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indkalder hermed til  
ordinær generalforsamling
Onsdag den 6. marts 2019,  
kl. 16.00 præcis
i HK HOVEDSTADEN, Svend Aukens Plads 11, 

mødesalen, 2300 København S 

HOVEDSTADEN
HK Kommunal

DAGSORDEN
1. Valg af dirigenter

2. Forslag til forretningsorden

3. Valg af stemmeudvalg

4. Beretning

5. Indkomne forslag 
 a. Almindelige forslag

6. Valg af: 
 a. Afdelingssektornæstformand for 2 år

 b. 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 c. 5 suppleanter for 1 år

 d. 2 afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer til HK Kommunals forbundssektorbestyrelse, her af et bestyrelsesmedlem fra Bornholm

 e. 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse

 f. 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse

 g. Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstaden

 h. Valg af fanebærer for 2 år

 i. 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. 
Tilmelding til generalforsamlingen og forplejning kan ske via ”Mit HK”. 
Sidste frist for tilmelding til spisning er onsdag, den 27. februar 2019.

Med venlig hilsen, p.b.v.

Winnie Axelsen

formand

GENERALFORSAMLING

OBS: Kandidater skal have tilkendegivet deres 
kandidatur til valg til afdelingssektorbestyrelsen i 
spisepausen. Dette vil fremgå af forretningsorde-
nen, som skal vedtages på generalforsamlingen. 
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indkalder hermed til  
ordinær generalforsamling

HOVEDSTADEN Titlerne skal afspejle  
vores vigtige arbejde
Dynamiske fagprofiler bidrager til at sikre synlighed 
og til i højere grad at få de offentligt ansatte HK’eres 
betydningsfulde indsats ud af anonymiteten.

FORMANDEN HAR ORDET

Begrebet ”HK’er” er noget, jeg ofte må uddybe, 

når jeg taler med unge eller andre, der har et 

begrænset kendskab til det danske arbejdsmar-

ked. Der falder ikke ligefrem et forklarelsen lys 

over deres ansigter, hvis jeg kommer til at nævne 

ordene ”handels- og kontorfunktionær”. For hvad 

er dét så lige i en kommune eller en region? 

Ordene siger jo ikke rigtig noget om HK’ernes 

vigtige funktioner.

”HK” er imidlertid så godt et brand, at alle profes-

sionelle kommunikatører stærkt fraråder organisa-

tionen at droppe det. Det var også årsagen til, at 

de to bogstaver for nogle år siden igen kom til at 

fylde hele vores logo, da ansigtsprofilen røg ud. 

Til gengæld er der noget andet, jeg synes, vi skal 

arbejde mere med, nemlig titlerne. Fx er der 

mange, der blot kaldes ”assistent”, ”sekretærer” 

eller bare ”administrativ”. Når man er ”sekretær”, 

er det oplagt at tænke, at vi blot er sekretærer for 

nogen, der er vigtigere end os. Og en assistent 

er vel én, som ikke selv har et selvstændigt, ind-

holdsrigt og vigtigt arbejde, men bare ”assisterer” 

en anden med en mere forklarende titel?

Man kan frygte, at det er HK’ernes ret anonyme tit-

ler, der med mellemrum giver de lokale politikere 

den idé, at man kan spare dem væk eller erstatte 

dem med akademikere med ”vigtigere” titler.

Heldigvis er der i HK Kommunal et godt arbejde 

i gang med at udbrede de fagprofiler, som bedre 

end titlerne beskriver medlemmernes vigtige 

arbejdsfunktioner i dag og den nærmeste fremtid. 

Det er dynamiske profiler, der jævnligt skal 

revideres, for udviklingen går stærkt, og det kan 

være vanskeligt at se, hvilke kompetencer der er 

behov for blot fem år frem i tiden.

Visse fagprofiler lægger op til mere sigende titler. 

Fx kan mange lægesekretærer måske have titlen 

”patientkoordinator”, der jo helt åbenlyst er noget 

andet end ”lægens sekretær”.  En biblioteksas-

sistent kan blive til en ”eventmager” eller ”frivil-

ligkoordinator”. En skolesekretær, der primært 

håndterer løn, budgetter og regnskab, skal måske 

være ”økonomimedarbejder”. Blot for at nævne 

nogle eksempler.

Det er mit store håb, at endnu flere vil få øjnene 

op for den centrale rolle, som HK Kommunals 

medlemmer har, når det handler om at binde 

velfærdssamfundet sammen.  

Winnie Axelsen

Formand for 
HK Kommunal Hovedstaden
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OK18: Fællesskabet  viste sin styrke

Med skilte og veste var 

HK’erne meget synlige 

ved alle markeringer i 

forbindelse med OK18.

”Vi har strøget fanen og øvet os 
på sangene”.

Sådan lød en af kommentarerne fra 
en tillidsrepræsentant på talerstolen 
på sidste års generalforsamling. Det 
var den 14. marts 2018 og kort efter, at 
forhandlingerne om nye overenskom-
ster på det offentlige område først var 
brudt sammen og derefter genoptaget i 
Forligsinstitutionen. En lille uge før ge-
neralforsamlingen havde arbejdsgiver-
ne varslet lockout af 320.000 ansatte i 
kommuner og regioner.

Udtalelsen er et godt vidnesbyrd 
på det store engagement, der kom til 
at præge den efterfølgende periodes 
mange aktiviteter til støtte for fagor-
ganisationernes forhandlere. Fælles-
skabets betydning var meget tydelig 
under forløbet. Afdelingens medlem-
mer og ansatte i både forbundet og af-
delingen bød sig til døgnet rundt, når 
der for eksempel var brug for fanevag-
ter ved Forligsinstitutionen. HK’s skil-
te og ”rygmærker” var meget synlige. 
Ikke mindst på TV2 News, der sendte 
døgnet rundt.

Der var også god opbakning til ak-
tiviteterne fra de private sektorer i HK 
Hovedstaden. Det er endnu et eksem-
pel på, at der er bred opbakning i afde-
lingen til en mere aktivistisk linje. De 
offentlige sektorer bakkede jo også op 
bag demonstrationen, da sagen om 
Ryan Air var i Arbejdsretten. 

De københavnske fagforeninger 
mødtes en gang om ugen helt fra fe-
bruar måned. Der var godt at se, at der 

Processen frem mod den succesfulde fornyelse af 
overenskomsten var en mindeværdig periode med 
en helt ekstraordinær gejst. Danskerne fik øjnene 
op for de offentligt ansattes betydning – og vær-
dien af sammenhold og en god overenskomst.

også kom gymnasielærere og repræ-
sentanter for AC til disse koordineren-
de møder. 

Alle er vist enige om, at der ikke er 
oplevet en tilsvarende gejst i mange år, 
men det er også lang tid siden, at pro-
vokationerne fra arbejdsgivernes side 
har været så markante. Både Kommu-
nernes Landsforening, Danske Regio-
ner og især den statslige arbejdsgivers 
topforhandler Sophie Løhde, minister 
for offentlig innovation, havde blæst til 
angreb på rettigheder som visse grup-
pers frokostpause i arbejdstiden samti-
dig med et krav om, at de offentligt an-
sattes lønudvikling skulle bremses op. 

”Når man vil have noget, må man 
også give,” lød ministerens filosofi – 
uden skelnen til den almindelige vel-
standsudvikling i samfundet, som den 
blandt andet kommer til udtryk i de 
privatansattes lønudvikling.  

MANGE INDGIK I NØDBEREDSKAB

Værdien af en overenskomst blev for-
stået af mange flere. Meningsmålin-
ger viste bred, folkelig opbakning til 
de offentligt ansattes krav. Det allervig-
tigste var, at der blev sat fokus på vilkå-
rene i den offentlige sektor. 

Det var lidt af en øjenåbner, da det 
viste sig, at der var arbejdspladser, 
hvor man ikke kunne udtage én ene-
ste medarbejder til strejke eller lock-
out, for så kunne man ikke opretholde 
et nødberedskab. Der kom meldinger 
om, at panikken nærmest lyste ud af 
nogle afdelingslederes øjne, når de gik 

i forhandlinger om nødberedskab. 
Den almindelige, daglige norme-

ring svarede altså til et nødberedskab. 
Så er der jo ikke noget at sige til, hvis 
medarbejderne føler sig pressede i det 
daglige. Funktioner som it-drift, kva-
litetskontrol, planlægning af operatio-
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OK18: Fællesskabet  viste sin styrke 74%
Stemmeprocent:

Heraf  

98%   
ja-stemmer

ner og kontakt med patienter og pårø-
rende kunne ikke være ubesatte, men-
te nogle ledere, der nærmest havde 
den holdning, at ”ingen kan undvæ-
res”. Mange borgere skal vist være gla-
de for, at konflikten blev afblæst. 

MARKANT OPBAKNING TIL RESULTATET

Der var ingen tvivl om, at arbejdsgi-
verne blev overraskede over den sto-
re opbakning fra befolkningen som 
helhed, og det var medvirkende til, 
at resultatet blev godt. Arbejdsgiver-
nes udgangspunkt var, at de ansat-
te skulle sættes tilbage i lønudvik-
ling, og det endte med en realløns-
fremgang og flere andre goder, og 
samtidig blev forringelser undgået. 

Resultatet indeholdt blandt andet:
n Forbedring af reallønnen med 

 lønstigninger på mindst 6,8 pct.

 over tre år

n Afskaffelse af privatlønsværnet og  

 dermed sikring af en mere parallel  

 lønudvikling

n Nyskabende forbedringer til lavtløn  

 og ligeløn. 

n Ingen forringelse af seniorordninger 

n Sikring af spisepausen for alle grupper

Næsten 10.000 erhvervsaktive med-
lemmer af HK Kommunal Hovedsta-
den deltog i afstemningen om over-
enskomstresultatet. Det er et rekord-
højt antal, der vidner om, at en aktivi-
stisk linje kan engagere medlemmer-
ne og demonstrere forskellen på så-
kaldte ”fagforretninger” og rigtige fag-
foreninger, der indgår overenskom-
ster. Andelen af ja-stemmer var så høj 
som 97,6 procent. n
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OK18:Sådan  kom  overenskomsten i hus
2017

JANUAR

2018

FEBRUAR MARTS

September 2017: Stor kampagne blandt  

HK Kommunals medlemmer resulterer i 20.000  

forslag fordelt på 7.000 postkort

12. oktober 2017: 
Sektorbestyrelsen vedtager HK Kommunals egne  

krav til den kommende overenskomst

11. december 2018: Lønmodtagerorganisationerne i 

Forhandlingsfællesskabet vedtager de fælles hovedkrav 

til OK18, bl.a. reallønsfremgang og fritvalgsordning.  

Forhandlinger kommer ikke rigtig i gang pga. uenighed 

om lønstigninger, frokostpause, seniorordninger og 

lærernes arbejdstidsaftale.

2. februar 2018: 
Forhandlingerne for 

regionerne går i gang

26. februar 2018: 
Forhandlingerne om en 

aftale for kommunerne 

bryder sammen, da ar-

bejdsgiverne ikke ville 

garantere de ansattes 

realløn

27. februar 2018: 
Forhandlingerne på det 

regionale område bryder 

sammen. Også her skyld-

tes det primært uenighed 

om den økonomiske 

ramme

1. marts 2018: 
Første møde i Forligsinsti-

tutionen. HK Kommunals 

sektorbestyrelse besluttede 

sig for at varsle konflikt for 

knap 6.000 medlemmer i 

kommuner og regioner

8. marts 2018: 
Arbejdsgiverne i kommuner 

og regioner varsler omfat-

tende lockout af 320.000 

ansatte i kommuner og 

regioner

22. marts 2018: 
10.000 tillidsrepræsentanter 

fra offentlige arbejdspladser 

mødtes til stormøde i 

Fredericia

28. marts 2018: 
Forligsmanden udsætter 

den varslede konflikt  

i to uger

4. januar 2018: 
HK Kommunal præsente-

rer medlemmernes krav 

over for Danske Regioner

26. januar 2018: 
Forhandlinger på det 

kommunale område går 

i gang

20. december 2017: 
HK Kommunal præsenterer medlemmernes  

krav over for Kommunernes Landsforening
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98%
JA:

Sådan  kom  overenskomsten i hus
APRIL MAJ JUNI

4. april 2018: 
100 fagforeninger lancerer 

kampagnen ”En løsning for 

alle”. Mange OK-aktiviteter 

overalt i landet i de kom-

mende dage

5. april 2018: 
Pause i forhandlingerne i 

Forligsinstitutionen

10. april 2018: 
Mange HK’ere mødte 

op til stor demonstration 

på Thorvaldsens Plads i 

København.

12. april 2018: 
Forhandlingerne i Forligsin-

stitutionen genoptages

18. april 2018: 
Forligsmanden udsætter 

igen konflikten i to uger

25. april 2018: 
Forlig for nogle grupper i 

regionerne

27. april 2018: 
Forlig vedr. alle ansatte i 

kommunerne

28. april 2018: 
Forlig vedr. alle ansatte i 

regionerne

3. maj 2018: 
Aftale vedr. HK’erne  

i kommunerne

4. maj 2018: 
Aftale vedr. HK’erne  

i regionerne

17. maj 2018: 
Afstemningen blandt  

alle HK Kommunals 

medlemmer går i gang

4. juni 2018: 
Afstemningen slutter.  

74% af HK Kommunals 

medlemmer stemte,  

98% stemte ja.

Bodil Otto, formand 

for HK Kommunal, 

glæder sig over det 

flotte resultat.
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  MEDLEMSUDVIKLINGEN

Kurven fik et knæk

Færre ansatte i HK-stillinger i 
kommuner og regioner er 

den hårde modstander, HK Kom-
munal har at kæmpe med, når det 
handler om at få flere til at melde sig 
ind. Det er hovedforklaringen på, at 
kurvediagrammet over medlemsud-
viklingen i de senere år desværre 
kun har vist én vej, nemlig den ned-
adgående. Og det til trods for, at til-
lidsrepræsentanter og ansatte i afde-
lingen i den grad har haft fokus på 
den organiserende indsats, der går 
ud på at aktivere og fastholde de nu-
værende medlemmer, samtidig med 
at flere skal gøres opmærksom på 
fordelene og glæderne ved medlem-
skabet af en rigtig fagforening.

Derfor er det ekstra glædeligt, 
at det forløbne år gav en medlems-
fremgang for første gang i fire år. 
Årsagen er helt entydigt, at mange i 
foråret fik styr på deres tilhørsforhold 
til den organisation, der har indgået 
overenskomsten på deres arbejds-
område, og klubberne gjorde en stor 
indsats for at synliggøre de fordele, 

der – ud over konfliktunderstøttel-
se – er ved et medlemskab af HK.  

DEBAT OM NYE MEDLEMMER

Dengang var der udsigt til konflikt, 
og på sidste års generalforsamling 
i HK Kommunal Hovedstaden var 
der flere, der fra talerstolen gav ud-
tryk for misfornøjelse over, at man 
blev berettiget til konfliktunder-
støttelse efter blot en måneds med-
lemskab af HK. ”De lukrerer på det 
kontingent, vi andre har betalt gen-
nem mange år, og når konflikten 
er ovre, melder de sig nok bare ud 
igen”, lød deres argument.

Det er en regel, som det selvføl-
gelig er helt legitimt at diskutere. 
Andre fagforeninger har et krav om 
tre måneders medlemskab. Men 
heldigvis gik de kritiske røsters spå-
dom ikke i opfyldelse. HK Kommu-
nal fik på landsplan 3.100 nye med-
lemmer i de første fire måneder af 
2018, og en analyse viste, at 83 pro-
cent af dem stadig var medlemmer 
ved årsskiftet. Mange af de øvrige 

havde gode forklarin-
ger, som fx jobskifte 
til et andet overens-
komstområde, når de 
berettede om årsagen 
til at sige farvel til HK.  

TR HAR EN STOR  

DEL AF ÆREN

Indsatsen beviser, at 
man godt kan få nye, 
loyale medlemmer, 
hvis man tager sig tid 
til dialogen. Tillidsrepræsentan-
terne har en stor del af æren for 
medlemsfremgangen. Udsigten 
til en konflikt øgede deres aktivite-
ter for at gøre opmærksom på den 
helt konkrete værdi af fællesska-
bet, bl.a. ved at omdele en pjece, der 
fortæller, at overenskomsten årligt 
er mindst 90.000 kr. værd. Dertil 
kommer alle de andre fordele, bl.a. 
juridisk hjælp, lønforsikring, kar-
rieretelefonen og faglige fællesska-
ber. n

Værdien af overenskomsten  

og fagforeningen handler 

selvfølgelig ikke kun  
om kroner og ører. 

 Læs mere om OK18: www.hk.dk/ok18

Mulighed for 25.000 kroner årligt fra kompetencefonde til din videreuddannelse.

Karrierevejledning – åben hver dag mellem 13 og 16 på telefon 3330 4460.

Hjælp inden for 24 timer på hverdage til  

målrettet cv og ansøgning.

Lønforsikring der dækker op til 80 procent af lønnen,  

hvis du bliver ledig.

Juridisk hjælp ved problemer på jobbet.

Samtale med HK-rådgiver inden for 24 timer på hverdage,  

hvis du skulle blive opsagt.

Hjælp til jobsøgning gennem HK Jobbørs.

Større indflydelse på arbejdspladsen,  

når man er mange sammen.

Det er overenskomsten, der sikrer dig  

de fleste af dine rettigheder på  

jobbet. HK Kommunal har sat  

kroner og ører på for at vise  

den kontante værdi af  

disse rettigheder.

05/2017_4409053063

      Hvad er  

OVERENS- 
KOMSTEN  

værd for dig?

KOMMUNAL

Så meget mere får du:

KOMMUNAL

OK18_flyer.indd   1

24/05/2017   10.18

Medlemsudviklingen 2014-2018
(Indeks 2014=100)

100,0

99,5

99,0

98,5

98,0

97,5

97,0 

96,5

96,0

95,5

95,0

2014 2015 2016 2017 2018

100
99,3

97,3

95,3

96,7

 Pjecen om over-

enskomstens værdi 

er også på nettet og 

kan læses her:  

bit.ly/OK-vaerdi
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Bornholmerne har stået 
model til meget

BORNHOLM

Organisationsændringer i både den kommunale administration og på hospitalet  
plager HK’erne på solskinsøen. I dag er de mere fortrøstningsfulde end for et år siden.  
Samtidig går det fremad med at få mere uddannelse.

Når man har haft seks kommunaldi-
rektører, siden de fem bornholmske 

kommuner blev lagt sammen til Bornholms 
Regionskommune i 2003, sætter det et aftryk 
af uro og forandring, som kan være ret van-
skeligt at håndtere som ansat. Den forrige 
kommunaldirektør havde jobbet frem til okto-
ber – efter kun halvandet år i stillingen. Nye 
topchefer vil jo gerne markere sig, og det sker 
ofte i form af endnu en organisationsæn-
dring, hvor formålet ikke altid står lysende 
klar for den menige medarbejder, som knap 
nok har fundet sin plads eller arbejdsro efter 
den seneste forandring. 

Udsigten til nye flytninger og samlinger 
af administrative enheder udløste uro blandt 
medarbejderne, og tidligt i 2017 følte medar-
bejdernes repræsentanter i det centrale sam-
arbejdsorgan, HovedMED, sig nødsaget til at 
trække det røde kort. De mente ikke, at infor-
mationspligten i samarbejdsreglerne var ble-
vet overholdt i forbindelse med de seneste 
organisationsændringer, og de anmeldte det 
som en sag via Forhandlingsfællesskabet.

Det førte til en behandling, hvor konklusi-
onen ifølge HK-fællestillidsrepræsentant Ka-
ren Lynn Jacobsen er, at der også blev begået 
fejl fra medarbejderrepræsentanternes side. I 

flere tilfælde havde de ganske enkelt ikke være 
klædt godt nok på til at kende mulighederne 
for at få bedre information i MED-systemet, 
og man havde ikke tilstrækkelige beviser på 
brud på MED-aftalen. Man er nu blevet kloge-
re, men hvis man vil undgå samme fejl i frem-
tiden, kræver det, at alle MED-repræsentanter 
løbende får den nødvendige uddannelse.

UDVIKLINGSHOSPITAL, SP OG NY STRUKTUR

Også på Bornholms Hospital har der været 
uro. Arbejdet frem mod at være udviklings-
hospital har skabt røre. Samtidig er den digi-
tale patientjournal Sundhedsplatformen blevet 
indført under kaotiske omstændigheder, og en 
ny organisationsplan er på tegnebrættet. Ud-
sigten til en ny organisering af den kliniske ad-
ministration gav anledning til en del bekym-
ringer om flytning og risikoen, for måske at 
skulle sige farvel til et elsket speciale.

Mange bange anelser blev afmonteret 26. 
oktober, da ledelsen deltog i og betalte for en 
temadag for alle lægesekretærer under over-
skriften ”En hånd på roret – forandringer med 
dialog”. Ca. 40 lægesekretærer deltog, og der 
berettes om en rigtig god stemning. Et oplæg 
fra virksomhedskonsulent og coach Susanne 
Kærup var med til at klæde deltagerne bedre 

på til forandringer, og temadagen fik i det hele 
taget fjernet toppen af deres bekymringer.

Der er ingen tvivl om, at de nu har store for-
håbninger om at blive taget med på råd, når 
den nye struktur går fra tegnebrættet til den 
konkrete virkelighed.

MANGE PÅ UDDANNELSE

Bornholmerne har den særlige udfordring, 
når det gælder uddannelse, at det ofte er for-
bundet med lang rejsetid, fordi uddannelser-
ne ofte afvikles ”over”, som man på klippeøen 
kalder resten af Danmark. Som det også blev 
omtalt i sidste års beretning, er det lykkedes at 
få uddannelsesinstitutionen COK til at sende 
undervisere til Bornholm, hvilket har været en 
stor succes, ikke mindst når det handler om 
uddannelsen sundhedskommunom.

Det første hold blev færdig i november, og 
der udbydes yderligere to valgfag på Bornholm 
i løbet af 2019. Antallet af bornholmske læge-
sekretærer er i den mellemliggende tid skå-
ret ned fra 53 til 45. Det giver jo rigtig meget 
at lave, men alligevel er lægesekretærerne gode 
til at bakke hinanden op, når kolleger skal af 
sted på ikke bare sundhedskommunom, men 
også andre moduler og uddannelser. n
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Flere lægesekretærer var mødt 
frem på tilhørerrækkerne på re-

gionsgården i Hillerød, da politikerne i 
regionsrådet kunne spørges om næste 
års budget. Tillidsrepræsentanterne 
Line Hi Ja Wedenborg, Carina Bull Fe-
veile og Lisa Greve Korsbæk stillede 
spørgsmål, der blandt andet tog ud-
gangspunkt i regionens egne tal om en 
nedgang i antallet af lægesekretærer.

Hvordan havde politikerne tænkt 
sig, at det klinisk-administrative arbej-
de skal udføres fremadrettet, når man 
kommer til at mangle læger og syge-
plejersker, og det samtidig kunne kon-
stateres, at der inden for de seneste 
fem kvartaler var blevet 131 færre læ-
gesekretærstillinger, lød et spørgsmål.

Stor var overraskelsen, da regions-
rådsformand Sophie Hæstorp Ander-
sen rejste sig og sagde, at hendes tal 
viste et plus på 18 lægesekretærer!

I afdelingen er der ingen tvivl om, 
at der er færre lægesekretærstillinger, 
men i skrivende stund arbejdes der 
fortsat på at afklare det præcise tal – 
og ikke mindst at blive enig med ar-
bejdsgiverne, så der kan tages ud-
gangspunkt i de samme tal i de fort-
satte drøftelser.

POLITIKERNE TALTE OM  

LÆGESEKRETÆRERNE

Lægesekretærerne var i den grad i po-
litikernes bevidsthed ved mødet om 
budgettet. Alle ordførere, undtagen 
SF’s, talte pænt om lægesekretærerne, 
og det skyldtes selvfølgelig, at lægese-
kretærer var mødt op og på forhånd 
havde indsendt spørgsmål. 

Det understreger vigtigheden af, at 
man som en presset faggruppe er ak-
tiv. Det er ikke nok, at ”fagforeningen”, 
dvs. de politisk valgte og de ansatte, 

Der er tvivl om antallet af    lægesekretærer
LÆGESEKRETÆRER

Ved Folketingets åbning i oktober 2018 var 

lægesekretærer på banen. Ditte Bredahl 

Adsersen (tv), lægesekretær og FTR på Amager/

Hvidovre Hospital, havde termin den dag, men 

benyttede alligevel lejligheden til at fortælle 

den ligeledes gravide sundhedsordfører Mette 

Abildgaard (K) om lægesekretærernes rolle i 

sundhedssystemet.

    - Vi kan løfte sundhedsvæsenet ved at skabe 

helheder og sammenhæng. Og så kan vi aflaste 

lægerne, så de kan udføre det, de er sat i verden 

for, sagde Ditte Bredahl Adsersen til sundheds-

ordføreren.

 

Region Hovedstadens egne tal om udviklingen i antallet af lægesekretærer er mildest talt usikre. 
Til gengæld har faggruppen nu fået sin egen positive omtale i en budgetaftale.

stiller op. Lægesekretærerne skal selv 
arbejde for sagen.

Hvis Region Hovedstaden vælger at 
forsætte med Sundhedsplatformen, er 
man nødt til at lade flere opgaver kom-
me tilbage til lægesekretærerne ved at 
åbne op for, at de kan bruge flere af ap-
plikationerne. Det er helt tydeligt, at der 
bliver mangel på sygeplejersker, og læ-
gerne har hele tiden sagt, at de gerne vil 
aflastes for administrative opgaver. Der-
for skal der være flere lægesekretærer. 
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Der er tvivl om antallet af    lægesekretærer

Politikerne i Region Hovedstaden 
har tydeligvis fået en helt forkert vej-
ledning fra deres embedsmænd, der 
blandt andet har den antagelse, at det 
tjener patientsikkerheden bedst, at 
alle lægerne selv skal stå for alle nota-
ter. Det er helt forkert, for lægerne fly-
ver og farer rundt og skal reagere på 
bip og kontakter hele tiden. Det giver 
begrænset tid og overskud til den slags 
administrativt arbejde. 

Mange læger har givet udtrykt for, at 

lægesekretærernes indsats er en kvali-
tetssikring. ”Lad de dygtige lægesekre-
tærer klare mange flere opgaver”, siger 
de.

HK Kommunal Hovedstaden fort-
sætter arbejdet med at få lægesekre-
tærerne positioneret – i samarbejde 
med tillidsrepræsentanter og andre 
aktive medlemmer. Politikerne skal 
holdes op på de meget pæne ord om 
lægesekretærerne. n

Pæne ord om lægesekretærerne
Budgetaftalen 2019 for Region Hovedstaden rummer 20 

sider med tekst og tabeller, deriblandt nedenstående store 

afsnit om lægesekretærerne. Ingen anden faggruppe er fremhæ-

vet på samme måde, og det er et bevis på, at arbejdet på at 

synliggøre lægesekretærernes vigtige rolle på hospitalerne har 

båret frugt. Nu forestår kampen for at få politikerne og de leden-

de embedsmænd til at lade ordene følge af handling.

Lægesekretærerne 

er en faggruppe, der 

i stigende grad er i 

befolkningens – og 

politikernes – bevidst-

hed. Det skyldes ikke 

mindst deres aktivisti-

ske tiltag, der i særlig 

grad blev synlig, da 

de i september 2017 

demonstrerede foran 

amtsgården i Hillerød.

Lægesekretærer løser vigtige opgaver 
Lægesekretærerne løser vigtige opgaver på regionens hospi-taler – både i relation til patienter og andre medarbejder-grupper. Manglende eller ukorrekt registrering har stor be-tydning for regionens økonomi og patienternes sikkerhed. I 2018 afsatte vi derfor ekstraordinært 22 mio. kr. til læge-sekretærer, som kunne sikre registreringen i Sundhedsplat-formen. Hospitalerne har anvendt pengene på forskellig vis, afhængigt af hvor der har været udfordringer – fx lokalt i afdelinger eller som tværgående teams. Vi forventer, at ho-spitalerne med afsæt i deres erfaringer og behov fremadret-tet integrerer lægesekretærerne i den almindelig drift. Det nationale landspatientregister skal opgraderes til LPR3. Dette sker i februar 2019 samtidigt med, at Sund-hedsplatformen opgraderes til en ny version (SP2018). Æn-dringerne er omfattende og vil betyde et behov for såvel ud-dannelse som ændringer i registrering af patientaktivitet. Forretningsudvalget har besluttet, at man vil følge denne proces meget nøje og have løbende statusrapporteringer i forhold til forberedelse og implementering. Vi forventer, at ledelserne på de enkelte hospitaler, også i forbindelse med opgraderingen, sørger for, at der er den nødvendige under-støttelse i form af lægesekretærer til stede i klinikkerne. Hvis der viser sig at være et ledigt råderum i 4. økono-mirapport 2018, er partierne enige om, at der skal priorite-res mindst 5 mio. kr. til lægesekretærernes arbejde frem til sommeren 2019 med overgangen til LPR3 og SP18. Erfa-ringerne med de ekstraordinære ansættelser af lægesekre-tærer afdækkes frem mod 4. økonomirapport i dialog med hospitalernes samarbejdsudvalg.”  
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De nye EU-regler om beskyttelse 
af persondata blev et af de store 

samtaleemner helt op til, at de trådte i 
kraft 25. maj 2018 – og også i tiden der-
efter. Vedtagelsen af dansk følgelovgiv-
ning og vejledende fortolkninger fra 
Datatilsynet fulgte meget sent i forlø-
bet og var derfor ikke nogen stor hjælp 
i forberedelsen på de offentlige ar-
bejdspladser.

Alligevel ser det ud til, at admini-
strative medarbejdere i kommuner og 
regioner har fået implementeret de nye 
regler på forbilledlig vis. Det skyldes 
nok, at de i forvejen var klædt godt på 
til opgaven, for reglerne er langt hen ad 
vejen opfyldt, hvis man tager udgangs-
punkt i gode, gamle HK-dyder med 
hensyn til korrekt journalisering og 
håndtering af borgernes data.

Måske er det også grunden til, at to 
medlemsmøder om GDPR i HK Kom-
munal Hovedstaden ikke har været så 
store tilløbsstykker som forventet, men 
der har dog været 30-40 til stede hver 
gang, og derudover afviklede HK Kom-
munal en stor landsdækkende konfe-
rence i Odense 14. marts, hvor en stor 
del af de 270 deltagere kom fra Hoved-
staden. Alle arrangementer har fået 
gode evalueringer af deltagerne. HK 
Kommunal har også holdt flere såkald-
te webinarer om emnet.

Mange af afdelingens medlem-
mer har altså hørt reglerne blive udlagt 
mundtligt og har haft mulighed for at 
få svar på nogle af deres spørgsmål, så 
de kan bidrage til, at deres arbejde med 
persondata lever op til EU’s personda-
taforordning.

Medarbejdere, der håndterer bor-
gerdata, har som regel et ganske godt 
kendskab til den tidligere gældende, 
danske lovgivning i form af Personda-

Stort ståhej om persondata
GDPR

De offentlige arbejdspladser ser ud til at have godt styr på håndteringen af 
borgernes data, men GDPR har i årets løb givet nogle udfordringer i samspillet 
mellem medlemmer, tillidsrepræsentanter og afdelingen.

taloven, der i vid udstrækning er i over-
ensstemmelse med GDPR. Den store 
forskel er truslen om store bøder, hvis 
forordningen ikke overholdes, og det 
har fået mange chefer og medarbejde-
re til at sikre sig ekstra godt, for de vil jo 
nødig være skyld i, at kommunen eller 
regionen får store ekstraudgifter til no-
get så uproduktivt.

FORHINDRINGER FOR KONTAKTEN  

MED NYANSATTE

Internt i HK vil man også nødigt bru-
ge medlemmernes kontingent på bø-
der, og i forholdet mellem HK Kom-

munal Hovedstaden, tillidsrepræsen-
tanterne og medlemmerne har GDPR 
givet anledning til grundige overvejel-
ser. På kontoret er der i dag en større 
bevidsthed om at låse computerskær-
me og kontordøre, og papirer og print 
med personfølsomme oplysninger lig-
ger ikke fremme, men er låst inde, når 
der ikke arbejdes med dem.

GDPR har også givet flere bump på 
vejen i arbejdet for medlemmernes in-
teresse. Det har for eksempel tidligere 
været sædvane, at oplysninger om ny-
ansatte på HK’s overenskomst ganske 
smertefrit er videregivet fra arbejdsgi-
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Stort ståhej om persondata

GDPR

verne til de tillidsrepræsentanter, der 
skal medvirke til at få de nye kolleger 
indplaceret på det rette lønniveau. 

Den praksis afskaffede blandt andet 
Koncernservice i Københavns Kom-
mune med henvisning til GDPR. Det 
fik for nogle tillidsrepræsentanter den 
negative konsekvens, at de først fik 
kontaktdata på nye ansatte, når disse 
havde fået oprettet en mailadresse på 
deres nye arbejdsplads, hvilket kun-
ne være en forhindring for en rettidig 
drøftelse af vedkommendes ansættel-
sesvilkår. 

Senere på året blev det heldigvis ac-

cepteret, at nyansattes telefonnummer 
kunne udleveres til tillidsrepræsentan-
ten. Dermed lever arbejdsgiveren igen 
op til overenskomsten, der kræver, at 
HK medvirker ved lønindplacering af 
nyansatte på HK’s overenskomst. Kam-
pen for igen at få udleveret ansøgnin-
ger og CV fortsættes.

Der har også været spørgsmål om, 
hvilke oplysninger tillidsrepræsentan-
ter eller HR-afdelinger må udveks-
le med de faglige konsulenter i afde-
lingen – og på hvilken måde. Det har 
i nogle tilfælde betydet, at arbejdsgan-
gen er blevet tungere og langsommere, 

fordi mail skal sendes til én sikker mail 
i personaleafdelingen og ikke direkte til 
den pågældende sagsbehandler. 

TILLIDSREPRÆSENTANTER ER  

HK PÅ ARBEJDSPLADSEN

I afdelingens forhold til tillidsrepræsen-
tanten er sagen den, at HK anser tillids-
repræsentanten som værende en del af 
HK. Derfor mener HK også, at det er 
lovligt, at tillidsrepræsentanten kom-
munikerer direkte med HK om per-
sonfølsomme oplysninger vedrørende 
medlemmer. Tillidsrepræsentanten skal 
selvfølgelig være opmærksom på at op-
bevare disse oplysninger på sikker vis. I 
den sammenhæng er det vigtigt at gøre 
opmærksom på, at overenskomsten for-
pligter arbejdsgiverne til at stille de nød-
vendige redskaber til rådighed for tillids-
repræsentanter. 

HK har udarbejdet en vejledning til 
behandling af persondata for tillidsre-
præsentanter på det offentlige område. 
Her slås det fast, at når et medlem af HK 
optræder som tillidsrepræsentant, er det 
HK, der hæfter for overholdelse af per-
sondataforordningen. Derudover hed-
der det:

”Overenskomsten og kollektive afta-
ler giver dig som TR ret til at få adgang 
til alle relevante oplysninger om løn- og 
ansættelsesforhold for de personer, som 
du repræsenterer – uanset om disse er 
medlemmer af HK eller ej.”

Hjemlen for tillidsrepræsentanter til 
at behandle disse oplysninger kan pri-
mært findes i databeskyttelseslovens  
§ 12, stk. 1 eller 2 (se boks). n

n Forkortelsen på de fire bogstaver 

er gået hen og blevet den mest 

folkelige, når man taler om de nye 

databeskyttelsesregler i EU. De står 

for ”General Data Protection Regu-

lation”, der har en dansk opfølgning 

i form af ”Lov om supplerende 

bestemmelser til forordning om 

beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling 

af personoplysninger og om fri 

udveksling af sådanne oplysninger 

(databeskyttelsesloven)”, der blev 

vedtaget så sent som to dage, før 

forordningen trådte i kraft 25. maj 

2018.

Tillidsrepræsentanters ret til at op-

bevare og håndtere personfølsomme 

oplysninger har primært hjemmel i 

databeskyttelsesloven § 12:

”§ 12. Behandling af 

personoplysninger i forbindelse 

med ansættelsesforhold omfattet 

af artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 

1, i databeskyttelsesforordningen 

kan finde sted, hvis behandlingen 

er nødvendig for at overholde 

den dataansvarliges eller den 

registreredes arbejdsretlige 

forpligtelser eller rettigheder som 

fastlagt i anden lovgivning eller 

kollektive overenskomster.

Stk. 2 Behandling af oplysninger 

som nævnt i stk. 1 må også finde 

sted, hvis behandlingen er nød-

vendig for, at den dataansvarlige 

eller en tredjemand kan forfølge en 

legitim interesse, som udspringer 

af anden lovgivning eller kollektive 

overenskomster, medmindre den 

registreredes interesser eller 

grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder går forud herfor.”

GDPRGDPRGDPRGDPR
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Gennemsnitsalderen for HK 
Kommunals erhvervsaktive 

medlemmer er 49 år, og desværre ta-
ger kommunerne generelt ikke så 
mange kontorelever eller ansætter så 
mange yngre HK-medarbejdere på 
anden vis, som de gjorde for 10-20 år 
siden. Når det primære emne i de 
mere private samtaler over for eksem-
pel frokostbordet på en arbejdsplads 
ofte er ”børnebørnene”, kan man som 
ung elev eller forholdsvis nyuddannet 

ELEVER OG UNGE

 En vedholdende indsats engagerer    de unge medlemmer
  Såvel gode traditioner som nye initiativer er sammen med et systematisk arbejde med 
til at aktivere elever og andre unge og gøre dem stolte af deres fag og uddannelse.

Elever og elevansvarlige blev inspireret
12. juni blev der for 2. gang afviklet temadag for elever og elevansvarlige.  
Et godt eksempel på, at de unges gode initiativer kan gro op nedefra.

Med travlhed i hverdagen på ar-
bejdspladsen kan det være van-

skeligt at se, hvordan tingene kan gøres 
anderledes, men når elever, elevansvar-
lige og tillidsrepræsentanter mødes 
”uden for boksen”, kan der skabes rum 
for nye tanker. Det var i den grad tilfæl-
det, da 70 elever og elevansvarlige var 
samlet til temadag i HK Hovedstaden. 

Efter velkomst fra formand Winnie 
Axelsen og et inspirerende oplæg fra 
Legos tidligere kommunikationschef 
Hanne Boutrup, der talte om, hvordan 
man begejstrer og involverer menne-
sker i en proces, kastede deltagerne sig 
ud i workshops med glimmerkugler, 
tændstikspinde, piberensere og kulørt 
pap. Materialerne blev brugt til at illu-
strere, hvordan man kan bidrage til at 
gøre elevernes tid på de kommunale ar-
bejdspladser endnu bedre.

Det blev til mange kreative udfoldel-
ser, hvor alle skulle bygge deres Utopia, 

og til en meget anderledes, kreativ og 
inspirerende dag, hvor der blev skabt 
mange nye tanker i rummet. Helt an-
derledes, end hvis det havde været et 
arrangement med udelukkende kloge 
mennesker, der taler til en forsamling.

Temadagen er opfundet og planlagt 

af Michelle Storgaard Larsen og Sabi-
na Larsen, som begge er nyuddannede 
elever fra Hillerød Kommune, og som 
allerede i 2017 for første gang var med 
til at arrangere en temadag for samme 
målgruppe. De tog initiativet, fordi de 
var trætte af blot at høre og snakke om 

godt føle sig lidt uden for. Det samme 
gælder, hvis en ung kollega skulle for-
vilde sig ind til et klubarrangement, 
hvor der primært diskuteres senior-
ordninger og pensionsspørgsmål.

For at sikre, at de yngre HK-kolle-
ger bliver engagerede HK’ere, er det 
vigtigt, at der bliver gjort en stor ind-
sats for, at de føler sig hjemme på ar-
bejdspladserne og i fagforeningsfæl-
lesskabet. I HK Kommunal Hovedsta-
den foregår der en vedholdende ind-

sats, der retter sig mod de unge, og 
den er forstærket i de senere år. Et ud-
valg af de mange aktiviteter kan man 
læse om på disse sider. Derudover ar-
bejdes der også for, at tillidsrepræsen-
tanterne og klubberne på arbejdsplad-
serne i højere grad sørger for at invol-
vere de unge og motivere dem til at 
skabe netværk med andre på nogen-
lunde samme alder og i samme situ-
ation.

Temadagen var 

en engagerende 

og inspirerende 

oplevelse

(fotograf Mark 

Knudsen, Monsun)
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ELEVER OG UNGE

 En vedholdende indsats engagerer    de unge medlemmer
  

MEGET TILFREDSE KONTORELEVER

Nogle kommuner har heldigvis fun-
det ud af, at kontorelever kan være 
”guld” for arbejdspladsen, og eleverne 
er faktisk rigtig glade for deres uddan-
nelse og det meningsfulde indhold i 
deres arbejde. Ifølge en landsdæk-
kende undersøgelse, som HK Kom-
munal foretog i oktober, tilkendegiver 
ni ud af ti af de 439 kontorelever, der 
har svaret, at de enten er helt enige el-
ler overvejende enige i udsagnet: “Det 

Kilde: HK Kommunals 
landsdækkende 
undersøgelse blandt 
kontorelever, oktober 
2018. 439 elever på 
kontoruddannelsen 
i offentlig admini-
stration svarede på 
spørgsmålet

Tilfredshed med kontoruddannelse
n I hvilken grad er du enig eller uenig i dette udsagn: “Det er mit indtryk, 
at kontoruddannelsen klæder mig godt på til at få et job i det offentlige”?

Enig

Hverken enig  
eller uenig

Uenig

Ved ikke

er mit indtryk, at kontoruddannelsen 
klæder mig godt på til at få et job i det 
offentlige”.

Samme undersøgelse viste også, 
at kontoreleverne er overraskende 
modne og erfarne, når de går i gang 
med uddannelsen. Gennemsnitsalde-
ren er så høj som 27 år, og 26 procent 
har en videregående uddannelse i ba-
gagen, før de begynder på kontorud-
dannelsen i offentlig administration. 
Yderligere 29 procent har allerede i 

dårlige praktikophold i kommunerne.
Deltagerne gav udtryk for glæde over 

arrangementet, der både viste nye veje 
til en højere grad af involvering af elever-
ne på arbejdspladsen og inspiration til, 
hvordan kontoruddannelsen kan gøres 
til et mere attraktivt valg for de unge. n

i kalenderen:
SÆT

Temadag for elever og 
elevansvarlige afholdes  

næste gang den 

21. maj 2019  
i HK Hovedstaden. 

(læs videre på side 16) 
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De unge sætter pris på kompetenceudviklingog lønforsikring

n Hvilken betydning har det for dig som medlem 
at HK Kommunal har en lønforsikring, der giver dig 
penge oven i dagpengene, hvis du bliver ledig?

Kilde: HK Kommunal Hovedstadens undersøgelse blandt medlemmer under 40 år, ekskl. 
elever, august 2018. 420 medlemmer har svarede på spørgsmålene.

n Hvilken betydning har det for dig  
som medlem at HK Kommunal arbejder  
for at forbedre dine muligheder for  
kompetenceudvikling?

Stor betydning: 59%

Nogen betydning: 25%

Lille betydning: 8%

Ingen betydning: 4%

Ved ikke: 4%

Stor betydning: 62%

Nogen betydning: 20%

Lille betydning: 6%

Ingen betydning: 7%

Ved ikke: 5%

forvejen taget én ungdomsuddannel-
se. 

Det er i vid udstrækning kontorud-
dannelsens rødder i praktikken, der 
lokker til at skifte spor, og ikke mindst 
forventningen om, at uddannelsen gi-
ver bedre mulighed for et fremtidigt 
job med afvekslende og meningsful-
de opgaver og alsidige karriereveje.

UNGE ER GLADE FOR LØNFORSIKRING OG 

KOMPETENCEUDVIKLING

Efter afslutning af en uddannelse er 
der mange medlemmer, der i et styk-
ke tid må tage sig til takke med vika-
riater eller andre tidsbegrænsede an-
sættelser. Det er nok af den grund, at 
mange de yngre medlemmer er glade 
for lønforsikringen. 

I afdelingen foretog vi i august en 
undersøgelse blandt et repræsentativt 
udsnit af medlemmerne under 40 år 
om deres møde og kontakt med fag-
foreningen og deres holdning til for-
skellige services. Her svarer 62 pro-
cent, at de tillægger det stor betyd-

Unge talenter er i gang med uddannelse
På tværs af sektorerne i HK Ho-
vedstaden blev der i efteråret 

skudt gang i et forsøg med en talentud-
dannelse, der måske kan være med til 
at få deltagerne til at påtage sig et til-
lidshverv engang i fremtiden. Deltager-
ne er 20 unge HK-medlemmer mel-
lem 20 og 38 år, heraf fire fra HK Kom-
munal Hovedstaden.

De har alle tilkendegivet, at de ger-
ne vil engagere sig og være med til at 
gøre en forskel for både deres kolle-
ger og sig selv. Uddannelsen er gratis 
og afvikles i deltagernes fritid over fire 

ning, at HK Kommunal har en lønfor-
sikring. Yderligere 20 procent tillæg-
ger det nogen betydning.

Omtrent lige så mange, henholds-
vis 59 procent og 26 procent, svarer 
“stor betydning” eller ”nogen betyd-
ning”, når der spørges til, hvilken be-

tydning det har, “at HK Kommunal 
arbejder for at forbedre mine mu-
ligheder for kompetenceudvikling”. 
Noget tyder på, at de yngre medlem-
mer er meget bevidste om, at løben-
de kompetenceudvikling er vejen til 
fremtidens spændende opgaver. n

(fortsat fra side 15)

Lisbet Jenfort-Nielsen (tv) er aktiv i elevnetværket i Københavns 

Kommune og en af deltagerne på HK Kommunal Hovedstadens talent-

uddannelse. Hun og de øvrige deltagere blev præsenteret på Facebook, 

her af udviklings- og organisationskonsulent Heidi Jensen.

weekender. Deltagerne har valgt et pro-
jekt på deres arbejdsplads, som de kan 
arbejde med i de mellemliggende peri-
oder. På uddannelsesdagene får de så 
undervisning i motivation, relationer, 
struktur, strategi og målbare handlin-
ger.

Hensigten er at få de unge medlem-
mer til at interessere sig for fællesska-
bet på arbejdspladsen, for vigtigheden 
af at have indflydelse og for at tage an-
svar for at igangsætte aktiviteter. n
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Tillykke til de nyudlærte

Godt 40 glade, nyuddannede 
kontormedarbejdere fra det of-

fentlige område deltog, da HK Hoved-
staden holdt reception for alle de ele-
ver, der netop har været oppe til deres 
afsluttende fagprøve. Som traditionen 
byder var der champagne og kranseka-
ge, men på nogle måder blev det også 
en lidt anderledes dag. 

Ikke bare fordi Winnie Axelsen 
denne gang overbragte sit tillykke og 
sine gode råd på video, fordi hun var 
til folkemøde på Bornholm. Arrange-
mentet var nemlig også tilført både et 
energisk oplæg om, hvordan man øger 
arbejdsglæden, og en standupper, der 
fik deltagerne til at grine. De to indslag 
blev leveret af henholdsvis foredrags-
holderen Jan Kjær Nielsen og komike-
ren Mikkel Klint Thorius. En hyggelig 
tradition blev gentaget – med lidt for-
nyelse. n
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ELEVER OG UNGE 

 Eleverne har meget på hjerte
Den systematiske indsats i forhold til unge medlemmer fører til mange besøg 
og snakke med elever, der er glade for at møde repræsentanter fra afdelingen.

I 2018 blev der gjort den ekstra 
indsats for at besøge alle anden-

årseleverne, lige før de var færdige. De, 
der ikke blev besøgt, blev der ringet til. 
De blev spurgt om deres planer, ønsker 
til kompetenceudvikling, kommunom, 
lønforsikring, Karrieretelefonen, ledig-
hed, og de fik udleveret folderen ”Vi er 
stadig din fagforening”. 

Cirka 120 elever blev nået på den 
måde, og de var meget engagerede og 
havde meget på hjerte. De kunne op-
lyse, at der er en tendens til, at arbejds-
pladserne udvælger dem efter, hvad de 
gerne vil, fx borgerservice, jobcenter el-
ler ”backoffice”. Arbejdspladserne stiller 
større krav, og eleverne bliver mere spe-
cialiserede, fordi de får lov at vælge fra 
starten af.

Eleverne er generelt ældre end for 
nogle år siden. Det skyldes måske, at 
arbejdsgiverne stiller krav, som de helt 
unge ikke kan matche. Langt de fleste 
nyuddannede får efterfølgende vikaria-
ter eller faste job. 

NYE ELEVER ER SÆRLIGT UDVALGTE

Kommunerne viser stor interesse for 
at finde de helt rigtige kontorelever. De 
slår elevstillinger op, men kan de ikke 
finde den helt rigtige, undlader de blot 
at fylde alle pladser. En del elever stop-
per i deres prøvetid, hvilket også kan un-
derbygge, at arbejdsgiverne stiller stør-
re krav.

Fra afdelingens side gøres der meget 
ud af at besøge eleverne så tidligt som 
muligt. Relationsarbejdet er vigtigt, for 
de unge har det med at ”shoppe”. De 
stifter familie og kigger nøje på udgifter-
ne, og de vil kunne se værdien i alt, hvad 
de betaler til. Så kan fagforeningen godt 
ryge ud til fordel for et Netflix-abonne-
ment. 

Det stiller også krav til tillidsrepræ-

sentanterne og klubberne, der skal 
sørge for tidligt at komme på banen i 
forhold til alle nye, unge kolleger. Når 
der kommer nye elever typisk i septem-
ber, er der en tendens til, at der kan gå 
lang tid, før de melder sig ind. Repræ-
sentanter fra afdelingen besøger elever-
ne ved opstart, så de får skabt relationer 
til afdelingen. Dette kan dog ikke stå ale-
ne, hvorfor det er vigtigt, at den lokale 
tillidsrepræsentant også er relationsska-
bende og følger op på tilbud om med-
lemskab. 

Tillidsrepræsentanten har tidlige-
re været et ”leksikon”, som man kunne 
stille spørgsmål til, men i dag googler de 
unge, når der er noget, de vil vide. Der-
for er det ekstra nødvendigt, at tillidsre-
præsentanterne er meget synlig og for-
tæller, at de er der, hvis der er brug for 
dem. n
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I august 2017 begyndte HK Kommunal Hovedstaden 
at bruge Facebook som endnu en kanal til kommuni-

kation og debat. I dag har siden ca. 1.500 følgere.
Ambitionerne er større, når man er en afdeling med 

15.000 medlemmer, men det går kun langsomt fremad. 
Facebook vil gerne tjene flere penge, end afdelingen vil beta-
le, på, at opslag bliver ”boostet”. Samtidig bliver algoritmer-
ne hele tiden justeret, så det er vanskeligt at vide, om det er 
videoer, billeder, korte eller lange indslag, der får stor udbre-
delse. Hvis man skal levere indhold med en høj kvalitet og 
værdi for medlemmerne, kræver det desuden en stor ind-
sats. 

Herfra skal lyde en opfordring til at følge Facebook-si-
den. Den kan være et glimrende værktøj blandt flere, når 
klubber, tillidsrepræsentanter og medlemmer vil inspireres 
og inspirere hinanden. Succesfulde arrangementer, der bli-
ver afviklet ét sted, kan efterlignes andre steder. Samtidig er 
det også et godt sted at holde øje med vigtige og spænden-
de arrangementer. Nogle gange skal man måske gøres op-
mærksom på dem flere gange, før det bliver noteret i kalen-
deren, og man får sig meldt til.  n

Det går fremad
FACEBOOK

1500
HK Kommunal 

Hovedstaden har 

følgere på  
Facebook 

LIKE

GIV  
HK Kommunal 

Hovedstaden et 

på Facebook 

Eksempler på 

Facebook-opslag 

i 2018
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I 2018 har Seniorklubbens ar-
rangementer bestået af otte 

medlemsmøder og ni udebesøg. Det 
har som sædvanlig været en broget 
buket, som klubbens aktivitetsudvalg 
har sammensat, og de fleste arrange-
menter har haft en fin tilslutning.

Derudover har klubben også af-
holdt skovtur, julefrokost og general-
forsamling. Som tilfældet har været de 
foregående år, var det disse arrange-
menter, der var mest velbesøgte.

Som sædvanlig har forårsarrange-
menterne fundet sted i HK-Huset på 
Islands Brygge, og efterårsarrange-
menterne har, som de seneste år, fun-
det sted på Vanløse Kulturstation.

Årets første møde i januar var Nyt-
årskuren, hvor vi startede med at øn-
ske hinanden godt nytår over et glas 
vin, mens formand for HK Kommu-
nal Hovedstaden Winnie Axelsen for-
talte lidt om de aktuelle ting, der bli-
ver arbejdet med i afdelingen. Det 
kom næppe som nogen overraskelse 
for deltagerne, at de kommende over-
enskomstforhandlinger optog en stor 
del af tiden. Journalist Kaare R. Skov 
fortalte om, ”Hvordan politik bliver 
til” – med mange anekdoter fra hans 
mange år som fast reporter på Christi-
ansborg. Hanne Faldborg underholdt 
med foredraget ”Den 3. alder – gør 
den til livets bedste”.

NORDISK FJER – DEN STØRSTE ERHVERVS-

SKANDALE

Herefter fulgte et musikalsk med-
lemsmøde, hvor Arne Würgler under-
holdt med ”politisk musik”. Så fulgte 
et meget interessant foredrag om Nor-
disk Fjer-koncernens sammenbrud, 
hvor Anders Wejrup, tidligere finans-
direktør i koncernen, fortalte om den 

En broget buket af  arrangementer
SENIORKLUBBEN

Sporvejsmuseum og 

Chr. VIs Overdrevskro 

var målene for 

Seniorklubbens 

skovtur i 2018.

Igen i 2018 fik Seniorklubbens aktivitetsudvalg sammensat et aktivitetsprogram, 
som tiltrak mange medlemmer i efterløns- og pensionsalderen.

største danske erhvervsskandale gen-
nem tiderne og fik en Stein Bagger til 
at ligne en simpel lommetyv. 

Det planlagte, efterfølgende med-
lemsmøde kunne desværre ikke gen-
nemføres pga. sygdom, men med-
lemmerne fik fornøjelsen af en fuld-
god erstatning, idet tidligere drabschef 
Ove Dahl fortalte om sine 34 år inden 
for Københavns Politi. Lidt blodigt, 
men meget spændende. 

Herefter fulgte et medlemsmøde, 
hvor tre medlemmer af ”Bedsteforæl-
dre for asylbørn” fortalte om det arbej-
de, der gøres for at få ændret asylpoli-
tikken, så flygtninge, der ikke kan rej-
se hjem, ikke i årevis skal leve i usik-
kerhed, men får ret til et almindeligt 
liv. Sygdom var årsag til, at også årets 

sidste medlemsmøde måtte justeres, 
men deltagerne fik en god oplevelse, 
da fire unge handicappede sammen 
med Claus Halkær underholdt med 
sang og musik.

VARIEREDE UDEBESØG

Udebesøgene har også været ret så va-
rierede. Første besøg var ”Bag kulis-
sen” i DR Byen. Herefter fulgte et inte-
ressant besøg på Davids Samling med 
rundvisning i museets tre samlinger. 
Efterfølgende rejste deltagerne 100 år 
tilbage i tiden, hvor Danmark var på 
kanten af krig, da de besøgte Mosede 
Fort.

Herefter gik turen til Helsingør, 
hvor der var byvandring i den gamle 
bydel, hvor deltagerne bl.a. hørte om 
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En broget buket af  arrangementer

Øresundstollen og beså de mange 
smukke huse, palæer og købmands-
gårde. Forårets sidste udebesøg var 
en bådtur på Lyngby sø, hvor delta-
gerne kunne nyde det smukke som-
mervejr og indtage deres medbragte 
madpakker på traktørstedet ved Fre-
deriksdal. 

Efterårets udebesøg startede med 
”Den store Christianshavnstur” hvor 
globetrotteren Jørgen Oulund fortal-
te om bydelens tilblivelse og histo-
rien bag. Herefter gik turen ”I øllets 
fodspor” med Allan Mylius Thom-
sen, som guidede os rundt i det indre 
København, mens han fortalte om øl-
brygning gennem tiderne. 

Efter et par times vandring fik del-
tagerne omsider lejlighed til at smage 

et glas øl. Så fulgte et besøg på 
Heerups Museum. Udstillin-
gen hed ”Heerup og den kolde 
krig”, hvor vi bl.a. så billeder af, 
hvad Heerup kaldte atomblom-
ster. Årets sidste udebesøg fandt sted 
på Christiansborg, hvor riddersalen 
med de 17 farvestrålende gobeliner 
blev besigtiget samtidig med, at delta-
gerne kunne høre om 1100 års vævet 
danmarkshistorie.

I 2018 var der en programæn-
dring i forhold til skovturen, idet det 
blev besluttet, at deltagerne ikke blot 
skulle køre til og fra et godt spisested, 
men at et sted skulle besøges under-
vejs. Turen gik derfor først mod Spor-
vejsmuseet Skjoldenæsholm, hvor 
deltagerne skulle høre om og se på æl-

Om seniorklubben

n Seniorklubben ved HK Kommunal 

Hovedstaden organiserer alle der er 

gået på efterløn eller på pension, og 

som er medlem af HK Kommunal 

Hovedstaden.

På generalforsamlingen i marts 

måned blev formanden Flem-

ming Jacobsen genvalgt for to år, 

Inge Buch blev nyvalgt og Kirsten 

Hingeberg blev genvalgt som besty-

relsesmedlemmer, begge for to år. 

Endelig blev Bente Kylbo genvalgt 

og Susanne Løfberg nyvalgt som 

suppleanter, begge for et år.

dre sporvogne og busser, og de skulle 
og ud at køre med sporvogn. Noget de 
fleste havde en del erfaring med.

Det var en god oplevelse, inden 
bussen kørte mod Chr. VI’s Over-
drevskro, hvor frokosten blev indta-
get. En helt igennem dejlig dag med 
ualmindeligt fint vejr.

Julefrokosten fandt sted på Restau-
rant Ravelinen på Christianshavn. 
Frokosten var god, stemningen fin, 
men desværre var der mange, der var 
blevet hjemme, hvilket det regn- og 
stormfulde vejr nok var en del med-
virkende til. n
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Kurser, uddannelse, netværks-
møder, stormøder og konferen-

cer er blandt de mange steder, hvor afde-
lingens mere end 300 tillidsrepræsen-
tanter – HK på arbejdspladsen – har 
mulighed for at mødes for at opsamle 
viden og dele erfaringer. Den største 
samling sker, når den årlige TR-konfe-
rence afvikles på LO-skolen.

I år skete det 27.-28. september, 
hvor knap 200 deltog. Her var der både 
workshops og fælles oplæg, hvor meget 
handlede om relationer, bl.a. i forhold til 
unge og andre medlemmer, herunder 
de potentielle. 

En workshop gav tip til synliggørelse 
af klubber og tillidsrepræsentanter, og 
meldingen lyder, at det har betydet eks-
tra arbejde i afdelingens trykkeri, hvor 
der er blevet produceret mange postkort 
og foldere med hilsner og orienteringer 
fra tillidsrepræsentanter og klubber til 
det enkelte medlem.

OPLÆG OM ADFÆRDSDESIGN

Adfærdseksperten Morten Münster, 
der er forfatter til den aktuelle bestsel-
ler ” Jytte fra Marketing er desværre 
gået for i dag”, afsluttede konferencen 
med et både tankevækkende og mor-
somt oplæg om, hvordan man kan på-
virke folks adfærd, så de gør det, man 
gerne vil have dem til. Det handler om 
”adfærdsdesign”.

Et af Morten Münsters centrale bud-
skaber er, at det i høj grad er handlin-
ger, der bestemmer vores holdninger, 
og ikke det modsatte, hvilket ellers er en 
udbredt opfattelse. Hvis man ønsker at 
ændre en adfærd, skal man altså i høje-
re grad forsøge at ændre folks handlin-
ger og så afvente, at de på den baggrund 
ændrer deres holdninger. Det kan man 
blandt hjælpe på vej ved at gøre det nemt 
at gøre det rigtige.

Relationer og netværk  styrker indsatsen
HK PÅ ARBEJDSPLADSEN

Afdelingens tillidsrepræsentanter samles flere gange om året til konferencer eller 
i netværk omkring fagene. Det klæder dem på til arbejdet for medlemmerne.

Inden for de forskellige fag har til-
lidsrepræsentanterne fra 2018 tre årlige 
møder. Det har tidligere været fire, men 
efteråret er fyldt med så mange andre 
aktiviteter, hvor tillidsfolkene mødes, at 
der nu kun afvikles et erfagruppemøde 
i 2. halvår og altså fortsat to møder i 1. 
halvår. I 2018 skete der så tilmed det, 
at en del møder blev aflyst på grund af 
den langstrakte ballade om OK18.

I erfagruppen for tandklinikassisten-
ternes tillidsrepræsentanter var der tre 

møder. Her blev der talt meget om ud-
dannelse, autorisation og delegation. 
Det handler om, hvilke opgaver klinik-
assistenterne egentlig har lov til at va-
retage. Emnet blev særligt aktuelt, efter 
at Styrelsen for Patientsikkerhed øgede 
tilsynet med, om landets tandklinikker 
har udarbejdet instrukser og procedurer 
for, hvordan delegation af opgaver fore-
går. Angiveligt af hensyn til patientsik-
kerheden. 

Tillidsrepræsentanter for skolesekre-
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Relationer og netværk  styrker indsatsen

Relationer var det overordnede 

emne, da knap 200 tillidsrepræ-

sentanter var samlet til årets 

konference på LO-skolen i 

Helsingør. En workshop handlede 

om de unge. Læs mere om ind-

satsen over for elever og unge 

medlemmer på side 14.

tærerne havde i 2018 en døgnkonferen-
ce på Klinten, hvor man fik talt grundigt 
om formålet med netværket. De fik også 
lejlighed til at høre om en indsats mod 
sygefraværet i Brøndby Kommune, hvor 
blandt andet fitness er med til at reduce-
re antallet af sygefraværsdage. 

Som en undersøgelse dokumentere-
de i 2016, har skolesekretærer fået man-
ge nye opgaver, og det er de gennem-
gående glade for. En af de nye opgaver 
er sikring af data i overensstemmelse 

med de nye EU-databeskyttelsesregler 
(GDPR). Sekretærerne rydder op i de 
mange papirer med personfølsomme 
oplysninger, der hidtil mere eller min-
dre pr. automatik er røget ud til lærere 
og andet personale. 

Også organisationsændringer i form 
af centralisering i administrative fæl-
lesskaber er et emne, som tillidsrepræ-
sentanterne for skolesekretærer har ud-
vekslet erfaringer om. Når en kommu-
ne centraliserer nogle økonomifunktio-

ner, betyder det sjældent en lettelse for 
de lokale skolesekretærer, for oplysnin-
ger skal indberettes, og efterfølgende 
skal skolesekretærer tjekke, om tingene 
er gjort rigtigt, og medvirke til, at even-
tuelle fejl bliver rettet.

BESKÆFTIGELSESUDVALG PÅ VEJ.

Rådhusenes tillidsrepræsentanter har 
haft to møder i 2018. Her er der blevet 
talt meget om besparelser.

På biblioteksområdet har der været 
tre møder, hvor man blandt andet har 
drøftet emnerne uddannelse, beman-
dede/ubemandede biblioteker uden for 
den normale åbningstid, opgaveglid-
ning og borgerservice, herunder at an-
satte, der arbejder side om side, er ansat 
på forskellige overenskomster.

Jobcentrenes tillidsfolk har drøftet 
arbejdsmiljø, den store personaleom-
sætning og LAB-lovsreformen. Des-
uden har der været forberedelse til etab-
lering af et egentligt beskæftigelsesud-
valg, forankret i afdelingen. Det kom-
mer vi til at høre mere om i 2019. n
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Frem til og med 2020 arbejdes 
der i HK intensivt med at tegne 

et billede af udfordringerne på frem-
tidens arbejdsmarked, både for HK 
som organisation og for medlemmer-

nes, og mulige medlemmers, arbejds-
liv. Analysearbejdet foregår i såkaldte 
”labs”, som både er etableret i forbun-
det og i afdelingerne.  n

Laboratorier arbejder med fremtidens arbejdsmarked
LABS

Læringslab
n Formålet er at undersøge, hvor og hvordan der fremover tages uddannelse, 

og hvordan læring kan medvirke til at skabe nye netværk og fællesskaber. 

Hvad kan HK tilbyde, og hvilke relevante medlemskurser kan udbydes inden for 

fx digitalisering? 

Tidslab/atypiske ansættelser
n Emnerne er blandt andet platformsansættelser, det øgede antal job på deltid 

og med tidsbegrænsning, kortere arbejdstid og worklifebalance. 

EksterntLab
n Skal arbejde med, hvordan HK Hovedstadens position som en markant spil-

ler på fremtidens arbejdsmarked kan synliggøres, og hvordan der kan skabes 

relationer til meningsdannere og politikere til gavn for medlemmerne. 
    

Faglab
n Skal identificere fagområder, som behøver eller allerede er under transfor-

mation, og udvikle et koncept for det.

Ungdomslab
n Skal undersøge de unges ønsker og forventninger og arbejde med at synlig-

gøre HK som en fagforening, der er relevant for de unge, når de skal forme 

deres arbejdsliv og karriere.

Kommunikationslab
n Har blandt andet til formål at rebrande HK Hovedstaden og synliggøre ind-

satsen for at skabe og forme de rette fagprofiler til fremtidens arbejdsmarked. I 

den sammenhæng skal arbejdet i de seks labs kommunikeres. Medlemmerne 

af de seks labs er fortrinsvis medarbejdere på tværs af afdelingens sektorer. 

HK’s hovedbestyrelse har samlet bevilget 24 mio. kr. til labs-arbejdet i årene 

2018-2020. Heraf har HK Hovedstaden fået 3 mio. kr. 

I HK Hovedstaden arbejder seks labs med hvert deres arbejdsfelt:

TR - LOKAL LØN KURSER

Tillidsrepræsentanter har været   på lønkursus
Når der skal forhandles om 
kvalifikationstillæg, funktions-

tillæg og andre af de lokale lønele-
menter, er det vigtigt, at tillidsrepræ-
sentanterne er klædt på med den ny-
este viden om forhandlingsteknik og 
gode argumenter. Med det formål har 
der i afdelingen de seneste par år væ-
ret afviklet en stribe dagskurser, som 
170, dvs. mere end halvdelen af HK 
Kommunal Hovedstadens tillidsre-
præsentanter, i skrivende stund har 
deltaget i. Yderligere nogle tillidsre-
præsentanter var på kurser her i janu-
ar, efter at de blev aflyst under over-
enskomstforhandlingerne i foråret.

Overenskomsten giver ret til et år-
ligt løncheck på den enkelte arbejds-
plads, men det skal kun finde sted, 
hvis en af parterne beder om det. Den 

generelle erfaring er, at når en tillids-
repræsentant beder om en forhand-
ling, kommer der som regel også et 
konkret udbytte til en række kolleger.

På kurserne handler det også 
om at forklare de nye, unge tillids-

repræsentanter, hvilket lønsystem 
der fandtes tidligere. Lokalløn blev 
i 1997 et nyt begreb i HK Kom-
munals overenskomster, og den-
gang var det især arbejdsgiverne, 
der pressede på for at supplere de 
jævnlige, generelle lønstigninger 
med muligheden for at indgå loka-
le lønaftaler. Tidligere var der en vis 
automatik i lønstigningerne, men 
der er ikke tvivl om, at HK Kommu-
nals medlemmer ville have en lave-
re løn, hvis det system var fastholdt. 

Det er tillidsrepræsentanten, der 
forhandler lønindplacering og loka-
le lønstigninger. Selv om medlem-
merne ikke selv kan forhandle løn, 
kan de godt lægge et pres på deres 
leder. Fx hvis de har fået mere ud-
dannelse, nye opgaver eller mere 

LØN
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CIMT

Stor outsourcing blev reduceret
Et udbud i Region Hovedsta-
den så i første omgang ud til 

at ville berøre 250 medarbejdere, 
men det endte med, at 15 kan kom-
me til at indgå i en virksomheds-
overdragelse.

Allerede i 2017 forlød det, at Re-
gion Hovedstadens Center for It, 
Medico og Telefoni (CIMT) havde 
planer om en stor outsourcing, der 
kunne komme til at omfatte mere 
end en fjerdedel af de 950 medarbej-
dere. Eksterne konsulenter har i lø-
bet af 2018 analyseret fordelene ved 
et udbud, og det er nu reduceret til 
en mindre del. 

Det betyder, at 15 medarbejdere 
i løbet af 2019 bliver omfattet af en 
virksomhedsoverdragelse til en pri-
vat leverandør, hvis ellers forløbet 
bliver som planlagt, og der overho-
vedet er nogen, der byder på opga-
verne. Der er lavet en fornuftig ord-

CIMT

n Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) blev 
etableret af Region Hovedstaden i 2012 og er med 
sine næsten 1.000 ansatte Danmarks største offentlige 
it-arbejdsplads.
CIMT understøtter ca. 40.000 ansattes daglige arbejde. 
Det årlige budget er 1,5 mia. kr.  

ning, der sikrer medarbejderne. 
De ansatte betragter reduktio-

nen af udbuddet som en anerken-
delse af, at enten leverer de services 
til hospitalerne til en meget konkur-
rencedygtig pris, eller også er de le-
verede ydelser så komplekse ”niche-
services”, at de ikke uden videre kan 
overlades til eksterne. Fællestillids-
repræsentant Dennis Hambenberg 
er på den baggrund tilfreds. Han 
finder det sundt, at eksterne kon-
sulenter bidrager til at analysere, 
om noget kan gøres anderledes og 
bedre i så stor en virksomhed som 
CIMT, og han imødeser med inte-
resse nogle ændrede forretnings-
gange og andre tiltag, som analyser-
ne har anbefalet.

Dennis Hambenberg er også 
ret tilfreds med, at CIMT’s erklæ-
rede værdier ”tillid, åbenhed og hel-
hedssyn” er blevet fulgt i proces-

sen. ”Åbenhed” er praktiseret ved, at 
medarbejderne så tidligt som mu-
ligt er blevet orienteret om og in-
volveret i planerne om outsourcing. 
Selv om det har betydet længere tids 
usikkerhed, har det også betydet en 
gennemsigtig beslutningsproces, 
og medarbejderne er ikke bare ble-
vet præsenteret for en færdig plan, 
kort før den blev effektueret. n

Tillidsrepræsentanter har været   på lønkursus
ansvar. De skal også sørge for at 
have en kompetenceudviklings-
plan. Det kan være et godt forar-
bejde, inden tillidsrepræsentanten 
skal forhandle løn.

Lokalt skal man ikke affinde sig 
med, at ledelsen giver udtryk for, at 
der på grund af besparelser ikke er 
lokale penge at forhandle om. Som 
det fremgår af nedenstående citat 
fra overenskomsten, har både Kom-
munernes Landsforening og Dan-
ske Regioner erkendt, at det er ar-
bejdsgivernes ansvar at finde disse 
økonomiske midler, så særlige kva-
lifikationer eller indsatser kan ho-
noreres. n

Ledelsen skal sikre midler til lokal løn

n ”De centrale parter har ikke fastsat minimums- eller 
maksimumsgrænser for, hvor mange penge de enkelte kom-
muner kan anvende til lokal løn. Det er ikke centralt aftalt, at 
en bestemt andel af lønsummen skal anvendes til lokal løn. 
Det er dog ikke målsætningen med lokal løndannelse at opnå 
besparelser på lønbudgettet. 
Der er allerede midler til lokal løn, som kommer fra startka-
pitalen ved overgangen til ny løn, forlodsfinansieringer samt 
yderligere midler, kommunerne har anvendt til lokal løn. 
Nye penge til lokal løn må findes på budgettet, fx gennem 
prioriterede bevillinger, besparelser eller effektiviseringer.
Det er et ledelsesansvar at prioritere, at der er midler til 
rådighed til lokal løndannelse.” 

Kilde: ”Fællesaftale om lokal løndannelse ” – formuleringen er den samme  
i HK Kommunals aftaler med både Kommunernes Landsforening og  
med Danske Regioner
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Første dom for digital   chikane mod HK’ere
CHIKANE

En borger fik i oktober en bøde for digital chikane mod tre sagsbehandlere i 
Jobcenter København. Borgerservice oplever også flere voldsomme ytringer.

Nedladende, ubehagelige eller 
decideret skræmmende be-

mærkninger er noget, mange medar-
bejdere i kommunerne bliver udsat 
for. Det gælder især i jobcentrene. En 
undersøgelse blandt HK’ere i 
jobcentrene viste i efteråret 2017, at 
to ud af tre havde haft sådanne ople-
velser inden for det seneste år. 

I sidste års beretning blev der 
også berettet om nye retningslinjer 
i Beskæftigelses- og Integrations-
forvaltningen (BIF) i Københavns 
Kommune, hvor i alt 1.400 ansat-
te arbejder på HK’s overenskomst. 
Retningslinjerne forpligter ledelsen 
til at arbejde målrettet for at stoppe 
borgeres eventuelle chikane af med-
arbejdere, og det har fra starten væ-
ret formanden for HK-klubben i 
BIF og medlem af forvaltningens 
HovedMED, Jan Bolvig Mortensen, 
der har taget initiativet til de nye ret-
ningslinjer, så de nu også omfatter 
såkaldt digital chikane.

I oktober 2018 blev en borger 
dømt for digital chikane over for tre 
sagsbehandlere i Københavns Kom-
munes Jobcenter. Chikanen handlede 
om ytringer på en hjemmeside og på 
Facebook, hvor der blandt andet stod, 
at en navngiven ansat i Københavns 
Kommune ”lyver, bedrager, manipu-
lerer og direkte bryder loven”.

Dommen på i alt 5.000 kr. i dag-
bøder begrundes af Retten på Frede-
riksberg med bl.a. disse ord, der rum-
mer en henvisning til den såkaldte 
”respektpakke”, som blev vedtaget af 
Folketinget i 2016: 

”Ytringerne, som er indeholdt i op-
slagene, har et sådant omfang og en 
så grov karakter, at de på grundlag af 
bemærkningerne til lovbestemmel-

sen må anses for chikanerende samt 
generelt og konkret egnede til at ud-
gøre en krænkelse af de omtalte per-
soners fred.”

Ud fra en samlet vurdering men-
te Retten, at ytringerne havde ”en så 
grov, tillidsskadende og personlig ka-
rakter, at de overstiger, hvad en person 
i offentlig tjeneste må anses at skulle 
tåle”.

Dommen blev mødt med tilfreds-
hed i HK Kommunal:

”Vi er glade for, at der er blevet 
trukket en streg i sandet, og der nu er 
klarere og skarpere grænser for, hvad 
man som ansat skal finde sig i,” ud-
talte næstformand Mads Samsing.

VOLDSOMME YTRINGER RAMMER  

MANGE HK’ERE

Også i andre dele af den regionale 
og kommunale verden opleves det, 
at borgeres frustration går ud over 
de forkerte, nemlig de offentligt an-

Berlingske Tidende 

havde i efteråret 

en større serie 

om trusler og 

chikane mod 

offentligt ansatte. 

Her omtalte man 

også dommen for 

digital chikane 

mod tre ansatte 

i Københavns 

Kommunes 

Jobcenter.
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Første dom for digital   chikane mod HK’ere

6 anbefalinger fra  
HK Kommunal
Det stigende antal sager om 

trusler og chikane mod ansatte 

i kommunerne fik for godt et år 

siden  

HK Kommunals næstformand  

Mads Samsing og arbejdsmil-

jøkonsulent Karen Brøndsholm 

til at sende en indtrængende 

appel til landets borgmestre. 

Brevet indeholdt en oplistning af 

seks anbefalinger til, hvad kom-

munerne kan gøre for at sætte 

fornyet fokus på sikkerheden og 

trivslen for deres medarbejdere: 
 

 At arbejdspladsen har en 

strategi og procedure – et 

opdateret beredskab – til at 

forebygge og håndtere vold, 

trusler og udhængning på de 

sociale medier 
 

 At beredskabsplanen er kendt 

og øvet af medarbejderne 
 

 At trusler anmeldes til politiet 
 

 At lederne stiller sig imellem 

borgeren og den ansatte 
 

 At den politiske og 

administrative ledelse 

indbyder borgere, bisiddere 

og partsrepræsentanter til et 

årligt møde om rammerne for 

beskæftigelsesindsatsen 
 

 At de ansatte i pressede og 

truende situationer altid kan 

hente supervision og bliver 

tilbudt en drøftelse med tillidsre-

præsentanten og ledelsen

To ud af tre ansatte i jobcentre har været udsat for chikane
n Har du inden for det seneste år været udsat for nedladende, ubehagelige 
eller skræmmende bemærkninger fra borgere?

JA JA JA

NEJ NEJ NEJ

Københavns Kommune HK HOVEDSTADEN HELE LANDET

Kilde: Rundspørge i efteråret 2017 blandt medlemmer af HK Kommunal, der er 
ansat på jobcentre i stillinger, hvor de er sagsbehandlere med borgerkontakt. 

Antal svar i alt: 155 Antal svar i alt: 328 Antal svar i alt: 833

satte, som er frontmedarbejdere og 
dermed nogle gange overbringere af 
budskaber, som kan fremkalde fru-
stration. Det er i særlig grad tilfældet 
i kommunernes borgerservice.

Her betyder udvidede åbnings-
tider og et presset personale, at de 
nødvendige ressourcer ofte ikke er 
til stede i forhold til de borgere, der 
ikke lige magter de efterhånden man-
ge digitale selvbetjeningssystemer. 
Afmagt får dem i tiltagende grad til 
at reagere uhensigtsmæssigt, og det 
er selvfølgelig helt uacceptabelt, at de  
lader deres frustration gå ud over 
medarbejdere. 

Nogle steder og i åbningstidens 
ydertimer ydes der ofte kun begræn-
set vejledning ved skærmene, hvoref-
ter borgerne må klare udfyldelsen af 
de digitale blanketter på egen hånd. 
Men nogle borgere, både unge og æl-
dre, er nærmest ”digitale analfabeter”, 
og de kan finde på at give højlydt ud-
tryk for deres frustration, når de ikke 

kan finde ud af at udfylde blanketter 
korrekt.

”Dumme kælling”, ”retarderet”, 
”racist” og ”luder” er nogle af de be-
nævnelser, som ansatte i Borgerser-
vice i blandt andet Københavns Kom-
mune har måttet lægge øre til. Og 
den slags udtalelser kan komme som 
lyn fra en klar himmel, som når en 
i øvrigt flink og høflig borger får at 
vide, at hans medbragte billede til et 
nyt pas ikke lever op til kravene.

Den form for reaktioner er eska-
leret i de senere år. Det er tydelig-
vis blevet mere almindeligt, at man  
synes, at man kan tillade sig hvad 
som helst over for en offentlig ansat. 

En fagforening har ikke midlerne 
til at opdrage på alle borgere, men af-
delingen og tillidsrepræsentanterne 
arbejder for, at også den slags verbal 
vold bliver imødegået, og at der i det 
hele taget er gode og trygge vilkår for 
medarbejdere i udsatte positioner. n
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Medlemmerne blev  
synlige i gadebilledet

BRANDING

Hovedstadsområdet var i foråret præget af store plakater med billeder af 
fremtidsorienterede HK’ere fra alle sektorer i afdelingen.

Medlemmer efterspørger mere synlighed 
fra deres fagforenings side, og det fik de i 

det varme forår. Store plakater dominerede på 
det grønne plankeværk omkring Rådhuspladsen 
i København og ved busstoppesteder rundt om-
kring i hovedstadsområdet. 

”HK’erne” fungerer fint som begreb, når der 
er tale om grupper af ansatte med måske forskel-
ligartede jobfunktioner, der har det til fælles, at 
de arbejder på en af HK’s overenskomster, men 
som nævnt i formandens indledende ord i den-
ne beretning, kan det være vanskeligt at forkla-
re andre, hvad de to bogstaver står for. I forårets 
brandingkampagne blev de så med et lille tvist 

”oversat” til Hightech Kompetencer, Hæsblæsen-
de Karriere, Højt Kvalificeret, Hybrid Konsulent 
og Holdbar Kollega.

I alle tilfælde var illustrationen et medlem af 
HK Hovedstaden. Repræsentanten for HK Kom-
munal var lægesekretær Ditte Adsersen, der i et 
enkelt billede viste flere sider af sin vigtige rolle 
på arbejdspladsen. 

En hjemmeside med titlen ”Fag i forandring” 
havde en række lydfiler, hvor kendte personlighe-
der udtalte sig om HK og kravene til fremtidens 
kompetencer. Den fungerede fint og ”lever” i øv-
rigt stadig. n



HK Hovedstadens 

kampagne var 

mest markant på 

Rådhuspladsen i 

København, men 

også synlig manga 

andre steder i hoved-

stadsområdet.

ORGANISERING 

Synlighed bliver prioriteret højt
Det er ikke nok at gøre en god, daglig indsats for medlemmerne. 
For både tillidsrepræsentanter og afdelingen er det i stigende 
grad blevet nødvendigt at fortælle, at man gør det. Og gerne i 
mødet med den enkelte.

Hvor et medlemskab af ”den over-
enskomstbærende fagforening” en-

gang nærmest var en selvfølgelighed, er det 
i dag et emne, der ofte bliver sat til diskus-
sion. Det kan have mange årsager, men til-
bage står, at både afdelingssektoren og af-
delingens 350 tillidsrepræsentanter – HK 
på arbejdspladsen – i tiltagende grad må 
prioritere ressourcer på at fortælle om den 
indsats, man gør i det daglige.

Et andet sted i denne beretning fortæl-
les der om den vedholdende indsats over 
for elever og andre unge, der i særlig grad 
er under påvirkning af den holdning, at 
man blot kan ”shoppe”, når det handler om 
fagforeningsmedlemskab. På den måde 
bliver der spillerum for ”fagforretninger”, 
der bruger en temmelig stor del af deres 
penge på fx radioreklamer og sponsorkon-
trakter i sportsverdenen.

Når man på baggrund af en dyb ind-
sigt og grundig viden om medlemmernes 
fag og vilkår hellere vil bruge ressourcerne 
på blandt andet at sikre gode overenskom-
ster, en tidssvarende grunduddannelse, al-
sidige muligheder for kompetenceudvik-
ling,  et opdateret og kvalificeret korps af til-
lidsrepræsentanter, kompetent rådgivning 
og alle de andre relevante medlemstilbud, 
er det ikke desto mindre vigtigt også at for-
tælle – og gentage - historierne om, hvorfor 
det er bedst at være organiseret i en rigtig 
fagforening.

MANGE HAR HILST PÅ TR OG KONSULENT

Det er på den baggrund, at der i HK Kom-
munal bliver gjort meget ud af at klæde an-
satte og tillidsrepræsentanter bedre på til at 
kommunikere med medlemmer og poten-
tielle medlemmer, dvs. de, der arbejder un-
der HK Kommunals overenskomst, men 

endnu ikke har meldt sig ind. Grundud-
dannelsen for tillidsrepræsentanter er om-
lagt, så den i dag i højere grad end tidligere 
handler om at skabe relationer, og alle mø-
der i TR-netværk har emnet ”organisering” 
på dagsordenen.

Når det tredje og sidste seminar er afvik-
let i marts 2019, har alle HK-klubber des-
uden været igennem et forløb om kommu-
nikation, hvor der er lavet handleplaner, bl.a. 
om hvad man kan gøre for at få præsente-
ret de aktuelle indsatser og hilst på alle med-
lemmer med jævne mellemrum. Nogle af 
metoderne er blandt andet at omdele jule-
kort fra klubben samt oversigter over klub-
bestyrelsesmedlemmerne og deres ansvars-
områder.

GODE SNAKKE PÅ RIGET

Rigshospitalet er et eksempel på, at indsat-
sen bærer frugt. På hospitalet arbejder 950 
ansatte på HK’s overenskomst, og selv om 
man forbinder hospitalet med det store om-
råde ved Blegdamsvej, er de ansatte faktiske 
fordelt på 11 geografiske enheder med afde-
linger så langt væk som Hornbæk og Hille-
rød. Takket være en systematisk indsats har 
800-900 af disse lægesekretærer, IT-med-
arbejdere og andre på HK’s overenskomst 
mødt deres tillidsrepræsentant og en konsu-
lent fra afdelingen i løbet af 2018. 

Besøgene hos medlemmerne har givet 
anledning til mange snakke om fx barsels-
regler, løn og andre dele af overenskomsten, 
og mange har tilkendegivet, at de er glade 
for møderne. Alle dagene for disse rund-
ture har desuden givet nye medlemmer til 
HK Kommunal, og organiseringsgraden er 
steget med fem procentpoint. Vigtigst af alt: 
Alle er blevet mindet om, at HK er til stede 
på arbejdspladsen. n
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HK Kommunal Hovedstadens økonomi
Rådighedsbudget 2019

BUDGET

TILLIDSVALGTE

Antal tillidsrepræsentanter pr. 30.november 2018
Antal tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter pr. område

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

KL

20

130

150

REGIONERNE

11

97

60

KØBENHAVN

7

95

95

FREDERIKSBERG

0

1

0

ØVRIGE

0

4

9

kl

Fællestillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant

Faglige aktiviteter 600.000

Synlighed/julekalender 275.000

Generalforsamling/Beretning 225.000

Medlemsarrangementer + ZOO 180.000

Ordinær klubtilskud 170.000

AKUTmidler (afd.andel) 150.000

Medlemsjubilæum 150.000

Lommebøger 105.000

Ekstraordinært klubtilskud 100.000

Avisabonnement - bestyrelsen 80.000

Kampagnedage (10 dage) 80.000

Kommunikation/nyhedsbreve 75.000

TR-erkendtlighed (julegaver) 60.000

Ledelsessekretærer 25.000

Abonnement Ipad 20.000

Tabt arbejdsfortjeneste (AMR mv.) 20.000

Rejseudgifter (ikke faglige repr. mv.) 5.000

I alt  2.320.000
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EKSPEDITIONSTID
mandag, onsdag og torsdag 9.00 – 15.00
tirsdag 9.00 – 17.00
fredag 9.00 – 13.00
TELEFONTID:
mandag – torsdag 8.00 – 17.00
fredag 8.00 – 16.00

MOBILNUMRE
Til HK Kommunal Hovedstaden
Formand Winnie Axelsen 21 20 70 40
Næstformand Karla H. Kirkegaard 26 39 88 01
Faglig chef Søren Rex 61 22 25 12

TEAM 1
Anne Kolby  27 51 14 05
Lars Oksbjerg 21 65 74 32
Peter Michelsen 61 15 09 78
Pia Lund Jeppesen  61 55 05 66
Rie Holst  40 29 46 07

TEAM 2
Dan Christensen 61 22 25 09
Heidi Jensen  20 76 18 19
Nina Bendtsen 40 31 88 81
Sadie Bidstrup 20 22 65 17
Steen Preisler  60 20 25 15

TEAM 3
Birthe Ahn Axen 61 20 96 99
John Bøgelund Sørensen 61 22 25 08
Kate Skou Rasmussen 24 43 94 49
Niels Kjeldsen 30 33 58 79
Sine Højby Hjorth  28 12 07 07

FAGLIGT/ADMINISTRATIVT TEAM
Annette H. Karlsson  28 11 59 89
Birgitte Frederiksen  20 22 04 52
Kim Niels Jensen
Lisbeth Keller  61 22 25 05

FAGLIG AFDELING
Når du har spørgsmål om: Overenskomst, bar-
selsregler, funktionærlov, HK’s forsikringer, ferielov, 
arbejdsmiljølov, SU-regler eller ønsker tilsendt 
pjecer, brochurer eller lignende.

MEDLEMSSERVICE (kontingent)
Telefon 33 30 29 31
ms.hovedstaden@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:  
Arbejdsløshedsunderstøttelse, efterløn 
eller feriedagpenge.

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

Hjemmeside: hk.dk/hovedstaden_kommunal

Facebook: HK Kommunal Hovedstaden

KOMMUNAL
HOVEDSTADEN


