017 blandt medlemmer af HK Kommunal, der er ansat på jobcentre i stillinger, hvor de er sagsbehandlere med borgerkontakt.

KOMPETENCEPROFILER

Nye profiler viser fagenes fremtid
Kompetenceprofiler viser, hvor HK’ernes fag er på vej hen.
De er lavet i samarbejde med KL, men det er tillidsrepræsentanter
og deres kolleger, der skal udbrede og bruge dem.
Egentligt er det et partprojekt,
som er er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og
HK Kommunal, men intet tyder på,
at særlig mange kommunale ledere og chefer kender til de nye kompetenceprofilers eksistens. Opgaven
med at udbrede kendskabet ligger
derfor i vid udstrækning hos afdelingen, tillidsrepræsentanter og medarbejdere i de enkelte kommuner
Profilerne er nemlig et fremragende
værktøj, når det handler om at kigge på fremtidens opgaver og de krav,
som fremtiden stiller til de ansattes
kompetenceudvikling.
På visse punkter kunne kompetenceprofilerne måske godt være
mere visionære, men det gode ved
dem er, at de er aftalt med arbejdsgiverne på centralt plan. Denne enighed kan bruges i den lokale indsats.
LÆREN FRA LÆGESEKRETÆRERNE

Tingene går stærkt. Historien om lægesekretærerne i Region Hovedstaden er en, vi alle kan lære noget af.
Afdelingen udviklede syv nye profiler
for lægesekretærerne, men i forbindelse med Sundhedsplatformen har
vi kunnet iagttage, hvordan flere af
dem er blevet forældede i takt med, at
applikationerne i platformen blev udviklet. Måned for måned skete der en
opgaveglidning, som profilerne ikke
tog højde for. Derfor skal vi igen kigge på lægesekretærernes kompetenceprofiler med nye øjne.
Kompetenceprofilerne skal nu
bruges på den enkelte arbejdsplads.
Hvis man ser nogle opgaver, man
gerne vil udføre som HK-medarbejder, skal man byde sig til. Måske har

man ikke umiddelbart alle de nødvendige kompetencer, men så må
man i gang med uddannelse.
Alt tyder på, at sloganet om “livslang uddannelse” i stigende grad bliver håndfast virkelighed. Eksperter
vurderer, at 65 pct. af børnene i dagens folkeskole skal arbejde i job, der
ikke findes endnu.
VISIONER KOMMER SJÆLDENT
FRA LEDELSEN

Som med “hullet” i ledelsens viden
om kompetenceprofilernes eksistens
skal man ikke forvente, at chefer og
ledere tænker dybt over fremtiden in-

den for deres arbejdsområder.
Det fremgår blandt andet, når der
skal skæres ned på omkostningerne.
Det er ofte ret tilfældigt, hvor der sker
besparelser, og ofte omgøres tidligere
beslutninger, når de negative konsekvenser viser sig. Det kan for eksempel være i form af, at man forsøger at
lade dyre akademikere håndtere driften efter afskedigelse af rutinerede
HK’ere.
De sidstnævnte bør i endnu højere grad end hidtil påtage sig opgaven
med at formulere visionerne. Kompetenceprofilerne kan være et vigtigt,
dynamisk værktøj i det arbejde. n

STRATEGISK
kompetenceudvikling
af administrative medarbejdere

Vær på
Vær

forkant
forkant
med
medudviklingen
udviklingen
1

KOMMUNAL
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SUNDHEDSPLATFORMEN

Alle taler om lægesekre
I danskernes bevidsthed har de seje lægesekretærer erobret positionen som en faggruppe med en nøglerolle i sundhedsvæsenet.
”Lad de rette kompetencer komme til”, lød en overskrift i sidste
års beretning. Artiklen handlede om
den frygt og frustration, der var opstået, efter at Sundhedsplatformen havde
holdt sit indtog på Region Hovedstadens hospitaler. Af helt uransagelige
årsager var regionens ledelse nemlig
nået frem til, at man skulle overlade
administrative opgaver til en faggruppe, lægerne, der er mangel på, som er
højest lønnet, og som i øvrigt ofte har
vanskeligt ved at håndtere de komplekse it-systemer. Til gengæld ville man så
skære ned på antallet af lægesekretærer, der netop er uddannet til denne opgave og i øvrigt har stor erfaring med
at sikre registreringer, reservationer og
indberetninger.
Det så sort ud for et år siden, men
man må sige, at det store arbejde for
at gøre opmærksom på lægesekretærernes vigtige rolle i høj grad er lykkedes! Stort set alle artikler, der handler
om Sundhedsplatformen, nævner lægesekretærerne, og det samme gælder,
når andre faggrupper gør opmærksom
på problemerne med det nye it-system.
En del af valgkampen

Om Sundhedsplatformen
n Danmarks største sundheds-it-system. Det er leveret af
det amerikanske firma Epic og havde premiere på Herlev og
Gentofte Hospital 21. maj 2016. Herefter fulgte implementeringen på Rigshospitalet og Glostrup 5. november 2016.
Resten af hospitalerne og Psykiatrien i Region Hovedstaden
kom med i løbet af 2017, og det samme gjorde hele Region
Sjælland på én gang 25. november 2017. Sundhedsplatformen bliver anvendt af 44.000 ansatte og omfatter 2,5 mio.
borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
18
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Lægesekretærerne blev også et
tema i valgkampen op til regionsrådsvalget 21. november. Fire dage før valget lagde regionsrådsformand Sophie
Hæstorp Andersen (S) et billede fra
TV2 News på sin Facebook-profil, hvor
teksten lød: ”Regionsrådsformand vil
genansætte lægesekretærer”.
Glæden var også stor, da det efter
valget viste sig, at det ikke kun var tomme løfter. Allerede 27. november fortalte en nyhed på regionens hjemmeside,
at 22 mio. ekstra kroner til lægesekretærer skulle være med til at rette på de
negative følger af implementeringen af
Sundhedsplatformen.
Glæden blev imidlertid hurtigt
vendt til skuffelse, for de viste sig, at
der for de penge kun var råd til 55 ekstra lægesekretærer, mens antallet af
nedlagte stillinger siden implementeringen af Sundhedsplatformen var så
stort som 320.
- De 55 nyansættelser rækker som
en skrædder i helvede, sagde Winnie
Axelsen i den forbindelse til Politiken.
Vi skal glæde os over sejrene
Kritikken af Sundhedsplatformen
fortsætter. Især lægernes fortællinger
om deres frustrationer slår for tiden
igennem i medierne. Nogle siger op,
og en er endda blevet afskediget, fordi
han nægtede at deltage i undervisning i
brugen af systemet.
I skrivende stund er det vanskeligt
at forudsige, hvilke konsekvenser uroen og den nedsatte aktivitet på hospitalerne får for lægesekretærerne og ikke
mindst antallet af dem. Det er nok vanskeligt at forstille sig, at et nyt system til
flere milliarder kroner vil blive skrottet

Under paroler som “Slut med at være de
pæne piger” og “Vi er den røde tråd i den
hvide verden” var op mod 400 lægesekretærer samlet til demonstration foran regionsgården i Hillerød 19. september 2017
forud for et møde i regionsrådet. Winnie
Axelsen talte i megafon til de forsamlede,
regionsrådsformanden fik en alvorlig snak
med DL’s formandskab, og medierne var
mødt talstærkt frem.

inden for overskuelig fremtid, men der
vil sikkert komme mange rettelser og
tilpasninger, hvor lægesekretærer kan
få en central rolle.
Usikkerheden skal ikke afholde os
fra at glæde os over, at de seje lægesekretærer har fået gjort opmærksom på
deres værd og vigtige rolle med blandt
andet at registrere, rekvirere, dokumentere og planlægge i det danske
sundhedssystem. n

tærerne
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SUNDHEDSPLATFORMEN

Læger kan spare dyrebar tid
32 ledende lægesekretærer stod
sammen om en opsigtsvækkende appel
Den tiltagende kritik af Sundhedsplatformen fra sundhedspersonale og
eksperter fik i august en markant opbakning fra samtlige ledende lægesekretærer
på Rigshospitalet. I en udtalelse fastslår de,
at lægerne har fået en unødvendig, ekstra
administrativ arbejdsbyrde med stor kompleksitet, og de finder det paradoksalt, at
man sideløbende er i gang med en kraftig
reduktion i antallet af lægesekretærer, som
altid har kunnet overskue kompleksiteten,
kender specialerne, de korrekte koder og
reglerne for afregning.
- Kodningen af den enkelte afdelings

ydelser og diagnoser er i dag umulig at
overskue. Dette resulterer i fejl i patientdata
og manglende registrering af afdelingernes
aktivitet, medførende betydelige økonomiske tab for hospitalerne, skriver de ledende
lægesekretærer blandt andet i udtalelsen og
forudser en gigantisk fejlretningsopgave.
- Hvem skal foretage disse rettelser og
efterregistreringer? spørger de.
Forslag til løsninger
De 32 ledende lægesekretærer har også
bud på løsninger. De foreslår blandt andet
en prioritering af de mest presserende opgaver samt ikke mindst en diskussion af,

hvilke opgaver der kan løses mest fordelagtigt af hvilke faggrupper.
De lægger ikke skjul på, at lægesekretærerne efter deres opfattelse skal “tilbage som
klinikerens samarbejdspartner og igen kunne
hjælpe denne med opgaver, for eksempel relateret til bestilling af undersøgelser, blodprøver, kodning af patientforløb, herunder udredningsret, behandlingsgaranti, kræftpakkeforløb og meget mere.”
De ledende lægesekretærer er overbeviste om, at et sådant tiltag “vil frikøbe dyrebar
tid hos klinikerne og komme patienterne til
gode.” n

- De 55 nyansættelser
rækker som en skrædder i helvede, udtalte
afdelingsformand Winnie
Axelsen til Politiken 17.
december 2017.
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Afdelingen og sundhedsplatformen
I tæt samarbejde med forbundssektoren, HK Sjælland
og DL har HK Kommunal Hovedstaden været involveret
i mange aktiviteter og indsatser i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen, blandt andet:

n Drøfter løbende udviklingen på området med lægesekretærernes TR-netværk. Understøtter deres initiativer, fx
demonstration i Hillerød 19. september.

n Arbejder med fremtidens lægesekretærprofil, kulturforandring og nye uddannelsesmuligheder.

n Laver presseindsatser for at markedsføre lægesekretærers rolle i sundhedsadministrationen.

n Arrangerer en stribe velbesøgte fyraftensmøder på
hospitalerne og i afdelingen, hvor den runde mødesal har
været fyldt helt op af engagerede lægesekretærer.

n Forhandler om vilkår for udlånte medarbejdere, der er
med til at udvikle og undervise i systemet. Afdelingen er
i praksis ”tillidsrepræsentant” for disse medlemmer, mens
de er væk fra deres afdeling.

n Forhandler om vilkår for de mange medarbejdere, der
har arbejdet ekstra i weekender op til overgangene til
Sundhedsplatformen.

n Mødes med regionens topembedsmænd og politikere
om mulighederne for at tilgodese lægesekretærers ønsker.

n Deltager i møder i de lokale klubber på hospitalerne.

Fire forskere gjorde i marts opmærksom på lægesekretærernes vigtige rolle.
De blev beskrevet som “sundheds-IT-medarbejdere, som vedligeholder og
skaber orden i stor mængder data og er vigtige for kvalitet og samarbejde på
tværs.” Dagens Medicin, 17. marts 2017.

Lægesekretærer udveksler
gode råd i Facebook-gruppe
Efter frustrerende oplevelser med Sundhedsplatformen oprettede Heidi Ambrass en Facebook-gruppe til udveksling af erfaringer, fif og gode råd.
Få dage efter, at Hvidovre Hospital kom på
Sundhedsplatformen, var lægesekretær Heidi
Ambrass ved at være ret desperat.
- Jeg var så frustreret – grænsende til vanvid – hver eneste dag, for jeg kunne ikke se
den røde tråd i SP. Da jeg var overbevist om,
at jeg umuligt kunne være den eneste, oprettede jeg gruppen “SP-supportgruppe for lægesekretærer”. Altså af ren desperation over, at jeg
ikke var i stand til at passe mit arbejde, fortæller hun.
Gruppen har i skrivende stund mere end
2.100 medlemmer, og de problemstillinger,
der bliver taget op er “helt almindelige hverdagsproblemer”, som Heidi Ambrass siger.

Heidi Ambrass har i de seneste to arbejdet i
Palliativ Enhed på Hvidovre Hospital. Tidligere var
hun ansat på Epilepsihospitalet Filadelfia og før
da i syv år på Næstved Sygehus efter uddannelse
samme sted.

- Hvis man, som jeg, sidder mutters alene i
en afdeling, er der MEGET langt til hjælp/support. Ofte løser det ingenting at kontakte help
desk. De ved ofte mindre, end man selv gør.
Så det er en stor hjælp, at man kan række en
hånd ud i gruppen, og inden for en time er der
hjælp, og man kan komme videre.
Heidi Ambrass kan godt se gode ting ved
Sundhedsplatformen, men hun mener, at
man nemt kan miste overblikket, når man går
dybere ned i de enkelte forløb, og ofte er usikker på, om en opgave er løst rigtigt.
- Jeg håber, at vi, der benytter systemet, i
fremtiden bliver hørt og forstået. At vi ikke bliver set på ”som dem, der heller aldrig fatter noget”. Vi har en enorm viden om it-systemerne
og vores fag og kan fange de mange fejl, som
lægerne laver. n
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SENIORKLUBBEN

God opbakning til Senior
Et både interessant og varieret program trækker mange deltagere til
Seniorklubbens foredrag og besøg. Tre arrangementer er særligt populære.
Igen i år har HK Kommunal
Hovedstadens Seniorklub kunnet konstatere, at de store tilløbsstykker til klubbens arrangementer er
skovturen, julefrokosten og generalforsamlingen, men generelt har bestyrelsen været godt tilfreds med deltagelsen
til klubbens arrangementer. Det gælder både ved foredrag og ved besøg på
interessante steder i hovedstadsområdet.
Der har i alt været afholdt otte medlemsmøder, og der har været ni udebesøg i løbet af året. Der har som sædvanlig været et bredt indhold i medlemsmøderne.
HK Kommunals formand ønskede godt nytår til deltagerne ved årets
nytårskur og fortalte om de mange
emner, som HK Kommunal arbejder
med. Ved næste arrangement fik medlemmerne et meget interessant foredrag om Prins Henrik, ”Fra Indokina
til Danmark”, hvor Stig Ulrichsen fortalte. Han kom godt bag om personen Prins Henrik, så der var sikkert
deltagere, der gik derfra med en helt
anden opfattelse af prinsen, end den
de kom med.
Ægteparret Inge og Erling Møllehave causerede over deres bog ”Det
glade hjerte lever længst”, og så fortalte Magna Haakansson om tiden,
da hun var sporvognskonduktør og
buschauffør samt tillidsrepræsentant
i Københavns Sporveje og HT. Så var
det igen tid til at høre om de kongelige. Det skete under titlen ”Konger
og fruentimmere”, hvor journalisten
Lars Ringholm blandt andet fortalte om skandalen, der både rystede
kongehus og borgerskab, da Frederik den 7. i 1850 giftede sig med den
22

tidligere balletdanser og modehandlerske Louise Rasmussen (Grevinde
Danner).
SKAT BLEV SMADRET

”Mit liv i bagmandspolitiet” blev fortalt af Knud Haargaard, der startede i
politiet med at patruljere på Vesterbro,
blev landbetjent på Færøerne, derefter
rejseafdelingen og endelig bagmandspolitiet med de store bedragerisager,
bl.a. Stein Bagger-sagen. Anders Lützhøft fortalte om sine 40 år i skattevæ-
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Glimt fra
Seniorklubbens
ture til henholdsvis
Menstrup Kro og
Christiania.

senets tjeneste, og om hvordan Skat efter hans mening var blevet totalt smadret og næppe ville blive meget bedre
med den kommende struktur.
Herefter skulle klubben have haft
Christian Kummerfelt til at fortælle
om sin udstationering som feltsygeplejerske i Afghanistan, men han havde
desværre mistet stemmen. Imidlertid
lykkedes det med kort varsel at få tidligere drabschef Ove Dahl fra Københavns Politi til at fortælle om sin tid i
politiet. Det var noget ganske andet

klubbens arrangementer
vevandring i Vennelyst, Københavns
ældste og Danmarks mest fotograferede haveforening på Christianshavns Vold.
Efteråret startede med et besøg
på Bryggeriet Skands, hvor deltagerne blev sat grundigt ind i ølbrygningens mange facetter. Selvfølgelig blev
der også skænket smagsprøver, og
det skete med rund hånd. Som en
slags opfølgning på medlemsmødet
om ”Konger og fruentimmere” var vi
på et interessant besøg på Grevinde
Danner, et moderne krisecenter. Derefter måtte medlemmerne en tur i
fængsel – eller rettere besøg på fængselsmuseet på Statsfængslet i Vridsløselille. Årets sidste besøg var hos Folketingets ombudsmand.
Årets skovtur gik til Menstrup Kro.
Vejret var dejligt, og alle blev mætte,
men det var ikke den bedste service,
deltagerne var udsat for.
Som noget nyt var julefrokosten
forlagt til Ravelinen på Christianshavn. Som sædvanlig blev der hygget
godt igennem, og der blev sunget, og
der var også nogle, der var heldige og
vandt præmier i lotteriet. n
end bagmandspolitiet. Det gjaldt især
fortællingen om Amagermanden, der
i 2011 blev idømt fængsel på livstid for
rovmord, sexdrab og voldtægter.
Forårsarrangementerne har som
tidligere fundet sted i HK-Huset på Islands Brygge, og efterårsarrangementerne er, som det nu er sket i nogle år,
blevet afviklet på Vanløse Kulturstation.
CHRISTIANIA– OG EN TUR I FÆNGSEL

Når det drejer sig om klubbens ude-

besøg, har bestyrelsen bestræbt sig
på, at de er så forskelligartede som
muligt. I foråret var seniorklubben
på Politigården, som er et enestående arkitektonisk bygningsværk. Medicinsk Museion, en samling grundlagt
i 1906 med medicinske genstande.
Assistens Kirkegård, med de mange
berømtheders grave, og så var medlemmerne også på en meget fin tur på
Christiania, dog uden at købe hash.
Sidste arrangement inden sommerferien var langt derfra, nemlig en ha-

Om seniorklubben
n HK Kommunal Hovedstadens Seniorklub organiserer alle,
der er gået på efterløn eller på pension, og som er medlem
af HK Kommunal Hovedstaden.
På generalforsamlingen 16. februar 2017 blev kassereren
Arne Nielsen genvalgt for to år. Maj-Brit Frederiksen blev
valgt som bestyrelsesmedlem for to år, og endelig blev Inge
Buch Nielsen og Bente Kylbo valgt som suppleanter for et år.
Ud over de nævnte består bestyrelsen af formand Flemming
Jacobsen, Inge Bjørnsen og Kirsten Hingeberg. De er alle tre
på valg på den førstkommende generalforsamling 1. marts
2018. n
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MEDLEMMER

60 år på samme arbejdsplads
Et stigende antal medlemmer fortsætter på jobbet, efter at de har nået
pensionsalderen. Afdelingens ældste, erhvervsaktive medlem blev
1. november fejret for sit 60-års jubilæum i Helsingørs skoletandpleje.
77-årige Bente Raae Andersen er afdelingens ældste, erhvervsaktive medlem. 1. november
havde hun været ansat i skoletandplejen i Helsingør Kommune i 60 år.
Den sjældne begivenhed blev markeret på det statelige konferencested
Højstrupgård med flag, rød løber og
rosende taler af borgmesteren, kommunaldirektøren, tandplejechefen
og nærmeste leder.
Bente Raae Andersen var rørt og
overrasket over, at der blev gjort så
meget ud af hendes jubilæum.
- Jeg havde slet ikke tænkt tanken,
at jeg skulle fejres på denne måde.

Knap 300 medlemmer af HK
Kommunal Hovedstaden er fortsat erhvervsaktive, efter at de er fyldt 65 år.
Det er mere end en fordobling af antallet siden 2010. Dermed følger afdelingens medlemmer en generel tendens på arbejdsmarkedet, hvor den
berømte ”pensionsbombe” ser ud til
at blive afmonteret af de ældre kollegers stigende lyst til at fortsætte som
aktive deltagere på arbejdsmarkedet. n

For det var jo ikke noget særligt, syntes jeg selv. Det var jo bare endnu en
milepæl i et langt, dejligt arbejdsliv.
Så jeg er helt overvældet, sagde Bente Raae Andersen, der var 16 år, da
hun gik i lære som klinikassistent.
Hun arbejder tre en halv dag om
ugen og glæder sig hver morgen,
hun kan stå op og gå på arbejde.
Hun deltager jævnligt i kurser og efteruddannelse.
- Vi tilbydes hele tiden kurser og
lignende. Det gør vi stadig, og jeg er
meget gerne med på det hele. Det er
vigtigt at holde sig opdateret, siger
hun.

En artikel om Bente Raae Andersen og
hendes jubilæum kan læses på afdelingens hjemmeside. Se den via dette link:
bit.ly/60aar

Flere i pensionsalderen fortsætter
med at arbejde
Erhvervsaktive medlemmer af HK Kommunal i alderen
65+ i perioden 2010-1017. Tallene er for hele Danmark.
Kilde: HK’s medlemsdata.
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Skoletandplejen i Helsingør Kommune havde
1. november 2017 haft glæde af Bente Raae
Andersens opdaterede kvalifikationer i 60 år.

24

HK Kommunal Hovedstaden Årsberetning 2017

MEDLEMMER

Et team af trolde tiltrækker
medlemmer
Vedholdenhed, tålmodighed og små, blåhårede trolde er med til at skaffe
HK-medlemmer blandt de ansatte i Københavns Erhvervshus.
Et foto på døren til Keld Brems
og hans kollegers kontor har været med til at sætte HK på alles læber
i Erhvervshuset i Københavns Kommune. På fotoet optræder ni hyggelige
gummitrolde med HK-blåt hår og iført
HK-t-shirts.
- Det har vist sig at være en rigtig
god idé. For det har igen sat HK på alles læber i Erhvervshuset, hvilket jo er
afgørende i vores forsøg på at tiltrække
nye medlemmer til fagforeningen fortæller Keld Brems, virksomhedskonsulent og tillidsrepræsentant for HK’erne
i Erhvervshuset.
Hans erfaring er, at mange af de
nyansatte kommer fra det private erhvervsliv, hvor der ikke er tradition for
at organisere sig.
- Så vi får kun fat i de nye ved at lave

Team HK – Billedet
på døren til Keld
Brems’ kontor.

et vedvarende pres for at få dem til at se
fordelene ved at løfte flere i flok og at
være del af et fællesskab.
Der kommer hele tiden nye medlemmer til. Keld Brems’ personlige
mål er at hæve andelen af HK-organi-

serede til 85 procent fra den nuværende organisationsgrad, der ligger i slutningen af 70’erne.
- Det er svært at komme højere op,
da der er nogle, der konsekvent afviser mig. Men heldigvis lykkes det mig
jævnligt at få folk overbevist om det rigtige i at være HK’er. Også selv om det
af og til tager lang tid. Man skal bare
være vedholdende og tålmodig, siger
Keld Brems, der som TR er kommet
med i arbejdspladsens ”onboardingprogram”, hvor han har en halv time
med hver ny medarbejder. Den bruger
han på at fortælle om arbejdspladsen,
fællesskabet og fagforeningen.
– Det giver rigtig god mening – både
for os i HK og for ledelsen. Vi får nye
medlemmer og arbejdsgiverne får ordnede forhold, fortæller Keld Brems. n

FACEBOOK

Facebook er endnu en kanal til kommunikation
Flere end 1.000 medlemmer følger nu afdelingens nye Facebook-side.
Afdelingen fik en Facebook-side den 28. august 2017. Dermed er der kommet endnu en kanal,
hvor HK Kommunal Hovedstaden
kan kommunikere og debattere med
medlemmerne.
Forud for beslutningen om at debutere på det mere end ti år gamle sociale medie lå der nogle overvejelser i
afdelingssektorbestyrelsen om, hvordan siden skal anvendes, og hvordan
den holdes levende og brugerne engagerede. Bestyrelsesmedlemmerne
var enige om, at mails, nyhedsbreve
og nyheder på hjemmesiden ikke al-

HK Kommunal Hovedstaden

tid er tilstrækkeligt, når man vil nå ud
til medlemmer, og da langt de fleste
medlemmer er til stede på Facebook,
er det naturligt at forsøge at komme i
kontakt med dem også ad denne vej.
Håbet er, at medlemmerne også vil

bruge siden til at blande sig, komme
med gode ideer og gøre afdelingen
klogere på, hvad der sker derude på
arbejdspladserne. Og afdelingen vil
bruge den til at fortælle om indsatser, og hvad HK står for. For mange er
HK ikke så synlig, men det kan skyldes, at de hidtil ikke har opdaget budskaberne der, hvor de er blevet præsenteret.
Det kvantitative mål for Facebooksiden var 1.000 likes, inden året var
omme. Det mål blev allerede indfriet
sidst i november, efter blot tre måneder. n
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HK KONGRES 2017

Demokratiet virkede på kongressen
Alderskravet ved formænds valgbarhed blev ændret.
Myten, om at alt er aftalt på forhånd i den slags forsamlinger,
blev grundigt afvist på HK’s kongres i
oktober. HK Kommunal Hovedstaden
mødte op med et forslag om, at alle aldersbestemmelser ved valg skulle bortfalde. Det var vedtaget på sidste års generalforsamling, men afdelingens delegerede var mildest talt ret usikre på,
hvilken behandling forslaget ville få på
kongressen. Ikke mindst fordi HK’s
hovedbestyrelse, hvor afdelingen sad
helt alene med sin holdning, havde
indstillet forslaget til forkastelse.
Det samme gjaldt i øvrigt et forslag fra HK Kommunal Midt, som var
knapt så vidtgående, nemlig at man
kan blive valgt til og med den valgperiode, hvor man bliver folkepensionist.
Men medlemsdemokratiet virkede!
På tomandshånd gav mange delegerede udtryk for, at de godt kunne se logikken i afdelingens forslag i lyset af, hvordan udviklingen på arbejdsmarkedet i
øvrigt er. Og når adskillige delegerede
går på talerstolen og argumenterer sagligt, så bliver der lyttet, viste det sig.
Det endte med, at HK Kommunal Midts forslag blev vedtaget. Det er
et skridt på vejen. Afdelingsformand

Ændringen af reglerne om valgbarhed på
HK’s kongres betød, at Winnie Axelsen
kan stille op til en endnu en periode som
formand for HK Kommunal Hovedstaden.

Winnie Axelsen besluttede på den baggrund, at hun genopstiller på generalforsamlingen i marts. Det havde de
gamle regler med en aldersgrænse på
62 år været en hindring for. n

Den vedtagne formulering
n HK Kommunal Hovedstaden havde et
forslag til en lovændring, hvor der ikke var
noget alderskrav ved valg til poster i HK. HK
Kommunal Midt stillede følgende ændringsforslag, der blev vedtaget:
”Sidste mulige valgperiode er den valgperiode, hvori folkepensionsalderen opnås.”
Kilde: HK-kongressens beslutningsprotokol, 25. oktober 2017

Elever og uddannelse på Bornholm
HK’erne på Bornholm hører også
under HK Kommunal Hovedstaden, men alligevel har “Solskinsøen i Østersøen” ikke været særskilt omtalt i de seneste skriftlige beretninger. Det skal på ingen
måde forstås som om, at bornholmerne
ikke stadig har den særlige plads i afdelingens hjerte, som vi skrev for nogle år siden.
Der har såmænd blot ikke været nogle alvorlige sager.
Det kan skyldes, at samarbejdet kører
godt, og at regionskommunens ledelse
har lært at værdsætte HK’ernes indsats.
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Det viste den for eksempel ved at ansætte hele fem nye kontorelever sidste sommer.
Men øen har også nogle særlige pro-

HK PÅ ARBEJDSPLADSEN

Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner
Kernen i afdelingens indsats går via tillidsrepræsentanterne, der
tanker op til arbejdet på kurser, konferencer og i netværk.
Uddannelser for klubbestyrelser, klubformænd og tillidsrepræsentanter er sammen med særlige
arrangementer og konferencer med til
at klæde afdelingens mere end 300 tillidsvalgte på til deres hverv. Det er en
vigtig indsats, der skal sikre, at de kan
optræde som “HK på arbejdspladsen”
og matche de lokale ledelser.
Flagskibet er den årlige konference på LO-skolen. Den har efterhånden
fundet en form, der giver rigtig gode
tilbagemeldinger fra deltagerne. Den
seneste med mere end 200 deltagere
blev afviklet i september og havde fokus på dataetik, kunstig intelligens og
andre af fremtidens teknologiske udfordringer. Det bagvedliggende spørgsmål lød “Hvad bliver HK’ernes rolle?”,
og vi kan godt afsløre, at der er rigtig
mange steder, hvor HK’erne fortsat kan
blive en væsentlig del af løsningen.
Lokale lønforhandlinger bliver et
vigtigt tema i de kommende aktiviteter.
Alle tillidsrepræsentanter vil få tilbudt
et dagskursus om emnet i begyndelsen af det nye år. Erfaringen er, at det
kan være hårdt arbejde og op ad bakke

blemstillinger. Nogle gange kan det
være vanskeligt at finde egnede uddannelsestilbud på klippeøen, men
det går jo straks bedre, når uddannel-

at forhandle om lokale lønstigninger,
men også, at der kun sker noget på den
front, hvis man gør en indsats. Og gør
man det, så nytter det som regel noget.
Både i foråret og i efteråret vil der
desuden være nye kurser for klubformænd. De bygger på tidligere kurser
og får relationen mellem klubformanden og de faglige konsulenter som hovedemne. Hvad kan vi bruge hinanden

sesinstitutionerne sender deres undervisere til Bornholm. Det har COK
for eksempel gjort, da det lykkedes at
få lavet et tilbud om Sundhedskom-

Den årlige konference på LO-skolen
er “flagskibet”
i arbejdet på at
ruste afdelingens
tillidsrepræsentanter til arbejdet
med fremtidens
udfordringer.

til, hvilke værdier ligger til grund, og
hvilke forventninger har vi til hinanden?
Tillidsrepræsentanterne får også
meget ud af netværksarrangementer,
som afdelingen servicerer. Der er normalt tre årlige møder, arbejdspladsbesøg eller andre arrangementer inden
for hvert fagområde. Her bliver der
talt om alt fra for eksempel delegation
af opgaver (tandklinikassistenter) over
roller, titler og administrative fællesskaber (skolesekretærer) til ballade og
trusler (biblioteker og jobcentre). Overenskomstfornyelse og lokal løn er andre emner, som de fleste netværk har
drøftet.
I år var der også en enkelt studietur
helt til Jylland. Det var tillidsrepræsentanter for biblioteksansatte, der blev inspireret af besøg på Dokk1 og to lokalbiblioteker i Århus.
Der er generelt stort fremmøde ved
netværksmøderne, og tillidsrepræsentanterne giver udtryk for glæde over
denne mulighed for at udveksle erfaringer og høre, hvordan man gør andre
steder. n

munom til alle de 50 lægesekretærer, der
ikke havde uddannelsen i forvejen.
10 begyndte på uddannelsen i november, og der er planlagt yderligere fire forløb.
Det er flot, at de bornholmske lægesekretærer fortsat prioriterer at uddanne sig i
en tid, hvor de i øvrigt har nok om ørerne med en ny organisation, Sundhedsplatformen og de særlige opgaver, der er,
når man arbejder på et udviklingshospital. Men det er uden tvivl også nødvendigt,
hvis de fortsat skal være attraktive medarbejdere for regionskommunen. n
HK Kommunal Hovedstaden Årsberetning 2017
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MEDLEMSMØDE

Svingende interesse for
medlemsmøder
Årets fire medlemsmøder har
trukket deltagere til i et meget
svingende antal. Arrangørerne tilstræber at finde spændende oplægsholdere, der kan tale om interessante, relevante og aktuelle emner, men det kan
være vanskeligt på forhånd at afgøre,
hvor stor interessen er.
Størst interesse var der ved arrangementet med forfatter og foredragsholder Tommy Krabbe, som næsten fyldte
den runde mødesal til hans medrivende foredrag om samarbejde og sameksistens. Pænt besøgt var der også ved et
arrangement om pension, hvor seniorformand Flemming Jacobsen og Sampension stod for indlæggene om seniortilværelsen, og hvor HK-medlemmerne kunne have deres partner med.
Teknologi- og gadget-kyndige Nikolaj Sonne trak 100 deltagere. En del
færre var der til foredraget med forfat-

Tommy Krabbe
(t.v.) fyldte
næsten den runde
mødesal. En del
færre mødt op til
Rasmus Willigs
ellers spændende
foredrag.

ter og sociolog Rasmus Willig, der talte
om kritikkens hårde vilkår på offentlige arbejdspladser.
Især de to sidstnævnte foredrag bar
præg af, at mange tilmeldte ikke mødte
frem. Den er en uvane, vi tidligere har
omtalt, og som kan føre til spildt for-

plejning og afvisning af andre potentielle deltagere, men som vi endnu ikke
har fundet nogen løsning på.
Hold øje med kommende medlemsarrangementer i email-nyhedsbrevet fra HK – og meld fra, hvis det efter
tilmelding viser sig, at du alligevel ikke
kan deltage. n

KONCERNSERVICE

Alle lærte af processen
En af de virkelig “grimme” historier i sidste års beretning var
den om de 13 HK-medlemmer, der var
blevet fyret, da de ikke bestod eksamen
efter et kursus for medarbejdere i Koncernservice i Københavns Kommune.
HK indgik dengang et forlig, der kom
til at koste kommunen 741.000 kr., fordi den skulle betale op til 77.000 kr. i
28

godtgørelse til de fyrede.
Tilbage stod det kedelige budskab,
at vejen med kompetenceudvikling
kunne være temmelig farlig at bevæge sig ind på, hvis et uigennemskueligt
forløb kunne lede til en vanskelig eksamen, som skulle bestås, hvis man ikke
skulle miste sit arbejde.
Heldigvis ser det ud til, at ledelsen
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har lært af forløbet: Nye processer med
nye uddannelsesforløb i Koncernservice har været meget mere åbne og tillidsvækkende. De ansatte har fanget
budskabet og tager gerne på uddannelse igen. n

SAMARBEJDE

Ni kommuner i nyt fællesskab
Et nyt, fælleskommunalt vandselskab begyndte sit virke 1. juli.
Lidt sent kom man i gang med at tage medarbejderne alvorligt.
Det lignede en grundigt forberedt
beslutning, der pr. 1. juli førte til, at
et nyt nordsjællandsk vandselskab kunne
begynde sit virke med disse ni kommuner
som ejere: Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe,
Hørsholm og Rudersdal. Men det så også
ud til, at ledelsen havde haft ret travlt med
at få ordnet alle de praktiske forhold i det
selskab under navnet Novafos, der fremover blandt andet skal levere drikkevand til
425.000 forbrugere og rense 20 mio. kubikmeter spildevand om året.
I skyndingen havde de åbenbart glemt,
at der i Danmark er tradition for både
medarbejderindflydelse og en samarbejdsstruktur, og da der endelig kom et udspil
om det fra ledelsen, var det ret tyndt. I skrivende stund er der et midlertidigt MEDudvalg, der forsøger at rette på undladelsessynden ved at lave en god lokalaftale,
som skal danne grundlag for en fornuftig
personalepolitik for de 280 medarbejdere.
Kulturerne i de ni kommuner skal finde et fælles fundament, og det har været en
stor opgave. Medarbejdernes repræsentanter forsøger at få det bedste fra de gamle aftaler ind i den nye aftale. HK’erne har valgt
en tillidsrepræsentant, som HK Kommunal Hovedstaden er i tæt kontakt med. n

HØRSHOLM
ALLLERØD
RUDERSDAL

FREDERIKSSUND
EGEDAL

FURESØ
GENTOFTE
GLADSAXE
BALLERUP

TILLIDSVALGTE

Antal tillidsrepræsentanter pr. 30.november 2017
Antal tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter pr. område
KL

Region

KBH

FRB

Øvrige

Fælles-TR

21

11

7

0

0

TR

137

91

101

2

14

AMR

154

51

94

1

8

Bemærk: Nogle personer har flere tillidshverv, hvorfor et samlet antal “tillidspersoner”
ikke fremkommer ved at sammenlægge TR og Fælles-TR.
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BUDGET

MEDLEMSUDVIKLINGEN

Udviklingen arbejder imod
medlemsfremgang

HK Kommunal Hovedstadens
økonomi
Rådighedsbudget 2018

Faglige aktiviteter
Synlighed/julekalender
Generalforsamling/Beretning
Medlemsarrangementer + ZOO
Ordinær klubtilskud
AKUTmidler (afd.andel)
Medlemsjubilæum
Lommebøger
Ekstraordinært klubtilskud
Indstik/Kommunikation
Avisabonnement - bestyrelsen
Kampagnedage (10 dage)
TR-erkendtlighed (julegaver)
Ledelsessekretærer
Abonnement Ipad
Tabt arbejdsfortjeneste (AMR mv.)
Rejseudgifter (ikke faglige repr. mv.)
I alt
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600.000
250.000
200.000
180.000
170.000
150.000
150.000
110.000
100.000
100.000
80.000
80.000
60.000
30.000
20.000
20.000
5.000
2.305.000

Vi må desværre endnu engang konstatere, at der
bliver længere mellem HK’erne i kommuner og
regioner. Alene i Region Hovedstaden er der nu ansat
ca. 400 færre i HK-stillinger i forhold til for et år siden.
Det har selvfølgelig en negativ betydning for udviklingen i medlemstallet, hvor vi igen må konstatere en nedgang.
Samtidig har mange tillidsrepræsentanter oplevet
problemer med medlemsregistreringen i HK, så der
nogle gange er gået 2-3 måneder fra indmeldelse, til at
en tillidsrepræsentant kan se, at det nye medlem er registreret i HK. Derfor har mange tillidsrepræsentanter følt
sig bremset i at iværksætte effektive hvervekampagner
på arbejdspladserne, og det er jo bare dobbelt ærgerligt i
en tid med medlemstilbagegang.
Det ser dog ud til, at det problem er ved at være
løst. HK Kommunal Hovedstaden er gået konstruktivt
ind i arbejdet med udviklingen af portalen for tillidsvalgte, den såkaldte “TV-portal”. Vi har håb om, at den
fremover kan blive et effektivt værktøj for klubber og
tillidsrepræsentanter.n

Medlemsudviklingen 2013-2017
(Indeks 2013=100)
101,5
101,0

101,4

100,5
100,0

100,7

100

99,5
99,0

98,7

98,5
98,0
97,5
97,0

96,8

96,5

2013

2014

2015

2016

2017

HK Kommunal Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11,
2300 København S
Telefon 33 30 29 25
Fax 33 30 28 41
E-mail: kommunal.hovedstaden@hk.dk
hk.dk/hovedstaden_kommunal
Facebook: HK Kommunal Hovedstaden

EKSPEDITIONSTID
man-, ons- og torsdag
tirsdag
fredag
TELEFONTID:
mandag–torsdag
fredag

9.00–15.00
9.00–17.00
9.00–13.00
8.00–17.00
8.00–16.00

MOBILNUMRE
til HK Kommunal Hovedstaden
Formand Winnie Axelsen
Næstformand Karla H. Kirkegaard
Faglig chef Søren Rex

21 20 70 40
26 39 88 01
61 22 25 12

REGIONSTEAM
Lars Oksbjerg
Sadie Bidstrup
Søren Gulager

21 65 74 32
20 22 65 17
29 40 24 79

KOMMUNETEAM
Birthe Ahn Axen
Dan Christensen
John Bøgelund Sørensen
Kate Skou Rasmussen
Nina Bendtsen
Peter Michelsen
Pia Lund Jeppesen
Rie Holst
Steen Preisler

61 20 96 99
61 22 25 09
61 22 25 08
24 43 94 49
40 31 88 81
61 15 09 78
61 55 05 66
40 29 46 07
60 20 25 15

FAGLIGT/ADMINISTRATIVT TEAM
Anne Kolby
Annette H. Karlsson
Birgitte Frederiksen
Heidi Jensen
Kim Niels Jensen
Lisbeth Keller
Sine Højby Hjorth

27 51 14 05
28 11 59 89
20 22 04 52
20 76 18 19
61 22 25 05
28 12 07 07

FAGLIG AFDELING
Når du har spørgsmål om: Overenskomst,
barselsregler, funktionærlov, HK’s forsikringer,
ferielov, arbejdsmiljølov, SU-regler eller ønsker
tilsendt pjecer, brochurer eller lignende.
MEDLEMSSERVICE (kontingent)
Telefon 33 30 29 31
ms.hovedstaden.offentlig@hk.dk
For medlemmer på Bornholm:
Paradisvej 3, 3700 Rønne. Telefon 56 95 06 08
Når du har spørgsmål om:
Kontingent, indmeldelse, ændring af adresse,
overflytning, skifter arbejdsplads, udmeldelse
eller ændring af arbejdstid.
ARBEJDSLØSHEDSKASSEN
Weidekampsgade 8, 0900 Kbh. C,
Telefon 70 10 67 89
Fax 33 30 28 00
a-kassen@hk.dk
For medlemmer på Bornholm:
Paradisvej 3, 3700 Rønne.
Telefon 56 95 06 08
Når du har spørgsmål om:
Arbejdsløsheds-understøttelse,
efterløn eller feriedagpenge.

KOMMUNAL
HOVEDSTADEN

