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HK KOMMUNAL HOVEDSTADEN 
indkalder hermed til ordinær generalforsamling
TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2020 KL. 17.00 PRÆCIS

OBS! Generalforsamlingen bliver afholdt på 3 lokationer samtidig, og du kan vælge, hvor du ønsker at deltage fra:

KØBENHAVN – i HK HOVEDSTADEN, Svend Aukens Plads 11, mødesalen, 2300 København S 
HILLERØD – i HK Hovedstadens lokaler, Milnersvej 35B, 3400 Hillerød 
RØNNE – i HK Hovedstadens lokaler, Paradisvej 3, 3400 Rønne 

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 samt suppleringsvalg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
c. 4 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 2 fanebærersuppleanter for 1 år

7. Eventuelt

FORSLAG, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde senest 7 dage før denne.

Der gøres opmærksom på, at eventuelle afstemninger vil være elektroniske og vil foregå via smartphones eller tablet.  

Med venlig hilsen p.b.v.

Winnie Axelsen formand

TILMELDING 
TIL GENERALFORSAMLINGEN skal ske via MitHK. 
Afhængig af hvor du deltager, er kursusnumrene:
København: 7020-09-15-01
Hillerød: 7020-09-15-02
Rønne: 7020-09-15-03

KOMMUNAL
HOVEDSTADEN
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FORMANDEN HAR ORDET

Vi må stå sammen  
om velfærden
De offentligt ansatte ønsker at lave gode løsninger 
for borgerne. Desværre bliver de nogle gange 
modarbejdet af de faglige organisationers 
indbyrdes kamp om flest mulige medlemmer.

Faggrænser er noget, vi har 
kendt til siden arbejderbevægel-

sens barndom sidst i 1800-tallet. Jeg 
undrer mig i tiltagende grad over, at vi 
stadig – 150 år senere – er begrænset af 
nogle hegn, der blev sat dengang og for-
stærket op gennem forrige århundrede.

Min undren skyldes ikke mindst, at 
den teknologiske udvikling hastigt for-
andrer opgaverne. Og jeg ser igen og 
igen, at lokalt på arbejdspladserne kan 
medarbejderne godt finde ud af at ind-
rette sig i teams og løse opgaverne mest 
hensigtsmæssigt. Problemerne opstår, 
når fagforbundene begynder at blande 
sig.

Jeg ville sådan ønske, at vi alle for-
domsfrit kunne kigge på de opgaver, vi 
har, og de, der kommer i kraft af nye be-
hov og den teknologiske udvikling – og 
så sørge for, at disse opgaver bliver kla-
ret mest effektivt og på det lavest muli-
ge omkostningsniveau.

Et godt eksempel er det danske 
sundhedsvæsen, der er et af de mest ef-
fektive i hele verden. Tidligere regions-
direktør Hjalte Aaberg sagde engang 
til mig, at det kunne blive endnu mere 
effektivt, hvis der var færre faggræn-
ser. Og jeg er helt enig. Jeg sikker på, 
at der er meget mere at komme efter, 
hvis man på hospitalerne kigger grun-
digt på opgavernes fordeling. Inden 

for HK Kommunals verden kunne der 
også med fordel kigges på tandplejen, 
bibliotekerne og mange andre arbejds-
områder. 

Nogen vil måske påstå, at dette siger 
jeg kun, fordi det kan være en fordel for 
medlemsudviklingen i HK. Jeg har da 
også den grundlæggende opfattelse, at 
det giver rigtig god mening at ansætte 
flere HK’ere i den offentlige sektor. Der 
er i den grad brug for deres kompeten-
cer og deres erfaringer fra den borger-
nære service. 

Men jeg er altså også indstillet på, at 
de offentlige arbejdsgiveres krav til ar-
bejdskraften i nogle tilfælde kan føre til, 
at andre faggrupper bliver foretrukket. 
Og i HK Kommunal har vi blandt andet 
støttet udviklingen af administrations-
bacheloruddannelsen, selv om den får 
flere til at uddanne sig “ud af HK”, fordi 
de vælger at læse videre. 

Jeg ønsker et spændende og me-
ningsfuldt arbejdsliv for de ansatte og 
for arbejdsgiverne de mest kvalificerede 
medarbejdere. Og jeg ønsker, at opga-
verne bliver løst af dem, der har de bed-
ste forudsætninger for at løse dem. Til 
gavn for borgerne og samfundet. 

Winnie Axelsen
Formand for  
HK Kommunal Hovedstaden 
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Mange tilbud til nye og  
unge medlemmer

Tillykke, du er udlært
 En traditionsrig reception, hvor HK Hovedstaden 

siger tillykke til dem, der har været oppe til deres af-
sluttende fagprøve. I år var der desværre ikke så man-
ge fremmødte, men det blev en god dag for dem, der 
mødte frem. I stedet for at lægge arrangementet før 
sommerferien flyttes det i 2020 til august i håb om at 
tiltrække flere deltagere. 

Godt i gang som elev
 “God mad, god stemning og en god portion ind-

sigt, som du ikke vil gå glip af,” lød opfordringen til 
at deltage, da de nye elever blev indbudt til “Godt i 
gang som elev” 10. oktober 2019. Denne gang hav-
de 90 valgt at følge opfordringen, og de hørte blandt 
andet foredragsholderen og inspiratoren Hanne 
Boutrup fortælle om at lære alle de uskrevne regler i 
en ny kultur at kende, at turde satse og at tage ansvar 
for sin egen uddannelse.  

Aktiviteter

Mere end 300 elever melder sig hvert år ind i  

HK Kommunal Hovedstaden, bl.a. i forbindelse 

med “Godt i gang som elev”.  ARKIVFOTO

Fagbevægelsens succes er afhængig af opbakning fra de unge. 
Derfor får de mange tilbud med mulighed for at engagere sig. 

Elever og andre unge medlemmer må selvfølgelig deltage i 
afdelingens aktiviteter på lige fod med de mere modne og 

erfarne. Men i bestyrelsen er der en bevidsthed om, at der skal 
noget særligt til for engagere og fastholde de unge. Derfor er der 

efterhånden udviklet en lang række af tilbud.  
Her er nogle af dem, der blev afviklet i 2019.

Forny dit mindset
 I år var elevdagens overskrift “Forny dit mindset”, og 

den runde mødesal var pænt fyldt op den 19. marts med 
næsten 100 deltagere. Der var både 1. og 2.-årselever fra 
kommuner, region og staten, for arrangementet var la-
vet i fællesskab med HK Stat.

Den blinde paraolympiske atlet Søren Holmgreen 
stod for et foredrag, der inspirerede til større selvbevidst-
hed og mere selvværd på jobbet. De seriøse budskaber 
blev serveret med humor og fyldte gentagne gange mø-
desalen med latter.

Derudover fik eleverne også konkrete redskaber til 
karriereplanlægning. Et af målene med dagen var at 
gøre eleverne bevidste om, at de også selv har et ansvar 
for at få en god elevtid. At dømme efter de positive tilba-
gemeldinger, lader det til, at det budskab gik fint igen-
nem. 

KOM TIL EN SPÆNDENDE DAG, HVOR VI SKAL TÆNKE 

POSITIVT, BLIVE MOTIVERET OG INSPIRERET. 

Oplægsholder Søren Holmgren vil tage os på en rejse, 

hvor han giver sit bud på, hvordan vi kan holde os moti-

veret i en verden, som sjældent går som vi forventer.

 Vi skal ud i workshops, hvor vi skal arbejde med din 

personlige udvikling, som kan bruges nu og i fremtiden.

Denne dag er for dig der er elev i det offentlige. 

Vi glæder os til at se dig!

Tilmelding: senest tirsdag den 12. marts 2019.

www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292221547

PROGRAM:

9:00 - 9:45 Morgenmad og Velkommen

10:00 – 10:45 Søren Holmgren

 
 

Pause

11:00 – 12:15 Workshops

 
 

Frokost

13:00 – 14:00 Wokshops

14:00 – 14:30 Winnie Axelsen, formand  

 
 

HK Kommunal Hovedstaden                 
      

14:30 – 15:00 Afrunding og tak for i dag

FORNY DIT MINDSET!

Offentlig elevdag 2019

”ALTING HANDLER OM INDSTILLING”

Søren Holmgren vil lade dig smitte med motivation og 

begejstring, og samtidig får du konkrete værktøjer til 

selv at skabe udvikling og forandring i både dit arbejdsliv 

og dit privatliv. Og så er han hyldende morsom!

Til dig der er elev 

i det offentlige

Den 19. marts 

kl. 9-15 

HK Hovedstaden, 

Rund mødesal

Svend Aukens Plads 11,

2300, København S

ILUSTRATION: ANDY MMOT/NOUN PROJECT
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Gang i elevnetværk

 Den jævnlige og naturlige 
udskiftning på elevpladser-
ne gør det vanskeligt at holde 
elevnetværk på arbejdsplad-
serne kørende uden pauser. 
Nu lader det til, at der igen er 
kommet gang i et elevnetværk 
i Københavns Kommune.

20 elever var nemlig mødt 
frem, da et nyt initiativ blev 
taget i 2019. På mødet for-
talte en repræsentant for 
Grund uddannelse København 
(GRUK) om elevernes løn og 
rettigheder, og fire elever kom 
med i en tovholdergruppe. Gratis uddannelse for talenter

2019-holdet af unge talenter flankeret af afdelingens udviklings- og organisations konsulenter Heidi Jensen (tv) og 

Sine Højby Hjort (th). FOTO: PRIVAT

 Hvis man har talent for fællesskab og har tilken-
degivet, at man gerne vil gøre en forskel for kolle-
gerne, kan man komme på den talentuddannelse, 
som HK Hovedstaden har udbudt for yngre med-
lemmer. 

28 er i øjeblikket i gang, heraf seks medlemmer 
af Kommunal. De er udvalgt ud fra et ansøgerfelt 
på 67, hvilket er rekordmange ansøgere i uddannel-
sens levetid. 

Uddannelsen er gratis og afvikles i deltager-
nes fritid over fire weekender. Målet er at få unge 
medlemmer til at interessere sig for fællesskabet 
på arbejdspladsen, for vigtigheden af at have ind-
flydelse og for at tage ansvar for at igangsætte ak-
tiviteter. Måske er uddannelsen første gang, de er 

i kontakt med deres fagforening, og de må gerne 
få det indtryk, at de får lært noget nyt, som de kan 
bruge, og at en fagforening er mere og andet end 
en forsikring. 

De unge lærer blandt andet om projektledelse 
og arbejder med fællesskabsorienterede projekter 
som “En bedre elevuddannelse”, “Få flere i gang 
med uddannelse” og “Anerkendelse på arbejds-
pladsen”. 

De er meget energiske, engagerede, ambitiø-
se, har en høj faglighed, er kritiske og stiller krav. 
Under uddannelsen skal de gerne nå frem til den 
erkendelse, at det ikke er så vanskeligt at få noget 
igennem, hvis man ellers er målrettet, forberedt og 
har de rette relationer. 
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Uddannelse

Uddannelsesuge tiltrak 
mange medlemmer
Et lidt spontant initiativ blev en stor succes og udvikler sig nok til en tradition.

Alle sektorerne i HK Hovedstaden er optagede af, at 
deres medlemmer får tilbudt gode uddannelses-

muligheder og – ikke mindst – får øjnene op for, hvilke 
gode muligheder der allerede findes. Løse drøftelser på 
tværs af sektorerne førte i 2019 til en hurtig beslutning om 
et fælles initiativ under overskriften: “Smag på efterud-
dannelse”.

Det var en hel oktoberuge med aktiviteter i huset på 
Svend Aukens Plads, primært ved fyraftenstid. Nogle ak-
tiviteter blev opfundet til lejligheden, bl.a. “Åben vejled-
ning”, en uddannelsesmesse med repræsentanter for 
Next, Niels Brock og U-Nord samt en seance med gode 
råd til karriereskifte fra HK’s Karrieretelefonen. Andre ar-
rangementer havde været planlagt af de enkelte sektorer 
i længere tid og blev blot åbnet for deltagelse af de øvrige 
sektorers medlemmer.

Det sidste gjaldt for eksempel et foredrag om “Nud-
ging og adfærdsdesign”, som HK Kommunal Hovedsta-
den havde taget initiativ til. Omkring 150 deltagere hørte 
adfærdsforskeren Pelle Guldborg Hansen fortælle om en 
metode til at ændre menneskelig adfærd helt uden brug af 
“pisk, gulerod eller løftet pegefinger”.

Uddannelsesugen lykkedes i den grad med sit formål 
– at give flere appetit på ny viden. Den 
vil helt sikkert blive arrangeret igen, 
og med lidt bedre forberedelses-
tid kan den kun blive endnu 
bedre og tiltrække endnu flere 
medlemmer i 2020. Afdelingens 

hus på Svend 

Aukens Plads 

har pyntet op til 

uddannelses uge i 

oktober. FOTO: PRIVAT

FOTO: SARA CRAMER, POUL DREWS

Uddannelsesugen 
gentages i

uge 20, 2020  
(11.-15. maj)
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Flere videreuddanner sig  
til et højere niveau
I kraft af videreuddannelse er flere end 300 af afdelingens medlemmer på to 
år rykket til diplomniveau. Et fald i antallet af uddannelsesplaner kan true den 
positive udvikling.

Sammenlignet med resten af 
landet har uddannelsesniveauet 

hos medlemmerne af HK Kommunal 
Hovedstaden altid været forholdsvis 
højt. Forklaringen på forskellen forta-
ber sig lidt i de historiske tåger, men 
den tidlige udbygning af velfærdssam-
fundet, som især tog fart i hovedstads-
området, og koncentrationen af uddan-
nelsestilbud kan være et par gode bud.

Trods det i forvejen høje niveau er 
medlemmerne af afdelingen generelt 
meget bevidste om at forbedre deres 

kompetencer. Det dokumenterer en ny 
undersøgelse blandt et repræsentativt 
udsnit af HK Kommunals medlemmer 
over hele landet.

I dag er godt 30 procent af afdelin-
gens medlemmer på mindst diplom-
niveau, hvilket svarer til begrebet “en 
mellemlang videregående uddannel-
se” (MVU). I 2017 var det mindre end 
28 procent. Væksten er sket i kraft af 
videreuddannelse, og den svarer til, at 
mere end 300 medlemmer i løbet af de 
to år er rykket fra grunduddannelses- 

eller KVU-niveau (kort videregående 
uddannelse/kommunom) til niveauet, 
der rangerer et trin højere på uddan-
nelsesskalaen.

FÆRRE HAR EN UDVIKLINGSPLAN

Selv om udviklingen generelt går den 
rigtige vej, er der fortsat forhold med 
hensyn til kompetenceudvikling, der 
kræver særlig opmærksomhed fra 
medlemmer, tillidsrepræsentanter og 
bestyrelse: Der er en alt for stor an-
del af medlemmerne, der overhovedet 

FOTO: PRIVAT
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Uddannelse

Uddannelsesniveauet er  
blevet højere

 Uddannelsesniveauet blandt HK Kommunal Hovedstadens 

medlemmer i kraft af enten grunduddannelse eller videreud-

dannelse.

Har du en skriftlig udviklingsplan, som 
er aftalt med din leder?

 Svarfordelingen blandt medlemmer af HK Kommunal Hoved-

staden. Fra 2017 til 2019 er andelen med enten en skriftlig eller 

en mundtlig udviklingsplan faldet fra 65,9 til 58,2 procent.

Kilde: Rundspørger blandt repræsentative udsnit af HK 

Kommunals medlemmer i juni-august i hhv. 2017 og 2019. 

Omkring 700 af HK Kommunal Hovedstadens medlemmer 

indgik i de to undersøgelser.

Kilde: Rundspørger blandt repræsentative udsnit af HK Kommu-

nals medlemmer i juni-august i hhv. 2017 og 2019. Henholdsvis 

663 og 658 medlemmer af HK Kommunal Hovedstadens 

medlemmer svarede på spørgsmålet i de to undersøgelser.

ikke eller kun meget sjældent tager kompeten-
cegivende uddannelse, og færre har en uddan-
nelsesplan end for to år siden.

Omkring halvdelen af medlemmerne har 
ikke været på en formelt kompetencegiven-
de uddannelse inden for de seneste ti år, og 
af dem er der mere end en tredjedel, der ikke 
engang har været på et endagskursus uden 
ECTS-point eller bare har lavet aftaler med de-
res leder om ny uddannelse eller nye opgaver. 

Retten til en udviklingsplan kom med i 
overenskomsten i 2005, og den havde stor be-

vågenhed i begyndelsen. Siden kom Kompe-
tencefonden, der støtter med op til 25.000 kr. til 
hvert enkelt medlem om året, og der kom for al-
vor skub i HK’ernes efter- og videreuddannelse.

KOMPETENCER PÅ CV’ET SIKRER JOB

Nu er der imidlertid tegn på tilbage gang. 
Rundspørgen blandt medlemmerne viser, at 
andelen, der mener, at de har en udviklings-
plan er faldet fra to ud af tre i 2017 til 58 pct. 
i 2019. 

Det er altså kun lidt mere end hvert andet 

medlem af HK Kommunal Hovedstaden, der 
har den plan, som alle har ret til.

Faldet i antallet af udviklingsplaner er  
ekstra beskæmmende, når både erfaring og 
solide data dokumenterer, at det er faste aftaler 
om uddannelse, der sikrer, at man udvikler sig 
i nogenlunde overensstemmelse med de nye 
krav, der stilles til kompetencer.

I sagen om fyringer af tillidsvalgte i  
Københavns Kommune, som er omtalt an-
detsteds i denne beretning, kom det i en side-
bemærkning frem, at ledelsen havde kigget på 

3,8 %

33,7 % 35,0 %

34,7 % 31,9 %

27,8 %

MVU/Diplom eller LVU/Master

30,1 %

3,0 %

2017 2019

KVU/Akademi/Kommunom

Erhvervsuddannelse

Folkeskole/gymnasium

52,9 %

13,0 %

12,9 %

26,5 %

32,5 %

7,5 %

Ved ikke

9,3 %

45,3 %

2017 2019

Nej, hverken en skriftlig plan eller en mundtlig aftale

Nej, men jeg har en mundtlig aftale

Ja
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Prøv en dag på uddannelse 
 Københavns Professionshøjskole (tidligere Metropol) har stor succes med deres 

åbent hus-arrangementer, hvor de fremmødte kan “få smagsprøver på, hvad ud-
dannelse kan tilføre dig fagligt og personligt, så du forbliver stærk i jobbet”. Skolen 
beretter, at op mod halvdelen af deltagerne vender tilbage og tilmelder sig et kursus 
eller en hel uddannelse. 

To dage i april kan man høre mere om mulighederne med en diplom- eller aka-
demiuddannelse i offentlig forvaltning og administration:

21. april 2020 kl. 9-12
28. april 2020 kl. 12-15
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest 16. april. 

Læs mere på hjemmesiden:  www.phmetropol.dk

 Rønne, Hillerød og København. Til-
buddet om tre kursusdage, hvor del-
tagerne blandt andet lærer om chat-
bots, robotteknologi og kunstig intelli-
gens er kommet bredt ud i afdelingen. 
I 2019 har 55 af afdelingens medlem-
mer været på disse uddannelser hen-
vendt mod alle medlemmer. Dertil 
kommer forløb, der retter sig særskilt 
mod tillidsrepræsentanter, arbejdsmil-
jørepræsentanter, lægesekretærer, ad-
ministrationsbachelorstuderende og 
ledere, så det samlede deltagerantal fra 
afdelingen nærmer sig 100 i 2019.

Der er godt gang i tilmeldingerne 
til flere uddannelsestilbud i 2020. På 
landsplan vil denne satsning på at brin-
ge HK’erne i spil til fremtidens opgaver 
samlet nå ud til omkring 1.500 med-
lemmer.

Initiativet har sin baggrund i et stør-
re analysearbejde, hvori blandt andet 
indgik et såkaldt Advisory Board, dvs. 
et ekspertpanel, der kom med bud på 
digitaliseringens påvirkning af arbejds-
opgaverne. To af de centrale konklusio-

ner var: “Digitalisering, automatisering 
og robotter fører ikke til stor ledighed, 
men de ansatte skal byde ind på nye 
opgaver, hvis de fortsat vil have et job” 
og “Medarbejderne skal være bevidste 
om deres egne styrker”.

Det handler altså om at bringe sig 
selv i spil til de nye opgaver, og interes-
sen for “Fremtidens HK’er” viser, at 
medlemmerne gerne vil gøre en ind-
sats for være på forkant med den tek-
nologiske udvikling. Det er i den grad 
også vigtigt, at HK’erne deltager. De 
er nemlig bevidste om, at alt ikke kan 
ikke overlades til maskiner og automa-
tiske processer. Der er mange individu-
elle skøn, der skal foretages, hvis man 
vil sikre medmenneskelighed og rets-
sikkerhed.

Et site hjælper med at guide HK’s 
medlemmer i de mange tilbud fra 
ikke bare HK, men også via offentli-
ge uddannelsestilbud på akademi- og 
diplom niveau. Sitet har denne adresse:

 www.hk.dk/karriere/jobudvikling/ 
kommunal-digitalisering

Gratis uddannelse til  
fremtidens HK’er

...

...

...

...

Tillidsrepræsentanter kan 
bede om en redegørelse

 Fornemmer man, at det ikke går så godt 

med at få lavet kompetenceudviklingsplaner 

for den enkelte kollega, kan den lokale 

tillidsrepræsentant bede sin leder om en 

oversigt over antallet. 

Både overenskomsterne for kommuner 

og for regioner rummer nemlig denne 

enslydende bestemmelse:

“De lokale parter gør status over 
udarbejdelse af planerne og drøfter 
erfaringerne med anvendelsen af disse. 
Denne status sker så vidt muligt årligt, 
dog mindst én gang i overenskomstpe-
rioden.”

de ansattes kompetenceniveau. Derefter blev 
medarbejderne med mindst uddannelse på 
deres CV indstillet til afskedigelse. Sådan kan 
man ikke handle som ledelse, men eksemplet 
viser, hvilke krav arbejdsgiverne stiller. 

Fra afdelingen er der en klar opfordring til 
medlemmerne om at komme i gang med ud-
dannelse, hvis man ikke allerede er det. Man 
behøver ikke at beslutte sig for en hel uddan-
nelse over flere år, men kan i første omgang 
vælge et modul, som man har en særlig inte-
resse i eller behov for. 
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En hurtig reaktion fik stoppet  
fyring af tillidsvalgte
Princippet om beskyttelse af de ansattes valgte repræsentanter blev udfordret, da 
BUF-forvaltningen i København skulle spare. Sammenhold fik stoppet fyringerne.

TR-beskyttelse

Flere medier bragte 

Winnie Axelsens 

reaktion på udsigten 

til fyring af tillids-

valgte i Københavns 

Kommune. Selv 

nordjyderne fik 

den præsenteret til 

søndagsrundstyk-

kerne på debatsi-

derne i Nordjyske 

Stiftstidende 10. 

november.

4. november 2019 kom det frem, 
at Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen (BUF) i Københavns Kommu-
ne havde varslet tre tillidsvalgte afskedi-
get i forbindelse med en besparelses-
runde. Allerede samme dag reagerede 
de ansattes fællesrepræsentation KFF, 
der repræsenterer 42 organisationer 
med i alt 40.000 ansatte i Københavns 
Kommune som medlemmer. Det skete 
i form af en fælles protestskrivelse mod 
fyringen. 

Der gik kun få dage, før varslerne 
om afskedigelse af de tre, to medlem-
mer af DJØF og et af HK, var trukket 
tilbage. I den forbindelse sagde Tobias 
Børner Stax, administrerende direktør 
i BUF:

- Reaktionerne fra de faglige organi-
sationer har selvfølgeligt gjort indtryk, 
og derfor trækker jeg nu i bremsen og 
kalder varslingerne af de tre tillidsfolk 
tilbage.

“KIMEN TIL EN BOMBE”

Organisationerne havde da også brugt 
store ord, da varslingerne blev kendt. 

- Kæden er hoppet helt af i landets 
største kommune. For beskyttelsen af 
vores tillidsvalgte er en principsag for 
hele fagbevægelsen og en grundsten 
i den danske model. Derfor agter vi at 
følge denne sag helt til dørs, blev Win-
nie Axelsen citeret for at sige om sagen.

Hun frygtede, at kommunens hand-
ling kunne være “kimen til en bombe 
under hele det fagretslige system” og få 
hele tillidsrepræsentantsystemet til at 
smelte ned, bl.a. ved at vanskeliggøre 
rekrutteringen af nye tillidsrepræsen-
tanter. Hvem vil være TR og påtage sig 

Børn kan ikke 
vente til 2025Af Winnie Axelsen

formand for HK Kommunal Hovedstaden,  
Weidekampsgade 8, 0900 København C

TILLIDSVALGTE: Københavns Kommunes 
bebudede fyring af blandt andre en til-
lidsvalgt HK’er truer hele den danske 
model og er helt igennem uacceptabel - 
og kommunen får kamp til stregen.

Kæden er hoppet helt af i landets største kommune. For 
beskyttelsen af vores tillidsvalgte er en principsag for hele 
fagbevægelsen og en grundsten i den danske model. Derfor 
agter vi at følge denne sag helt til dørs.

Københavns Kommune har varslet fyring af en HK-tillids-
valgt i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Udover den tillidsvalgte HK’er er to tillidsvalgte DJØF’ere 
varslet afskediget som følge af planlagte besparelser i Kø-
benhavn Kommune. Besparelser er imidlertid på ingen må-
de en saglig begrundelse for at fyre tillidsvalgte.

Fyringerne er langt fra betinget af de ”tvingende årsager”. 
Ifølge alle aftaler skal tillidsvalgte være de sidste blandt 
ligemænd, der prikkes i forbindelse med sparerunder. Men 
det er der overhovedet ikke tale om i dettes tilfælde. Derfor 
vil jeg gøre alt for at få fyringen omstødt.

Jeg frygter, at Københavns 
Kommunes fremfærd er ki-
men til en bombe under hele 
det fagretslige system.

Hvis kommunens handle-
måde kommer til at danne 
forbillede for andre offentli-
ge arbejdsgivere, risikerer vi, 
at hele tillidsmandssystemet 

System i fare  
for at nedsmelte

» Jeg frygter, at  
Københavns  

Kommunes fremfærd 
er kimen til en bombe 
under hele det fags-
retslige system.

at være kollegernes talerør, når arbejds-
giveren uden videre kan fjerne den på-
gældende?

Posten kunne gå hen og blive alt an-
det end attraktiv, hvis medarbejderne 
får den fornemmelse, at en tillidsvalgt, 
der i sin indsats for kollegerne måske 
har gjort sig lidt upopulær i ledelsen, 
kan afskediges som en af de første.  

Tillidsvalgte skal ifølge aftalerne være 
de sidste blandt ligemænd, der prikkes 
i forbindelse med sparerunder.

I HK Kommunal Hovedstaden er 
der et håb om, at varslingen i BUF var 
en enkeltstående fejl hos ledende med-
arbejdere, der ikke havde et tilstrække-
ligt kendskab til en af grundpillerne i 
den danske model. 

Kæden er 
hoppet helt 
af i landets 
største 
kommune
Winnie Axelsen
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HK vandt principiel sag for 
tjenestemand
Hvad en tjenestemand skal kunne tåle i forbindelse med omstruktureringer, er 
der blevet rykket meget ved i de senere år. I 2019 fik HK i landsretten trukket 
en grænse i en vigtig sag.

Tjenestemandssag

Nils Salles Lyng var blandt de 

sidste, der blev ansat som 

tjenestemand i Københavns 

Brandvæsen. Det var i 1990, 

da han var 24 år. Efter en 

langstrakt sag fik han 29 

år senere medhold i, at en 

tjenestemandsansat i en 

ledende stilling ikke kan 

degraderes til et job, der 

reelt er uden ledelsesbefø-

jelser. FOTO: PRIVAT

Tre år med fuld løn og en forhø-
jelse af pensionen med 2.000 

kr. om måneden resten af livet blev det 
økonomiske resultat for Nils Salles 
Lyng, da Østre Landsret 17. april 2019 
afsagde sin dom i en sag mellem Ho-
vedstadens Beredskab og HK. Mindst 
lige så vigtigt var det principielle i sa-
gen. Grænserne for, hvor meget en tje-
nestemandsansat må finde sig i i for-
bindelse med opgaveflytninger og an-
dre omstruktureringer har nemlig ryk-

ket sig i de senere år, hvor opgaver 
blandt andet er flyttet frem og tilbage 
mellem de tre offentlige sektorer.

Sagen om områdeleder Nils Salles 
Lyng begyndte helt tilbage i 2015, hvor 
han første gang henvendte sig til HK. 
Han havde været distriktschef for tre 
brandstationer med ret til at indstille 
til både at ansætte og afskedige, men 
havde i forbindelse med organisations-
ændringer i første omgang accepteret 
at blive områdeleder med et begræn-

set personaleansvar. Selv om han i den 
funktion ikke længere havde helt de 
samme beføjelser som tidligere, var 
han fortsat en del af det øverste ledel-
seslag i det, der dengang hed Køben-
havns Brandvæsen.

SMED DE TRE STJERNER

Han havde dog også tydeligt tilkende-
givet, at hans interesseområde fortsat 
var ledelse, og da nye organisations-
ændringer blev præsenteret i april 
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 “HK’s jurister gjorde 
det forrygende godt”
Nils Salles Lyng var spændt på udfaldet, men be-
gyndte at tro på en sejr kort før domsafsigelsen i 
byretten. Han er meget tilfreds med HK’s indsats.

Tjenestemandssag

Sagens hovedperson havde nær-
studeret tjenestemandslovgiv-

ningen, og Nils Salles Lyng mente, at 
han havde en god sag, da han henvend-
te sig til HK Kommunal Hovedstaden 
tilbage i foråret 2015. 

Alligevel tvivlede han, da retssagen i 
første omgang gik i gang, for ville dom-
merne måske lægge mere vægt på de 
økonomiske konsekvenser for samfun-
det end på lovens ånd og bogstav? 

En udvikling i den retning havde 
været i gang siden kommunalrefor-
men og andre større strukturændrin-
ger, hvor tjenestemænd efterhånden 
skulle acceptere større ændringer end 
tidligere.

- Det var også det argument, som 
modpartens advokat dygtigt procedere-
de for, men HK’s Michael Møllegaard 
Jessen og Henrik Gammelholm gjorde 
det forrygende. To mænd, jeg har stor 
respekt for, siger Nils Salles Lyng.

Efter proceduren i byretten spurgte 
han advokat Michael Møllegaard Jes-
sen, om denne havde “en god fornem-
melse” forud for domsafsigelsen? 

Advokaten svarede, at han havde 
det, som når han gik ud fra en eksa-
men. “Jeg troede altid, at jeg ville dum-
pe”, husker Nils Salles Lyng, at advoka-
ten sagde.

Bemærkningen gjorde den ellers 
robuste områdeleder noget bleg, men 

2015, gjorde han det klart over for den 
øverste ledelse, at han betragtede pla-
nerne om at gøre ham til arbejdsmil-
jøkoordinator uden ledelsesbeføjel-
ser som en udvanding af hans stilling. 
Han fik dog indtryk af, at der var tale 
om en midlertidig foranstaltning – 
ikke mindst fordi han skulle fortsætte 
sin diplomlederuddannelse, og fordi 
udtrykket “lad os se tiden an” jævnligt 
blev brugt af den øverste ledelse.

Nils Salles Lyng havde indtil dette 
tidspunkt båret sin områdeleder-uni-
form, der med tre stjerner signalerede, 
hvor han befandt sig i brandvæsenets 
hierarki, men den besluttede han selv 
at holde op med at bruge, fordi der var 
så stor usikkerhed om den nye stilling.

FØRST VUNDET I BYRETTEN, DEREFTER I 

LANDSRETTEN

HK forsøgte i første omgang at for-
handle sig frem til en lokal aftale, der 
kunne stille begge parter tilfredse, men 
da det ikke var muligt, og da der ved 
overgangen til Hovedstadens Bered-
skab pr. 1. januar 2016 ikke var udsigt 
til mere tilfredsstillende vilkår, beslut-
tede man at rejse sagen ved byretten. 
Her faldt der dom 13. november 2017. 

Sagen blev anket til Østre Landsret, 
hvor byrettens dom blev stadfæstet 17. 
april 2019. Landsrettens dommere be-
tragter Nils Salles Lyngs hidtidige le-
derstilling som reelt nedlagt og lagde 
vægt på, at selv om ændringen skete 
“i sammenhæng med de generelle or-
ganisatoriske ændringer”, var det ikke 
nødvendigt at fratage ham personale-
ansvar. Landsretten vurderede, at der 
“blev pålagt ham sådanne forandringer 
i hans stillings omfang og beskaffen-
hed, at stillingen ikke længere kunne 
anses for passende for ham”.

Juristsprog for en klar sejr til Nils 
Salles Lyng og HK. 
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Tjenestemænd:  
En ny stilling skal  
være passende
	■ Hvis man er ansat som tjenestemand, 

skal man finde sig i forandringer, men 

man kan ikke uden videre flyttes til 

funktioner på et lavere niveau:

“Inden for sit ansættelsesområde har 

en tjenestemand pligt til at underkaste 

sig sådanne forandringer i tjenestefor-

retningernes omfang og beskaffenhed, 

der ikke ændrer tjenestens karakter, og 

som ikke medfører, at stillingen ikke 

længere kan anses for passende for 

pågældende.”

(Tjenestemandsregulativet §12)

Hovedstadens  
Beredskab I/S
	■ Et fælleskommunalt §60-selskab 

med 1.000 medarbejdere fordelt på 13 

brandstationer og ambulancebaser.

	■ Ejet af otte kommuner: København, 

Dragør, Hvidovre, Albertslund, Brøndby, 

Frederiksberg, Glostrup, Rødovre.

	■ Etableret 1. januar 2016 efter en aftale 

mellem regeringen og KL om, at landets 

beredskaber skal etablere sig i maksimalt 

20 beredskabsenheder. (Aftalen om 

kommunernes økonomi for 2015).

1.300 tjenestemænd  
i hovedstadsområdet
	■ Der er gennem de seneste år sket et 

voldsomt fald i antallet medarbejdere i 

det offentlige, der er ansat som tjeneste-

mænd med de pligter og rettigheder, der 

følger af denne ansættelsesform. Man 

taler generelt om mere end en halvering 

på ti år, men størst har faldet været i 

regioner, kommuner og fælleskommu-

nale selskaber. Her skønnes der at være 

omkring 12.000 tjenestemænd tilbage.

I de 28 kommuner inden for HK 

Kommunal Hovedstadens domæne 

samt i Region Hovedstaden er der i dag 

ansat ca. 1.300 tjenestemænd på HK’s 

overenskomstområder.

kun kortvarigt, for efter en kunstpause 
fulgte advokaten, med et skævt smil, 
op med ordene: “Men jeg fik altid 12”.

FRA OMRÅDELEDER TIL VIRKSOMHEDS-

KONSULENT

Det gav lidt ro, og afgørelsen til hans 
og HK’s fordel var da også lige til et 12-
tal. De fik fuldt og helt medhold fra by-
rettens dommere, hvilket betød tre års 
fuld løn og en forhøjelse af den livsva-
rige tjenestemandspension.

Nils Salles Lyng havde mere ro i 
maven, da sagen efter arbejdsgiverens 
anke blev afgjort i Østre Landsret knap 
halvandet år senere. Her blev byrettens 
dom stadfæstet. 

Baggrunden er, at han blev ansat i 
Københavns Brandvæsen i 1990 som 
en af de sidste tjenestemænd. Efter at 
have kørt ambulance i 1990’erne, fik 
han sin første lederstilling efter årtu-
sindskiftet. Siden blev han distriktschef 
med ansvar for tre stationer, der hver 
havde 50-100 ansatte.

I dag er han selvstændig virksom-
hedskonsulent med fokus på arbejds-
miljø, undervisning og relationsarbej-
de. Han underviser på den lovpligtige 
arbejdsmiljøuddannelse og har opga-
ver som beskæftigelsesmentor, hvor 
han forsøger at hjælpe borgere i job, ef-
ter at de har været væk fra arbejdsmar-
kedet i en længere periode. 

Brandstationen 

Tomsgården 

på Frederiks-

sundsvej i 

København NV 

var i mange 

år det faste 

arbejdssted for 

Nils Salles Lyng 

og en af de tre 

stationer, han i 

en periode var 

distriktschef for. 

FOTO: WPCOM/HEB

Jeg har det, som når jeg går 
ud fra en eksamen. Jeg troede 

altid, jeg ville dumpe. 

HK’s advokat Michael Møllegaard Jessens svar  
til Nils Salles Lyng, da denne spurgte om  

advokatens forventning umiddelbart forud for 
domsafsigelsen i landsretten.
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Budskabet om lægesekretærernes 
kvaliteter er trængt igennem
Læger, sygeplejersker og andre interessenter giver stadig oftere udtryk for, at 
flere lægesekretærer er vejen til et mere effektivt sygehusvæsen. Nu mangler 
vi blot at se, at man rent faktisk øger antallet.

Sundhedsplatformen

Hvorfor ansætte 1.000 nye syge-
plejersker, hvis dem, vi allerede 

har, bruger en stor del af deres arbejds-
tid på administrativt arbejde, som 
mere effektivt kunne håndteres af læ-
gesekretærer?

Sådan lød udfordringen, da afde-
lingsformand Winnie Axelsen i no-
vember medvirkede i udsendelsen 
“Public Service” på Danmarks Radio. 

Og synspunktet hos alle medvir-
kende var da også entydigt, at det er 
smartere at lade den sundhedsadmi-
nistrative administration ligge hos de 
lægesekretærer, der rent faktisk er ud-
dannede i den og ofte har mange års 
erfaringer.

Det er en holdning, der efterhån-
den tilkendegives, hver gang læger, sy-
geplejersker, eksperter eller andre inte-
ressenter kommenterer bøvl og rekrut-
teringsproblemer i sundhedssektoren, 
men det er sjældent, at det bliver ud-

trykt så klart, sammenhængende og 
helstøbt som i radioudsendelsen, der 
blev sendt 21. november 2019. Se det 
fyldige referat på side 16.

DET HANDLER OM LEON

Kernen i budskabet er begrebet LEON. 
Forkortelsen står for Lavest Effektive 
OmkostningsNiveau. Det er et princip, 
alle er forpligtede til at arbejde efter i 
en offentlig sektor, hvor økonomien er 
trængt. 

Det handler om skatteydernes pen-
ge. Derfor må alle opgaver på bordet 
for at belyse, hvordan de bliver udført 
bedst og billigst. Som Lisbeth Lintz, 
Overlægeforeningens formand, for ny-
lig udtalte til FOA-bladet: “Hvorfor skal 
en overlæge bruge tid på noget, som 
en sosuassistent lige så godt kunne 
gøre?”.

Det kan godt være, at en ny vurde-
ring af opgavernes placering kan ska-

be strid mellem de faglige organisatio-
ner, men det nytter ikke noget, at man 
én gang for alle fordelte medlemmer-
ne for 100 år siden, når teknologien 
buldrer derudaf, gamle opgaver falder 
væk, og nye opgaver kommer til. Så er 
det da mærkeligt, at opgaverne skal for-
deles efter den gamle indhegning af 
medlemmerne. 

Skatteborgerne skal også kunne for-
stå det. Vi mangler læger og sygeplejer-
sker. På hospitalerne kan man se, hvor 
hurtigt de løber.

GOD STEMNING TRODS BØVL MED SP

De mange aktive lægesekretærer, der 
utrætteligt gør opmærksom på deres 
værdi, har en stor del af æren for, at fle-
re har fået øjnene op for fagets nødven-
dighed. Til trods for mange nedlagte 
stillinger og bøvl med Sundhedsplat-
formen virker det til, at de har fået for-
nyet gejst og energi. De formidler syns-
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Fakta om 
Sundhedsplatformen
	■ Også kendt under forkortelsen “SP”. 

	■ 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.

Lægesekretærernes demonstration i 2017 

foran regionsgården i Hillerød var en opsigts-

vækkende manifestation, der siden er fulgt 

op i debatindlæg, på seminarer og i diskus-

sioner med læger, sygeplejersker og andre 

interessenter på området. ARKIVFOTOS

punkter, der viser, at de i den grad tæn-
ker på patienter og borgere. 

Lægesekretærerne så “den bræn-
dende sundhedsplatform”. De har ar-
bejdet i den, og de har udviklet sig. Det 
faglige fællesskab har fået et løft. Det 
blev ikke bare dokumenteret ved de-
monstrationen foran regionsgården i 
Hillerød i 2017, hvor 400 lægesekre-
tærer var samlet under parolen: “Vi er 
den røde tråd i den hvide verden”. Det 
bliver igen og igen vist i debatindlæg, 
på seminarer og i diskussioner med 
andre interessenter på området.

Nye undersøgelser viser, at et stort 
flertal af lægerne mere end tre år efter 
den første implementering stadig er 
utilfredse med Sundhedsplatformen. 
Alligevel er der i den øverste ledelse en 
rigid indstilling om, at man gerne vil 
have lægerne til at lave det, som læge-
sekretærerne tidligere lavede.

Begrundelsen er, at man vil have 

tidstro data. Men hvis lægesekretæren 
udfører registreringen sammen med 
lægen, viser det sig, at man i den grad 
kan effektivisere. Der er eksempler på, 
at en læge i samarbejde med to læge-
sekretærer opererer i flere rum. På den 
måde kan man få mange flere patien-
ter igennem.

Når der ikke var tidstro data før 
Sundhedsplatformen, skyldtes det, at 
man manglede lægesekretærer, så man 
var bagud med at skrive i journalerne.

De ansatte har ikke tiltro til Sun-
hedsplatformen. Ledelsen bliver ved 
med at sige, at der kommer rettelser, 
men tilliden er væk. Budskabet fra HK 
Kommunal Hovedstaden lyder: Få pro-
blemerne med Sundhedsplatformen 
fikset – eller tag konsekvensen af, at sy-
stemet ikke fungerer. 

Hvorfor skal en overlæge bruge 
tid på noget, som en sosuassistent 

lige så godt kunne gøre?
Lisbeth Lintz, formand, Overlægeforeningen. Til FOA-bladet
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Public service:  
HK har fundet 1.800 
sygeplejersker
Radioprogrammet “Public service” på Danmarks Radio P1 har som erklæret formål “at lede 
efter gode ideer og løsninger på problemer i hele Danmark”. Her er et kort referat af udsen-
delsen, da Winnie Axelsen var i studiet for at løse rekrutteringsproblemer på hospitalerne.

Baggrunden for radioudsendelsen var, 
at regeringen har lovet 1.000 nye syge-

plejersker samtidig med, at andelen af ledige 
sygeplejersker kun kan opgøres i få promiller, 
og sjældent er ledige ret lang tid ad gangen. 

Winnie Axelsen lagde ud med at henvise 
til en undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd 
har fået Megafon til at lave i 2015. Den doku-
menterede, at hver sygeplejerske i gennem-
snit dagligt bruger 1 time og 49 minutter på 
administrativt arbejde.

HK Kommunal har på den baggrund lavet 
en beregning, der viser, at hvis sygeplejersker-
ne kunne bruge fem procent mindre af deres 
arbejdstid på administration og i stedet over-
lader den til lægesekretærer, frigør man 1.800 
sygeplejersker. 

Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, 
Syddansk Universitet, betragtede HK Kom-
munals regnestykke som “rimeligt realistisk” 
og gav i udsendelsen udtryk for den opfattelse, 
at “beregningerne er grundlæggende korrek-
te”. Han mente, at der nok kan findes admini-
strative opgaver, der ikke kræver sygeplejefag-
lig viden, og som kan varetages af sekretærer.

Også sygeplejersker, der i udsendelsen blev 
interviewet på deres arbejdspladser, støttede 
ideen. 

Det samme gjorde Grethe Christensen, 
formand for Dansk Sygeplejeråd. Hun gav ud-
tryk for, at “HK har fat i noget”, og at sygeple-
jersker ofte “ikke laver administrativt arbejde 
af lyst, men af nød”.

Der er heller ikke mange ledige lægesekre-
tærer, men Winnie Axelsen foreslog at hente 

Lægesekretærer

nogle tidligere lægesekretærer tilbage til faget, 
at øge optaget af lægesekretærelever og at om-
skole ledige kontorassistenter til lægesekretæ-
rer. Det kan ske hurtigere end at uddanne nye 
sygeplejersker.

Hun syntes, at man med det samme skal 
gå i gang med at kigge på, hvilke opgaver der 
kan flyttes, og hun understregede, at lægese-
kretærerne har en sundhedsfaglig uddannelse 

og ikke er rene administrative medarbejdere.
“Jeg tror, at mange borgere vil blive over-

rasket over, hvad lægesekretærer rent faktisk 
kan,” sagde Winnie Axelsen. Hun kaldte det 
afslutningsvis en kæmpefejl, at man havde af-
skediget mange lægesekretærer. 

– Radioudsendelsen Public Service på  

Danmarks Radio P1, 21. november 2019
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Ny uddannelse er på vej
Der er udsigt til ændringer i lægesekretærernes 
grunduddannelse, så den fremover bliver på KVU-
niveau. Den nye uddannelse har været alt for 
mange år undervejs.

Allerede tilbage i 2013 tog HK Kom-
munal initiativ til en grundig opdate-

ring af uddannelsen til lægesekretær. Det 
skete i erkendelse af store forandringer i læ-
gesekretærernes jobfunktioner. For eksem-
pel skulle man efterhånden lede længe efter 
kassettebånd og skrivestuer, men uddannel-
sen havde ikke helt fulgt med i den rivende 
udvikling. 

I dag fungerer lægesekretærer som nøg-
lemedarbejdere, der står for at koordinere 
alsidige opgaver inden for blandt andet pa-
tientflow, dataindberetning, ledelse, vagt-
planlægning, indkøb og forskning.

Arbejdsgiverne i Danske Regioner og 
HK Kommunal er enige om behovet for 
en ny uddannelse, men det virker til, at de 
myndigheder, der skal godkende nye ud-
dannelser ikke helt har erkendt, at tiden 
kræver hurtig omstilling til nye krav. 

Først her i 2020 forventes den nye ud-
dannelse at blive godkendt af Uddannelses-
og Forskningsministeriet. Derefter går der 
en proces i gang, der betyder, at de første 
elever på den nye lægesekretæruddannelse 
først kan optages fra 2023.  

Region Hovedstaden:  
700 færre lægesekretærer på ti år

Antallet af lægesekretærer i Region Hovedstaden omregnet til fuldtidsansatte 

i september måned de pågældende år. Det svarer til en reduktion på 24 pct. i 

perioden. Til sammenligning er der blevet 11 pct. færre lægesekretærer i Region 

Sjælland, der også har indført Sundhedsplatformen. I landets øvrige tre regioner har 

reduktionen samlet været på 6 pct. fra 2009 til 2019.

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (krl.dk)
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Ekstra optag af  
lægesekretær- 
elever

 Rekrutteringsproblemer og et fore-
stående generationsskifte blandt læge-
sekretærerne har fået Center for HR 
og Uddannelse (HRU) i Region Ho-
vedstaden til at lave en ekstra annon-
cering efter nye elever. Ansøgningsfri-
sten var 5. januar 2020, efter deadline 
på denne beretning, med start på ud-
dannelsen pr. 1. marts. 

Baggrunden er også, at to tredjede-
le af disse elevstillinger i Region Ho-
vedstaden er forsvundet siden 2010. 
Dengang havde regionen 240 lægese-
kretærelever. I september 2019 var an-
tallet af elevstillinger faldet til 78.

Det er et voldsomt fald, også i sam-
menligning med resten af landet. I de 
øvrige fire regioner er antallet af læge-
sekretærelever også faldet i de senere 
år, men ikke i nærheden af samme 
omfang som i Hovedstaden.

Som en del af uddannelsen tilbyder 
Region Hovedstaden nu en mulighed 
for at tage et valgfag på akademiniveau, 
hvilket betyder, at man som lægesekre-
tærelev allerede under elevuddannelsen 
er i gang med videreuddannelse. 
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Færre medlemmer  
– men flere organiserede
En simpel opgørelse af medlemsudviklingen skjuler det paradoks, at der trods færre medlemmer fak-
tisk er en voksende andel af organiserede på HK’s overenskomstområder i hovedstadsområdet.

I sidste års beretning kunne vi 
konstatere, at den nedadgående 

kurve over medlemsudviklingen havde 
fået et lille knæk opad. 

Det skyldtes, at mange havde meldt 
sig ind i HK Kommunal, da der var ud-
sigt til en overenskomstmæssig kon-
flikt i foråret 2018. Heldigvis har langt 
hovedparten af de dengang nyindmeld-
te valgt at blive som medlemmer.

Desværre ændrer det ikke på den 
kedelige tendens, at medlemstallet 
langsomt falder. Det er ekstra trist, for-
di tillidsrepræsentanterne har et stærkt 
fokus på at få organiseret så mange 
som muligt på HK Kommunals over-
enskomstområde, men når mange 
HK-stillinger nedlægges eller overtages 
af andre faggrupper, er det en nærmest 
umulig kamp at øge medlemstallet. 

NY STATISTIK: FLERE ORGANISEREDE

Op til HK Kommunals kongres sidst i 
januar 2020 er der opgjort tal, der vi-
ser, hvordan udviklingen i antallet af 
ansatte inden for HK Kommunals 
overenskomstområder har været siden 
forrige kongres for fire år siden. 

Når man sammenholder disse tal 
med antallet af beskæftigede medlem-
mer af HK Kommunal, er det muligt 
at få en fornemmelse af, hvor stor en 
andel der har valgt at organisere sig i 
det fagforbund, der har tegnet overens-
komsten. 

Og den statistik viser entydigt en 
positiv tendens. Det er lykkedes ganske 
fint at få flere, der arbejder under HK’s 
overenskomst i regioner, kommuner 
og fælleskommunale selskaber, til også 
at melde sig ind i HK. 

De to modsatrettede tendenser – 
medlemsudviklingen og andelen af or-

Medlemsudviklingen

ganiserede – fremgår af diagrammet 
for HK Kommunal Hovedstaden her 
ved artiklen.

REGIONEN TRÆKKER NED

Når man kigger på antallet af arbejds-
pladser inden for de enkelte HK-over-
enskomster, ser det ikke så slemt ud i 
kommunerne. Her er antallet af “HK-
arbejdspladser” over de seneste fire år 
samlet set reduceret med 2,3 procent i 
afdelingens område. Det svarer nogen-
lunde til landsgennemsnittet. 

Værre ser det ud, når man kigger på 
Region Hovedstaden. Her er der 16,5 
pct. færre ansat i HK-job, og det er en 
langt større nedgang end i de andre re-

Kilder: Tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og HK’s medlemsstatistik. Ande-

len af organiserede svarer ikke helt til det, man betegner som “organiseringsgraden”, idet ledige 

indgår i medlemstallet, og bl.a. timelønnede ikke indgår i opgørelsen over de beskæftigede.

Medlemsudviklingen og andelen af organiserede  
i HK Kommunal Hovedstaden 

 Medlemsudviklingen (indeks)       Andel organiserede i HK på overenskomstområdet (pct.)

gioner. Som det omtales andetsteds i 
beretningen, er årsagen især udviklin-
gen inden for lægesekretærstillinger. 
Næsten hver fjerde lægesekretær er for-
svundet på bare fire år. 

Nu tyder det på, at der er en våg-
nende bevidsthed om, at det ikke nyt-
ter noget at overlade de nødvendige 
administrative opgaver til andre fag-
grupper, der ikke kan håndtere dem 
lige så effektivt som lægesekretærer og 
andre medlemmer af HK Kommunal.  
Der er ingen tvivl om, at HK Kom-
munal fortsat skal slå et stort slag for 
LEON, Lavest Effektive Omkostnings-
Niveau, hvis udviklingen for alvor skal  
vendes. 

Når mange 
HK-stillinger 
nedlæg-
ges, er det 
en umulig 
kamp at øge 
medlems-
tallet
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modtagerne af hjemmepleje få bad op til fem dage om ugen på hverdage. Punktet er et af flere forslag til ændringer af serviceniveauet for hjemmepleje til politikerne i udvalget for Udbud og Ældre samt Ældre, Social og Sundhed. Der er også forslag om at reducere rengøring til hver tredje uge frem for hver anden uge i dag, og at tøjvask fremover skal finde sted hver tredje uge i stedet for hver anden uge. Forslagene bunder i et voksende pres på hjemmeplejen som følge af et stigende antal ældre. Ifølge oplægget fra administrationen vil andelen af ældre over 65 år stige i Gribskov med 20 procent frem mod 2028. Og andelen af 85+ årige stiger med 124 procent frem mod 2030. Derudover er økonomien i Gribskov under pres. Det er 

Debat

Det har ved forskellige ar-tikler i avisen fremgået, at HK har sendt et rødt kort til KL og Forhandlingsfælles-skabet under henvisning til at Gribskov Kommune ikke har overholdt Rammeaftale om medindflydelse og med-bestemmelse i forbindelse med fyring af 12 ansatte samt varsling af 2 medarbej-dere med tillidshverv ned i tid.
Dette er en faktuel fejl.Det er medarbejdersiden i Gribskov Kommunes Hove-dudvalg der har fremsendt det røde kort til KL og For-handlingsfællesskabet. Det er den samme begrundel-

Rødt kort 
fra alle 
ansatte

En samlet medarbejderside i 
Gribskov Kommunes MED-ud-

valg gik i februar så vidt som i fælles-
skab at give deres arbejdsgiver det røde 
kort. Reaktionen havde opbakning fra 
repræsentanter fra alle de faglige orga-
nisationer, der har medlemmer ansat i 
kommunen.

Anledningen til protesten var, at 
kommunens ledelse havde brudt afta-
len om medindflydelse og medbestem-
melse i forbindelse med fyring af 12 
ansatte og varsling af nedsat tid for to 
medarbejdere med tillidshverv. Et rødt 
kort til en arbejdsgiver betyder, at par-
ternes repræsentanter i henholdsvis 
KL og Forhandlingsfællesskabet skal 
afgøre, om arbejdsgiver har brudt afta-
len og skal pålægges en bod.

Ledelsen orienterede først tillids-
repræsentanter og fagforbund efter, at 
der var sat navne på dem, der skulle 
fyres, og de to, der skulle have reduce-

ret deres arbejdstid. Når det er vigtigt, 
at man som tillidsvalgt kommer tid-
ligt ind i processen, skyldes det ikke 
mindst, at man dermed får mulighed 
for at pege på alternative besparelses-
muligheder, der kan forhindre eller re-
ducere egentlige afskedigelser.

VARSEL BLEV TRUKKET TILBAGE

Fra afdelingens side blev sagen om et 
tillidsvalgt medlem, der var varslet sat 
ned i arbejdstid, betragtet som meget 
alvorlig. Der er heldigvis langt mellem 
den type sager, og på et møde i kom-
munen gjorde HK Kommunals repræ-
sentanter klart, at hvis kommunen fast-
holdt varslet, ville sagen om nødven-
digt blive kørt helt til en faglig voldgift.

Heldigvis gik det ikke så galt. Efter 
at have tænkt sagen igennem i en uges 
tid, trak kommunen varslet tilbage.

Den anden del af sagen – medar-
bejdernes manglende indflydelse på en 

besparelsesrunde – kommer sandsyn-
ligvis heller ikke til igen at forekomme 
i Gribskov Kommune. Et enigt hoved-
udvalg vedtog i juni en tekst, der blev 
offentliggjort på kommunens intranet. 
Her hedder det blandt andet, at ledel-
sen tidligt i forløbet erkendte, “at pro-
cessen skulle have været anderledes, 
således at Hovedudvalget havde drøf-
tet og kvalificeret forslaget om den kon-
krete tilpasning af budgettet forud for 
den endelige vedtagelse.”

Der er lokal enighed om, “at se 
på budgetprocesarbejdet med friske 
øjne”, hvilket blandt andet har ført 
til budgetdage, TRIO-møder og ind-
dragelse af en arbejdsgruppe frem til  
den endelige vedtagelse af budgettet, 
så repræsentanter for medarbejderne 
har fået gode muligheder for at kom-
me med input, kommentarer og gode 
ideer til det kommende budget. 

Gribskov fik det røde kort
Manglende orientering om fyringer og reduktion af tillidsvalgtes arbejdstid 
mødte protester fra HK og de øvrige fagforbund.
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HELSINGE: To personer gik 

tirsdag eftermiddag rundt 

på Birkely og ledte efter tom-

me huse. 
Det var i hvert fald, hvad 

de fortalte en 50-årig kvinde. 

Hun forklarede dem imid-

lertid, at der ikke var nogen 

tomme huse i området, hvor-

efter de to forlod stedet. 

Den ene af de to personer 

beskrives som en mand, 

dansk af udseende, 15-16 år, 

168-170 cm høj og almindelig 

af bygning med lyst, krøllet 

hår. Han talte dansk og var 

iført beige hættetrøje som 

han havde trukket om ho-

vedet, mørke jeans og gule 

solbriller. 
Det oplyser Nordsjællands 

Politi.

Ledte efter 
tomme huse

GRÆSTED: Et manglende 

kørekort var tilsyneladende 

ingen hindring for, at en 48-

årig mand satte sig bag nat-

ten til onsdag. 
Imidlertid blev han klok-

ken 00.45 standset på Frede-

riksværksvej og her sigtet 

for at kørsel uden førerret.

Også i Helsinge var den 

gal. 
En 31-årig mand fra Hel-

singe lod sig heller ikke 

standse af, at han ikke hav-

de kørekort og satte sig alli-

gevel bag rattet. 
Men da han klokken 18.25 

kom kørende ad Frederiks-

borgvej, blev han standset af 

To taget uden 
kørekort

STRID: Fagforbun-
det HK vil gå til 
arbejdsretten for at 
få omstødt de sene-
ste 12 fyringer på 
Gribskov rådhus.

GRIBSKOV: Nu trækker vi 

det røde kort, lyder det fra 

Winnie Axelsen, der er for-

mand for fagforbundet HK 

København. Hun blev i janu-

ar i år inddraget i en fyrings-

runde på Gribskov Rådhus, 

men det skulle hun eller de 

ansattes tillidsrepræsen-

tanter have været allerede 

i sommeren 2018, siger hun.

Striden vedrører afskedi-

gelsen af i alt 12 medarbej-

dere samt to fuldtidsansatte 

medarbejdere, som rådhus-

ledelsen ønsker at få til at 

arbejde på deltid. Blandt de 

12 afskedigede er to ansatte, 

som er valgt som deres kol-

legers tillidsrepræsentan-

ter, samt en medarbejder, 

der var på forældreorlov, da 

hun fik meddelelse om den 

påtænkte fyring. I følge de 

overenskomster, som Gribs-

kov  Kommune har tiltrådt, 

er tillidsfolk beskyttet mod 

afskedigelser i den periode, 

hvor de er valgt som tillids-

repræsentanter. Det samme 

er medarbejdere, der er på 

forældreorlov.

Varsel på sms
Så vidt Frederiksborg Amts 

Avis erfarer blev medar-

bejderne orienteret om fy-

ringerne på et fællesmøde i 

begyndelsen af januar. Ved 

den lejlighed fik de at vide, 

at ledelsen ønskede at afske-

dige 12 personer, og at de 12 

personer senere ville få en 

sms om, at de skulle møde op 

til et nyt møde.
- Først derefter blev jeg 

som fagforeningsrepræ-

sentant orienteret om de 

påtænkte fyringer. Det 

burde jeg eller de ansattes 

tillidsrepræsentanter væ-

ret blevet allerede i august 

sidste år. På det tidspunkt 

havde byrådet budgetsemi-

nar, og her blev de forelagt 

et notat fra administratio-

nen om, at de udmeldte be-

sparelser kunne resultere i 

afskedigelser, siger Winnie 

Axelsen.
- Politikerne tog i septem-

ber de påtænkte fyringer 

til efterretning ved første 

behandlingen af budgettet  

samt ved andenbehand-

lingen en måned senere. I 

følge de aftaler og overens-

komster, som er indgået 

med Kommunernes Lands-

forening, og som Gribskov 

Kommune har tilsluttet sig, 

skal påtænkte besparelser, 

der kan resultere i afskedi-

gelser, til forhandling i de 

såkaldte Medindflydelses-

udvalg, inden der sættes 

navne på, hvem der skal 

afskediges. Det er ikke sket 

her, siger Winnie Axelsen.

- Denne del af aftalerne 

skal overholdes for blandt 

andet at gøre det muligt for 

de ansatte repræsentanter 

at komme med forslag til 

andre besparelser, der gør 

det unødvendigt at foretage 

afskedigelser, siger Winnie 

Axelsen.
- Først da ledelsen på et 

møde i januar havde med-

delt samtlige medarbejdere, 

at man ønskede at afskedige 

12 medarbejdere, blev til-

lidsfolk og forbund orien-

teret, men på det tidspunkt 

var det allerede fra ledel-

sens side  bestemt, hvem der 

skulle have fyresedlen. Vi 

har siden forsøgt at få en af-

tale med den ny kommunal-

direktør Sascha Sørensen, 

som har givet medarbejder-

ne meddelelsen om afskedi-

gelserne. Men det har været 

umuligt at få hende til at 

acceptere, at Gribskov Kom-

mune har tilsluttet sig en 

aftale, som klart fortæller, 

hvordan der kan afskediges 

ansatte. Vi har også forsøgt 

at få en aftale med borgme-

ster Anders Gerner Frost 

(Nytgribskov), men han øn-

sker ikke at gå i dialog med 

os. Han henviser til kommu-

naldirektøren.
- Når en borgmester afvi-

ser et fagforbund på denne 

måde, løber han fra sit le-

deransvar. Det samme gør 

det byråd, sm giver ham 

grønt lys til at gennemføre 

nogle fyringer på en måde, 

som er i strid med aftaler-

ne. Derfor gør vi nu et sid-

ste forsøg på at få en dialog 

med kommunaldirektøren 

om det. Vi gør det sammen 

med repræsentanter fra an-

dre forbund, som også har 

medlemmer ansat i admini-

strationen. Men vi har taget 

beslutningen. Hvis ikke fy-

ringerne trækkes tilbage, og 

hele sagen går om, så må sa-

gen overtages af det fagret-

lige system, siger Winnie 

Axelsen.
Borgmester Anders Gerner 

Frost afviser at kommentere 

sagen over for Frederiksborg 
Amts Avis.   

- keef

Kommunen vil 
afskedige  
to tillidsfolk

- Borgmesteren løber fra sit lederansvar, siger Winnie Axelsen. Foto: 

Allan Nørregaard

FAKTA

■n Gribskov Kommune 

har med varslet om 

afskedigelsen af 12 

medarbejdere over-

trådt minimums-
bestemmelserne i 

»Rammeaftale om 

medindflydelse og 

medbestemmelse«, 

mener HK.

■n Aftalen er indgået 

med Kommunernes 

Landsforening i 
2015. Det hedder 
blandt andet:

■n Grundlaget for 
medindflydelse og 

medbestemmelse 

er, at der er gensidig 

informationspligt 

på alle niveauer.

■n Informationen skal 

gives på et så tidligt 

tidspunkt, at det 
giver gode mulighe-

der for en grundig 

drøftelse, så medar-

bejdernes/medar-

bejderrepræsentan-

ternes synspunkter 

og forslag kan indgå 

i grundlaget  for 
ledelsens og/eller 

kommunalbestyrel-

sens beslutninger.

»  - Når en borgme-

ster afviser et fagfor-

bund på denne måde, 

løber han fra sit lederan-

svar. Det samme gør 

det byråd, sm giver ham 

grønt lys til at gennem-

føre nogle fyringer på 

en måde, som er i strid 

med aftalerne. 
 

Winnie Axelsen 
Formand HK Hovedstaden

eksemplarer. Nu springer I spidsen for helt koncer- februar kl. 16. Billetter fås 

på gribskov-teater.dk eller Sigurds Danmarkshistorie fortalt i ord og toner

KOMMUNALT: Ram-
merne er lagt for 
fremtidigt samar-
bejde mellem direk-
tionen og de faglige 
organisationer, men 
striden om de aller-
rede afsendte fyre-
sedler fortsætter.

GRIBSKOV: Det lykkedes 
ikke de faglige organisa-
tioner, som i går var til 
møde med direktionen på 
Gribskov Rådhus i Helsin-
ge, at få direktionen til at 
tilbagetrække de udsendte 
fyringsvarsler. I alt 12 med-

arbejdere fik den 8. januar i 
år at vide, at de ønskes fyret. 
Blandt dem er en ansat, som 
på det tidspunkt var på for-
ældreorlov. To andre med-
arbejdere, som deres kolle-
ger har valgt som henholds-
vis tillidsrepræsentant og 
arbejdsmiljørepræsentant, 
fik varsel om, at de skulle 
overgå fra en stilling på fuld 
tid til en på halv tid.

- Det var slet ikke tema-
et for mødet, at vi skulle 
snakke om det, siger såvel 
kommunaldirektør Sascha 
Volmer Sørensen som for-
manden for HK Hovedsta-
den Winnie Axelsen, som op 
til mødet har været uenige 
om, hvor vidt varslingen af 

fyringerne og arbejdstiden 
for de i alt 14 medarbejdere 
på rådhuset, er sket i over-
ensstemmelse med såvel 
overenskomster som aftaler 
om medindflydelse.

De er også begge enige om 
at betegne mødet som godt 
og frugtbart, og at der på 
mødet blev talt om, hvordan  
det fremtidige samarbejde 
skal foregå. 

I mødet deltog repræsen-
tanter for i alt seks faglige 
organisationer, der har 
indgået overenskomster 
med Kommunernes Lands-
forening om vilkårene for 
de ansatte i Gribskov Kom-
mune. Det drejer sig om HK, 
Ingeniørforeningen i Dan-

mark, FOA, Danmarks Læ-
rerforening og BUPL. HK 
repræsenterer fem af de 12, 
som er varslet afskediget. 

- Med de varsler, der blev 
givet i januar, har vi   gen-
nemført de personalereduk-
tioner, som  er nødvendige 
for at leve op til grundlaget 
for budgetvedtagelsen i ok-
tober sidste år. Vi kan ikke 
garantere for, at kommunen 
senere vil komme til at stå 
over for nye udfordringer, 
siger Sascha Volmer Søren-
sen.

Det røde kort
Uanset enigheden om ram-
merne for det fremtidige 
samarbejde mellem Gribs-

kov Kommunes direktion 
og de faglige organisationer, 
står HK fast på kravet om 
at få omstødt varslerne, der 
blev givet i januar.

- Vi har trukket det røde 
kort. Vi har indgivet en kla-
ge til de faglige organisati-
oners Forhandlingsfælles-
skab. Nu er det denne orga-
nisationen, som skal forsøge 
at få en forhandlingsløsning 
med kommunen eller sand-
synligvis Kommunernes 
Landsforening. Vi mener 
fortsat, at Gribskov Kom-
mune har overtrådt såvel 
overenskomsten som sam-
arbejdsaftalen ved ikke at 
inddrage de ansattes med-
indflydelsesudvalg i de be-

sparelser, som politikerne 
vil have gennemført, inden 
det er afgjort, at der ønskes 
afskediget nogen, eller at der 
sætes navne på fyresedler-
ne.

- Det kule kort fik kom-
munen allerede, da det den 
8. januar stod klart, hvem 
der skulle fyres. Den gang 
ønskede medarbejderne 
forhandling, men det blev 
afvist. Siden har kommunen 
haft mulighed for at omstø-
de den proces, der blev sat 
i gang, men det har man 
ikke ønsket, siger Winnie 
Axelsen. 

- keef.

Kommunen fastholder fyringer

HK Kommunal 

var indstillet 

på at køre en 

sag, hvis ikke 

Gribskov trak 

varslet tilbage. 

Efter en  uge blev 

varslet annulle-

ret, og de faglige 

organisationer 

har nu indfly-

delse på budget-

processen.
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Det lykkes aldrig at samle alle af-
delingens 342 tillidsrepræsen-

tanter på én gang. Når der er flest, er 
det ved den årlige TR-konference på 
Konventum i Helsingør. I 2019 fandt 
den sted i dagene 26.-27. september, 
hvor knap 200 tillidsrepræsentanter 
deltog.

Bestyrelsen havde besluttet at for-
søge sig med et nyt koncept for TR-
konferencen. I kommunerne havde 
man haft store glæde af forløbet “Styr-
ket borgerkontakt”, og det var bestyrel-
sens opfattelse, at nogle elementer fra 
det kunne bruges i forhold til styrket 
kontakt mellem tillidsrepræsentanter-
ne og kollegerne på arbejdspladserne, 
for principperne er de samme. 

Man kan vist roligt sige, at menin-
gerne om konceptet var delte. Der var 
en tendens til, at de nye og yngre tillids-
repræsentanter syntes, at metoderne 
fra “Styrket borgerkontakt” også kan 
bruges til “Styrket medlemskontakt”, 
dvs. til at fastholde og organisere kol-
legerne. 

De mere erfarne tillidsrepræsentan-
ter mente, at de havde hørt meget af 
det samme før, og nogle af dem luftede 
det synspunkt, at der ikke er så meget 
at stille op med dem, der bare nægter 
at være medlem af den overenskomst-
bærende fagforening.

SYNLIGHED OPFANGER UTILFREDSHED

Søren Viemose er en af opfinderne af 
koncepterne “Styrket Borgerkontakt” 
og “Styrket Medlemskontakt”. Han op-
fordrede blandt andet tillidsrepræsen-
tanterne til at afstemme forventnin-
ger med kollegerne i forhold til, hvad 

Tillidsvalgte

Tillidsepræsentanter  
udveksler erfaringer
Afdelingens tillidsrepræsentanter har stor glæde af erfaringsudveksling, når de jævnligt  
mødes til konferencer, kurser og i netværk inden for fagene.

man som TR kan gøre, og at arbejde 
på at komme rundt og være synlig på 
arbejdspladserne. Et opsøgende arbej-
de kan nemlig opfange mange små og 
store utilfredsheder, før de bliver for 
store.

I forhold til kontakten med både 
medlemmer og ikke-medlemmer fore-
slog han konkrete ideer: 
	■ Det  er en god ide at minde sig selv 

om, at der er metoder til at håndtere 
utilfredshed. 
	■ Det er en god ide at gå hjem og 

prøve det af ved at vælge en forudsige-
lig vanskelig samtale med et gnavent 
medlem. 
	■ Lyt i særlig grad efter dét, sagen vir-

kelig handler om. Det er ofte ikke dét, 
der bliver sagt først, men dét, der lig-
ger bag. 
	■ Tro ikke, at du selv altid har løs-

ningen. Løsningen ligger som regel et 
overraskende andet sted. 

TANDKLINIKASSISTENTER ØNSKER 

AUTORISATION

De forskellige fagnetværk for tillids-
repræsentanter har også været akti-
ve med møder og inspirationsbesøg i 
2019. De mødes normalt tre gange om 
året – to gange i foråret og én gang i det 
sædvanligvis meget travle efterår.

GDPR og den nye ferieaftale har 
været på dagsordenen i flere af net-
værkene. Sidstnævnte ikke mindst hos 
skolesekretærer og tandklinikassisten-
ter, der begge er grupper med ganske 
særlige ferievilkår. Tandklinikassisten-
terne har også igen i år drøftet savnet 
af en egentlig autorisation. Emnet blev 
særligt aktuelt i 2018, da Styrelsen for 

Patientsikkerhed – angiveligt af hensyn 
til patientsikkerheden – øgede sit tilsyn 
med delegationen af opgaver. Klinikas-
sistenterne har vanskeligt ved at accep-
tere, at de ikke kan få en autorisation, 
der ville gøre dem mindre afhængige 
af, hvad tandlægen ønsker, at de skal 
udføre. Der er store forskelle på klinik-
assistenternes opgaver i klinikkerne, 
og nogle har mistet opgaver, som de 
tidligere havde.

Det er en uheldig udvikling, når 
man tager i betragtning, at rigtig man-
ge tandklinikassistenter gør meget ud 
af at tage kurser og uddannelser, fx 
AOP (Akademiuddannelse i Odontolo-
gisk Praksis). Motivationen for at tage 
uddannelse bliver mindre, når man 
ikke kan være sikker på at beholde de 
opgaver, man tidligere har haft eller er 
uddannet til.

INSPIRATION TIL BIBLIOTEKSANSATTE

Tillidsrepræsentanterne for biblioteks-
assistenter har hentet inspiration på in-
novative ture til blandt andet oplevel-
seshuset Lego House i Billund og mu-
seet “Kongernes Jelling” – og til møder 
på hinandens biblioteker. Et oplæg om 
automation i form af robotics er det 
også blevet til.

Også tillidsrepræsentanterne på 
jobcentre besøger hinanden. De har i 
2019 holdt møder i Gribskov, Helsin-
gør og Egedal, og i skrivende stund 
er der planlagt et møde i Københavns 
Kommunes nye store jobcenter på 
Gammel Køge Landevej, hvor 900 
medarbejdere har deres daglige gang. 
Den nye LAB-lov har været blandt em-
nerne. 

Tro ikke, 
at du selv 
altid har 
løsningen
Søren Viemose
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Også tillidsrepræsentanterne på 
rådhusene og for lægesekretærerne 
har holdt velbesøgte netværksmøder i 
2019. For sidstnævnte gælder der en 
tilsvarende problemstilling som for 
tandklinikassistenterne, nemlig at de i 

større udstrækning har brug for autori-
sation frem for delegering, hvor det er 
andre faggrupper, der i alt for stor ud-
strækning bestemmer, hvilke opgaver 
de må udføre. 

Udviklings-
konsulenter hjælper 
tillids valgte

Afdelingens tillidsrepræsentan-
ter har fået ekstra ressourcer at 

trække på.
De af HK Kommunal Hovedsta-

dens medlemmer, som er valgt til en 
tillidspost, har traditionelt haft en fag-
lig konsulent som kontaktperson i af-
delingen. Fra 2019 kan de også få 
hjælp af de tre udviklings- og organi-
seringskonsulenter Sine Højby Hjort, 
Anne Kolby og Heidi Jensen.

Udnævnelsen af de tre er en konse-
kvens af, at der skal nye tiltag til for at 
tiltrække medlemmer og for at service-
re dem, der allerede er medlem.

Et af midlerne er blandt andet mål-
rettethed. De tre konsulenter vil hjælpe 
med at sørge for, at der i HK-klubber-
ne hele tiden er et fokus, en indsats el-
ler en planlagt indsats, der bringer alle 
klubbestyrelsesmedlemmernes kom-
petencer i spil. Det vil foregå på forskel-
lige måder fra arbejdsplads til arbejds-
plads afhængigt af behovet og klubbe-
styrelsernes sammensætning. 

Kilde: Rundspørge til tillidsrepræsentanter, der er medlem af HK Kommunal 

Hovedstaden, 29.8.-16.9.2019. 253 svarede på spørgsmålene (74 pct.)

Jeg oplever, at jeg i mit tillidshverv har god 
opbakning fra kollegerne på min arbejdsplads

Helt enig: 34%

Overvejende enig: 55%

Hverken enig eller uenig: 9%

Overvejende uenig: 2%

Helt uenig: 0%

Ved ikke: 0%

Jeg oplever, at det er meningsfyldt at være 
tillidsrepræsentant

Helt enig: 60%

Overvejende enig: 32%

Hverken enig eller uenig: 6%

Overvejende uenig: 1%

Helt uenig: 1%

Ved ikke: 0%

Jeg føler mig godt klædt på til at imødegå 
negative holdninger over for HK

Helt enig: 16%

Overvejende enig: 57%

Hverken enig eller uenig: 19%

Overvejende uenig: 4%

Helt uenig: 1%

Ved ikke: 3%

HK Kommunal Hovedstadens tre udviklingskonsulenter, (fv) 

Sine Højby Hjort, Anne Kolby og Heidi Jensen er klar til at 

inspirere afdelingens 342 tillidsrepræsentanter. ARKIVFOTO
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To forslag til HK Kommunals  
kongres 2020
Ønsket om tidssvarende overenskomst og  
elevuddannelse har fået afdelingen til at fremsætte  
to forslag til HK Kommunals kongres sidst i januar.

HK Kommunal Hoved- 

staden foreslår:

UDREDNINGSARBEJDE AF LØNSTRUKTUREN PÅ DET 

KOMMUNALE/REGIONALE OMRÅDE

	■ Det foreslås, at der iværksættes et udredningsar-

bejde af lønstrukturen på det kommunale/regionale 

område af HK Kommunal, frem mod overenskomst-

forhandlingerne i 2021 og 2023/24. 

Udredningsarbejdet skal være færdigt således, 

at det kan indgå i overenskomstforhandlingerne i 

2023/24.

Udredningsarbejdet skal belyse og analysere, 

hvorvidt vores nuværende lønstruktur imødekommer 

et kommunalt/regionalt arbejdsmarked i udvikling, 

herunder bl.a. hvorvidt:

	■ De nuværende grundlønsindplaceringer er tids-

svarende?

	■ Kravene til de nuværende grundlønsindplaceringer 

for basispersonale er ekskluderende?

	■ Lønstrukturen understøtter det kompetenceløft KL/

Regionerne og HK Kommunal ønsker?

	■ Lønstrukturen er smidig nok til at favne nye uddan-

nelser?

	■ Automatik i løndannelsen er ønskelig (f.eks. uddan-

nelse = lønfremgang)?

	■ Resultatet af lokallønsforhandlingerne står mål 

med intentionerne i fællesaftalen om lokal løndan-

nelse?

Kongres 2020

Svarer grundlønningerne og 
lønstrukturen til dagens arbejds-

marked? Skal de knyttes an til specifik-
ke uddannelser, eller skulle de måske 
hellere hænge sammen med uddan-
nelsesniveauer? Skal man betragtes 
som ufaglært, fordi man bliver ansat på 
HK Kommunals overenskomstområde 
uden en kontoruddannelse? Står an-
strengelserne med lokalløn mål med 
resultatet?

Mange spørgsmål rejser sig med 
jævne mellemrum, når man taler om 
løn på de offentlige arbejdspladser. For 
at få belyst nogle af dem har HK Kom-
munal Hovedstaden stillet et forslag 
til sektorkongressen sidst i januar. Det 
handler i første omgang ikke om kon-
krete overenskomstkrav, men om at 
lave et udredningsarbejde, der måske 
kan afføde forslag til overenskomstfor-
handlingerne i 2023 eller 2024. 

Afdelingen har også indsendt et 
andet forslag, der har udgangspunkt i 
blandt andet problemer med at rekrut-
tere kvalificerede elever og den hastige 

digitalisering og anden teknologisk ud-
vikling. Disse forhold rejser spørgsmå-
let, om elevuddannelsen er tilstrække-
lig attraktiv og har den rigtige kvalitet. 

Der er desuden tegn på, at det er 
vanskeligt at finde ansatte med et vi-
densniveau, som de kommunale ar-
bejdsgivere efterspørger. Fra elevtidens 
begyndelse til afslutningen af diplom-
uddannelsen kan det for eksempel tage 
11 år at uddanne en socialformidler, og 
det er meget lang tid i en omskiftelig 
verden med rekrutteringsproblemer. 
Erfaringerne fra initiativet til at moder-
nisere lægesekretæruddannelsen viser 
desuden, at nye tiltag skal gennem en 
meget langvarig ministeriel proces, og 
derfor er det vigtigt at være tidligt ude, 
hvis man ønsker ændringer af uddan-
nelserne.

Afdelingen håber på en imødekom-
mende behandling på kongressen, der 
finder sted, efter at denne beretning er 
udkommet, men før afdelingens gene-
ralforsamling, hvor emnet vil blive om-
talt i den mundtlige beretning. 
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HK er skeptisk over for 
whistle blowerordning
“Snorrebakkesagen” førte til en bornholmsk  
whistleblowerordning. Afdelingen er skeptisk  
over for metoden.

Bornholm

HK Kommunal Hoved-
staden foreslår:
ELEVUDDANNELSER
	■ HK Kommunal skal undersøge, 

hvorledes det er muligt at opgradere 
elevuddannelserne på det kommunale 
og regionale område, så uddannelsen 
kan imødekomme de krav, der stilles 
fra arbejdsgiverne i forhold til uddan-
nelsesniveau og opgaveudviklingen på 
området.

Der skal særligt være fokus på den 
digitale udvikling/transformation, i 
forhold til servicen overfor brugerne i det 
offentlige.

Der skal endvidere analyseres på 
snittet mellem elevuddannelserne og 
professionsbachelorerne.

HK Kommunal 
Kongres 2020

  Afholdes den 26.-28. januar 2020 

på Hotel Nyborg Strand.

	■ Se program mm. på 

 hk.dk/aktuelt/kongres-2020

Jeg synes ikke, det giver mening at indføre endnu et led.  
I forvejen har vi tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som kan 

varetage disse opgaver, hvis man ikke vil gå til ledelsen
– Winnie Axelsen, om en whistle blowerordning til TV2 Bornholm 3. oktober 2019

I budgettet for 2020 er der i Bornholms Regionskommune afsat 100.000 
kroner til en såkaldt whistleblowerordning. Det er en udløber af den såkald-

te “Snorrebakkesag”, der har kørt over flere år, og hvor medarbejdere oplevede re-
pressalier, efter at de havde fortalt om fejl, uregelmæssigheder og ulovligheder i en 
bygge sag. 

Whistleblowerordningen skal sandsynligvis involvere et advokatfirma, der står 
for at gennemgå den slags henvendelser. Et flertal i kommunalbestyrelsen mener 
angiveligt, at det vil skabe tryghed, når en uvildig part på den måde bliver mellem-
led.

Den idé er HK Kommunal Hovedstaden skeptisk over for. Tillids- og arbejds-
miljørepræsentanter kan varetage opgaven, hvis man ikke ønsker at gå til ledelsen 
med sin viden, og TR og AMR er beskyttede i deres ansættelse.

Hvis det står ringe til med medarbejdernes lyst til at slå alarm over mulige ulov-
ligheder, burde man i stedet kiggede på arbejdspladsens kultur i mere bred for-
stand. Ansatte bør trygt kunne henvende sig, hvis der er noget, de undrer sig over 
– i forvisning om, at det ikke får negative konsekvenser.  

ØSTERLARS KIRKE, GUDHJEM. FOTO: DESTINATION BORNHOLM
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Alsidige aktiviteter hos seniorerne
Seniorklubben har været vidt omkring i både emner og geografi

Seniorklubbens aktivitetsudvalg har i 
2019 igen fået bundet en blandet buket 

omkring klubbens medlemsmøder og udebe-
søg. Det er blevet til i alt ni medlemsmøder og 
otte udebesøg. Klubben har derudover haft ge-
neralforsamling, skovtur og julefrokost. Det er 
som tidligere disse arrangementer, der har 
haft den største tilslutning.

Medlemsmøderne har blandt andet hand-
let om baggårdspumaen Otto Brandenburg, 
lighed i sundhedssystemet, erindringer om et 
liv inden for voldene i København, “Pigerne 
på Sprogø” og om forsorgsarbejdet på den tid. 
Testamente og fremtidsfuldmagter og retssa-
gen om Nordisk Fjer har været blandt de an-
dre emner.

Der har også været stor variation omkring 
udebesøgene. Årets første var “Det Kongeli-
ge Festkøkken” på Christiansborg med al sin 
kobberpragt. Derefter var der rundvisning i 
Mærsk Tårnet. Så gjaldt det en tur på kastellet, 
hvor deltagerne hørte og så, hvordan det var at 
leve i 1664, hvor stedet blev taget i brug. For-
årets udebesøg sluttede med en tur til “Andels-
landsbyen Nyvang” ved Holbæk. 

UDETURE I DET VÅDE EFTERÅR

I flot sommervejr startede efterårets udebesøg 
med en sensommertur til øen Hven. Flot sejl-
tur begge veje og kun to byger i løbet af da-
gen. På Tycho Brahe Museet blev der fortalt 

om den danske astronoms liv og arbejde. Efter 
en fin frokost på Spirit of Hven, hvor de også 
fremstiller gin, fik deltagerne en guidet tur på 
øen og så bl.a. Sankt Ibbs Kirke og Nämde-
mansgården.

“Istedgade overgi´r sig aldrig” var over-
skriften på næste udebesøg, hvor Hanne Fa-
bricius meget levende fortalte om gadens hi-
storie. Det ville sikkert have været end bedre 
oplevelse, hvis det ikke øsede ned imens.

Så var det tid til at tage en tur til Roskilde 
for at besøge “Ragnarock Museet”, hvor del-
tagerne både hørte rock og spiste rockburge-
re. Årets sidste udebesøg gik til egnsmuseet 
“Amager Museet”. 

Skovturen gik i 2019 til Ulkerup og Anne-
berg. Om frokosten på Anneberg kunne sel-
skabet blot konstatere, at det nærmest virkede, 
som om det kom til ulejlighed.

Julefrokosten var denne gang rykket til-
bage til Hansens Gamle Familiehave på Fre-
deriksberg, hvor Seniorklubben tidligere har 
holdt julefrokost i en årrække. 

Seniorklubben

Forårets sidste tur gik til Andelslandsbyen Nyvang 

ved Holbæk.

4×genvalg
	■ På generalforsamlingen 

i marts blev kassereren 

Arne Nielsen genvalgt 

for to år, og Maj-Britt 
Frederiksen blev genvalgt 

som bestyrelsesmedlem 

for to år. 

	■ Bente Kylbo og 

Susanne Løfberg blev 

genvalgt som suppleanter, 

begge for et år.

Hven og øens Thyco 

Brage Museum 

var målene for 

Seniorklubbens sen-

sommertur, der blev en 

interessant oplevelse 

og med kun to byger i 

løbet af dagen.
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Antal faglige repræsentanter pr. 30. november 2019
Antal tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter pr. område

 KL* Region København Frederiksberg Øvrige
FællesTR 18 10 7 0 0

TR 136 94 91 1 4

AMR 149 57 87 0 2

* Inkl. Fælleskommunale virksomheder og I/S’er

HK Kommunal Hovedstadens  
økonomi
Rådighedsbudget 2020  

Faglige aktiviteter 650.000

Synlighed/julekalender 250.000

Generalforsamling/Beretning 225.000

Ordinær klubtilskud 170.000

Medlemsjubilæum 150.000

Medlemsarrangementer + Zoo 125.000

Avisabon. - bestyrelsen 80.000

Ekstraordinært klubtilskud 80.000

Kommunikation/nyhedsbreve 65.000

TR-erkendtlighed (julegaver) 60.000

Kampagnedage (10 dage) 50.000

Ledelsessekretærer 25.000

Abonnement Ipad 23.000

Tabt arbejdsfortjeneste (AMR mv) 20.000

Rejseudgifter, ikke faglige repr.mv. 5.000

I alt  1.978.000

ARKIVFOTO: JENS JUUL

Budget og TR-valgte
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Af Lars Friis

Når en formand træder tilbage efter 
mange år på posten, er det før set, at der 

bliver lavet et afskedsinterview. Når den afgå-
ende formand er HK Kommunal Hovedsta-
dens Winnie Axelsen, er det bare vanskeligt at 
forbinde ordet “afsked” med de ord, hun siger 
i den forbindelse. De signalerer hele tiden, at 
hun er bevidst om de aktuelle udfordringer og 
helt klar til at tage fat på dem.

Man kan også sætte ordet “tilbageblik” i 
anførselstegn. Interviewet her handler lige så 
meget om de fremtidige udfordringer som 
den vej, der er tilbagelagt.

- Det er egentligt lidt ærgerligt, at HK’s love 
betyder, at jeg skal gå af lige nu, lyder en typisk 
kommentar fra hende efter en længere snak 
om medlemmernes kompetenceniveau. 

I dette tilfælde er ordene afledt af en ny un-
dersøgelse, der viser, at op mod halvdelen af 
medlemmerne ikke har taget uddannelse i de 

seneste 10 år. Samtidig er der tendenser i ret-
ning af mindre interesse for udviklingsplaner, 
som alle ansatte på HK Kommunals overens-
komster ellers har ret til. 

For en formand, der ved udviklingsplaner-
nes indtog i overenskomsten tilbage i 2005 
slog til lyd for, at mere uddannelse er en nød-
vendighed, fordi “livet er for kort til et middel-
mådigt arbejdsliv”, er det en udfordring, som 
hun er tændt på at kaste sig over. 

- Jeg har mange ideer til at få gjort noget, 

Tilbageblik

Næste generalforsamling betyder et farvel til afdelingsformand Winnie 
Axelsen. Her er et lidt anderledes afskedsinterview med en formand, der 
stadig er tændt og klar til at kaste sig over tidens udfordringer.

“Egentlig er det lidt ærgerligt,  
 at jeg skal gå af lige nu”

Winnie Axelsen har været med i HK Kommunals snævre forhandlingsudvalg ved tre overenskomstforhandlinger. Her taler hun i forbindelse med OK18 ved en 

demonstration på Thorvaldsens Plads. FOTO: TOM INGVARDSEN
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så flere har lyst til og mulighed for at gå i gang 
med videreuddannelse, siger hun.

FINGEREN PEGER OGSÅ DEN ANDEN VEJ

Engagementet på det område fik hun også 
vist, da hun for nylig var til klubgeneralfor-
samling i Albertslund. Afdelingsformanden 
fik ordet under punktet “eventuelt”, og bag-
efter kunne hun mærke på deltagerne, at de 
havde oplevet, at hendes indlæg var “lidt af en 
opsang”. 

- I kommunen havde de lige været igen-
nem en stor nedskæringsrunde, og jeg fik vist 
ret tydeligt sagt, at det er de dårligst uddanne-
de, der ryger først. Og det kan godt være, at der 
ikke altid er belønning i form af lønkroner, når 
man uddanner sig, men hvis uddannelsen er 
med til at sikre jobbet, så har man i det mind-
ste et arbejde. Det giver en enorm frihed, at 
man ikke behøver at frygte for at ryge i næste 
fyringsrunde. Og bliver man alligevel prikket, 
har man et CV, der dokumenterer kvalifikatio-
nerne, når man skal søge det næste job. 

Hun peger ikke bare fingre af de HK’ere, 
der kan være lidt sløve i optrækket, når det 

handler om at videreuddanne sig. Fingeren 
peger også tilbage på hende selv og de øvrige 
valgte politikere i HK-systemet.

- Vi har ikke været skarpe nok. Vi skal have 
mere klare visioner, når det handler om kom-
petenceudvikling, og så skal vi tage diskussio-
nen om disse visioner med både medlemmer-
ne og arbejdsgiverne.

Og det handler ikke bare om efter- og vide-
reuddannelse, mener hun.

 - Det gælder i høj grad også grunduddan-
nelserne. Det er tydeligvis os i HK, der skal 
tage teten, når det handler om at få reforme-
ret uddannelserne til fremtidens behov, og det 
går alt for langsomt. Det nytter ikke noget, at 
vi venter med at reagere, til vi ser, at arbejdsgi-
verne tager færre elever. Hvis vi tager alvorligt 
fat i arbejdsgiverne og får en forklaring, kan vi 
agere og i fællesskab få ændret uddannelserne 
til de behov, der efterspørges.

OPRØRET I LO 

Manglende visioner på uddannelsesområdet 
var også en af årsagerne til, at HK Kommu-
nal Hovedstaden i 2011 tog initiativ til opgø-

ret med hovedorganisationen LO. Afdelingen 
mente, at LO næsten kun beskæftigede sig 
med opgradering af ufaglærte på det private 
arbejdsmarked.

 - Vi var meget utilfredse med at være i LO, 
fordi vi syntes, at de offentligt ansatte ikke fyld-
te særligt meget, hverken antalsmæssigt eller i 
LO’s retorik. Vi kunne ikke komme igennem 
med at blive taget alvorligt, og på et tidspunkt 
tænkte vi i afdelingen, at nu skal der handles, 
husker hun.

Kritikken blev omtalt i det daværende afde-
lingsblad, og HK Kommunal Hovedstaden be-
kendtgjorde, at et forslag om at kappe de histo-
riske bånd til LO ville blive stillet på HK Kom-
munals kongres. Kritikken af LO og ønsket 
om en ny hovedorganisation blev siden bakket 
op af både sektorformand Bodil Otto og for-
bundsformand Kim Simonsen. Resten er hi-
storie. Ved en fusion af LO og FTF blev Fag-
bevægelsens Hovedorganisation en realitet 1. 
januar 2019.

- Forløbet viser meget godt, hvilken betyd-
ning det har at være i en faglig organisation 
med nogle muskler. En sektorafdeling begyn-

“Livet er for kort til et 

middelmådigt arbejds-

liv” og “Kom så i gang 

med at udvikle jer” lød 

det fra Winnie Axelsen, 

da retten til en udvik-

lingsplan kom ind i HK 

Kommunals overens-

komst i 2005. Forsiden 

af Kommunalbladet, 

21. april 2005.

Winnie Axelsen blev formand i HK Nordsjælland i 2001, men har siden 2008 

kørt parløb med næstformand Karla Kirkegaard i HK Hovedstaden. FOTO: PER GUDMAND

Det er tydeligvis os i HK, der skal tage teten, når det 
handler om at få reformeret uddannelserne

Winnie Axelsen
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der at vise sin utilfredshed. Forbundssektor-
formanden giver udtryk for, at hun er enig i 
kritikken. Og forbundsformanden tager det så 
op ud fra en betragtning om, at det ville være 
lidt af en katastrofe, hvis HK Kommunal mel-
der sig ud af HK for at komme til en ny hoved-
organisation, konkluderer Winnie Axelsen.

SAMARBEJDET BLIVER FORSTÆRKET FRA 2021

Hun ser frem til, at det lokale samarbejde mel-
lem FH’s medlemsorganisationer for alvor bli-
ver funderet fra 2021.

- Vi er allerede begyndt at mødes og lave 
fælles arrangementer, og der er en rigtig god 
stemning. I FH er der kommet en god balance 
mellem fagforeningerne for de offentligt og de 
privat ansatte, og det er godt, for vi er hinan-
dens forudsætninger. 1,4 mio. lønmodtagere 
er samlet under én hat. Vi får indflydelse, fordi 
vi er mange. Så banalt er det. 

Hun er tilfreds med, at FH nu markerer 
sig med holdninger til socialpolitikken og for-
holder sig til beskæftigelsespolitik og uddan-
nelse på en helt anden måde end tidligere. Og 
følgende udtalelse om en nærtstående frem-
tid bliver sagt i en tone, der antyder en smu-
le ærgrelse over ikke at være aktivt med i den 
proces:

- Jeg tror, at der også kommer til at ske me-
get i kommunerne og regionerne. I MED-
sammenhænge bliver vi én valggruppe fra 
2021, så der bliver FH en stærk stemme for 

de ansatte. Det har stor betydning at tale mere 
sammen og støtte hinanden i højere grad end 
tidligere, hvor fx lærerne og pædagogerne var 
i FTF, og vi var i LO. Det kan betyde en ned-
rivning af de hidtidige hegn mellem faggrup-
perne, der har været en bremse for, at opga-
verne bliver løst på den mest hensigtsmæssi-
ge måde. 

UDLICITERING BLEV FORHINDRET

At udliciteringen af beskæftigelsesindsatsen 
i Københavns Kommune blev forhindret i 
2008, ser hun som en af de helt store mile-
pæle i hendes tid som formand efter fusionen 
til HK Kommunal Hovedstaden. Det var so-

cialdemokraterne, der havde foreslået udlicite-
ringen, men da SF og Enhedslisten krævede 
det til afstemning i Borgerrepræsentationen, 
bøjede de sig for den hårde kritik fra fagbevæ-
gelsen, ikke mindst HK, og stemte imod deres 
eget forslag.

- Der var et grundigt forarbejde i HK-klub-
ben og opbakning fra Kim Simonsen, der som 
forbundsformand tog en snak med borgme-
ster Ritt Bjerregaard. Eksemplet viser, at vi kan 
få indflydelse og præge indretningen at den 
offentlige sektor, når vi som organisation gør 
en politisk indsats.

Samme metode blev senere brugt i Grib-
skov. I dag tales der i mindre grad om, at pri-

Forbedrede muligheder for kompetenceudvikling har været en hjer-

tesag for Winnie Axelsen i årene som formand. Her overrækker hun 

blomster til Camilla Petersen, Jobcenter Brøndby, der i 2017 fik bevil-

ling nr. 10.000 fra Kompetencefonden. FOTO: SIF MEINCKE

Det var en udmelding fra HK 

Kommunal Hovedstaden, 

der tilbage i 2011 for 

alvor satte gang i proces-

sen frem mod dannelsen 

af en ny hovedorgani-

sation. 1. januar 2019 

overtog Fagbevægelsens 

Hovedorganisation, FH, de 

landsdækkende funktioner 

fra LO og FTF. 1,4 mio. med-

lemmer var dermed samlet 

under én paraply. Fra 2021 

fusionerer også de lokale 

organisationer, og i MED-

sammenhænge i kommuner 

og regioner bliver FTF- og 

LO-grupperne til én  

valggruppe.

HK’ere vil
forlade LO

M ens medlemmerne i stor stil
flygter ud af LO’s forbund, bli-
ver LO-fagbevægelsen nu også

angrebet indefra. 
I en usædvanlig hård tone erklærer le-

delsen for HK Kommunal Hovedstaden
sig klar til at kappe de historiske bånd til
LO-fagbevægelsen. 

Det er umuligt at føle sig hjemme i et
LO, der nedprioriterer de offentligt ansat-
te og først og fremmest interesserer sig
for den traditionelle industriarbejder, ly-
der kritikken, der også er formet som et
angreb på LO’s formand, Harald Børsting:

»Vores unge medlemmer synes ikke,
Harald Børsting er cool, det gør mange af
vi gamle heller ikke. Vi har svært ved at se
Børstings visioner for velfærdssamfun-
det, svært ved at se, hvordan han kan stop-
pe medlemsflugten og give fagbevægel-
sen et moderne ansigt. Og så er han bare
ikke god til at sælge billetter i medierne«,
siger Winnie Axelsen, formand for de
21.000 kommunalt ansatte HK’ere i ho-
vedstadsområdet.

Som et første skridt på vejen mod det,
der kan blive en historisk løsrivelse fra LO,
forlanger Winnie Axelsen og hendes for-
bund en formel undersøgelse af, om hele
HK Kommunal med fordel kan melde sig
ind i den anden store hovedorganisation,
FTF, der blandt andre organiserer social-
rådgivere, lærere, pædagoger og syge-
plejersker.

Og den undersøgelse bliver bakket op
af formanden for det samlede HK Kom-

FOA’s formand, Dennis Kristensen, kal-
der kritikken fra HK’erne for »berettiget«:

»Jeg vil med glæde gå sammen med
HK’erne, så vi i fællesskab kan overbevise
LO om, at nu skal der altså mere fokus på
de offentligt ansatte LO-medlemmer«.

HK-formand: For sent
Både i FOA og HK Kommunal har mange
medlemmer daglig kontakt med FTF’s
medlemmer og forbund.

»Vores virkelighed er den samme; at
der bliver skåret ned og fyret medarbejde-
re. Og i en uvis fremtid skal vi kunne hjæl-
pe medlemmerne med diplomuddannel-
ser og nye visioner. Det er ikke det, LO har
mest fokus på«, siger Winnie Axelsen og

tilføjer:
»Vi hører tit, at

Harald Børsting
bruger meget tid
på at besøge med-
lemmernes ar-
bejdspladser. Mig
bekendt har vi ikke
set ham på et ene-
ste rådhus, biblio-
tek eller tandlæge-
klinik i hoved-
stadsområdet«.

I perioden fra
1995 til 2001 har
LO’s forbund mi-

stet 300.000 medlemmer. Anderledes
trofaste er medlemmerne i FTF’s forbund.

»Vi har også formået at holde på vores
medlemmer, og vi har det svært med at
være en del af en smuldrende fagbevægel-

MICHAEL OLSEN OG THOMAS FLENSBURG

LO gør intet for de offentligt ansatte, mener HK
Kommunal og truer med at forlade hoved-
organisationen. Det kan betyde en sprængning af
LO. »En dybt alvorlig situation«, mener eksperter. 

Vores unge
medlemmer 
synes ikke, 
Harald Børsting
er cool, og det
gør mange af 
vi gamle
heller ikke 
Winnie Axelsen,
formand

Rette ægtefolk
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vate firmaer skal ind på markedet for offentli-
ge serviceopgaver, og slet ikke, når det handler 
om myndighedsopgaver som i jobcentrene.

TIL TOPMØDER UDEN EN SAG

Fra begyndelsen af sit formandskab var det 
hendes intention, at afdelingen i højere grad 
skulle markere sig og være synlig.

- Vi begyndte at lave det, vi kaldte “perso-
nalepolitiske aktionsdage”. De gik blandt an-
det ud på, at jeg inviterede mig selv ud til mø-
der med det øverste personalepolitiske niveau. 
Nogle af de første møder var med borgmeste-
ren og kommunaldirektøren i Hillerød, borg-
mesteren i Helsingør og toppen i det davæ-
rende Frederiksborg Amt. Jeg indledte med at 
sige, at jeg ikke havde nogen sag med. Jeg ville 
bare gerne have en åben snak om, hvordan vi 
skaber de gode arbejdspladser. 

Emnerne på den ikke-eksisterende dags-
orden var kompetenceudvikling, elevoptaget, 
udvikling af ledelsen og arbejdsmiljø. 

- De første gange var det grænseoverskri-

dende. Men jeg sagde til mig selv: “Du har et 
job, jeg har et job. Måske har du et meget vig-
tigt job, men jeg kommer med en vigtig sag, 
og så må jeg ikke falde på halen over nogen.” 
Vi blev så positivt mødt, og flere af vores mod-
parter gav udtryk for, at flere fagforeninger 
burde gøre det samme. Når parterne kan mø-
des og lære hinanden at kende i “fredstid”, kan 
de sikkert også bedre håndtere konflikter, der 
eventuelt skulle opstå. 

Hun sørgede for at melde tilbage til klub-
berne, hvad der var blevet talt om, og nogle 
gange var den lokale TR også med til møder-
ne. Hun har siden hørt fra en kommunaldi-
rektør, at initiativet virkede meget progressivt. 
At man kom ud og talte om fremtiden og ikke 
bare slog arbejdsgiveren oven i hovedet, men 
også talte om det, der var vanskeligt, og hvor-
dan parterne kunne hjælpe hinanden.

- Vi fortsatte med at bruge metoden, efter 
at vi fusionerede med Københavnsafdelingen. 
Ved flere lejligheder har vi kunnet bruge ud-
sagn på disse møder, når ledere længere nede i 

Den nye afdelingsformand og hendes bestyrelse efter den ekstraor-

dinære generalforsamling, der skyldtes, at den hidtidige formand, 

Bodil Otto, var blevet valgt som næstformand for det landsdækken-

de HK Kommunal. Afdelingsbladet for HK Nordsjælland, maj 2001.

En tirsdag eftermiddag i september 2017 stillede 300 lægesekretærer op foran 

regionsgården i Hillerød, hvor regionsrådet skulle holde møde. ”Slut med at være 

de pæne piger” og ”Vi er den røde tråd i den hvide verden” lød et par paroler ved 

den opsigtsvækkende demonstration. Winnie Axelsen talte til demonstrationen, og 

betragter den som et afgørende øjeblik for aktiveringen af de utilfredse lægesekre-

tærer i kampen for mere synlighed. FOTO: KIM RASMUSSEN, SJÆLLANDSKE MEDIER

Winnies vej
	■ Født 1954 i Valby

	■ 1973 Uddannet tandklinikassistent hos 

Tandlæge Filtenborg, Ølstykke

	■ 1975 Tandklinikassistent på klinikken i 

Ganløse, Stenløse Kommune

	■ 1980 Indvalgt i Stenløse Kommunes 

teknologiudvalg under sin barselsorlov

	■ 1982 Valgt som TR for tandklinikas-

sistenterne i Stenløse Kommune

	■ 1996 Suppleant til bestyrelsen for HK 

Frederikssund-Frederiksværk 

	■ 1997 Medlem af bestyrelsen for HK 

Frederikssund-Frederiksværk

	■ 2000 De tre nordsjællandske HK-

afdelinger blev slået sammen. Bodil Otto 

blev fuldtidsformand for den kommunale 

sektor, Winnie blev næstformand.

	■ 2001 Formand for den kommunale 

sektor i HK Nordsjælland 

	■ 2008 Efter fusion med HK København: 

Formand for HK Kommunal Hovedstaden  

Når parterne kan mødes i “fredstid”, kan de 
sikkert også bedre håndtere konflikter

Winnie Axelsen
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systemet efter vores opfattelse ikke handlede i 
overensstemmelse med topledelsens visioner, 
blandet andet i Københavns Kommune.

ALLE TALER OM LÆGESEKRETÆRERNE

Fra de senere år som formand er hun glad for, 
at det er lykkedes at få lægesekretærerne ind i 
bevidstheden hos alle interessenter.

- For få år siden følte de sig glemt, ikke 
mindst på grund af Sundhedsplatformen, 
men så gik de i aktion – med opbakning fra 
afdelingen.  Man kan tale om en transforma-
tion, når man ser dem i dag: Med stor selvtillid 
og faglig stolthed har de nu bragt sig på alles 
læber, når man taler om problemerne i sund-
hedssektoren. De er en del af løsningen, og jeg 
er overbevist, at nedgangen i antallet af læge-
sekretærer må vende nu.

Dermed er lægesekretærerne i hendes øjne 
også et godt eksempel på nødvendigheden af 
flere HK’ere i den offentlige sektor.

- De er jo helt skørt overlade administra-
tivt arbejde til faggrupper, som har travlt med 
at udøve deres eget fag, uanset om det så er 
at undervise, passe, pleje eller helbrede. Ad-
ministration skal selvfølgelig udøves af dem, 
der har forstand på det. Jeg er helt overbevist 
om, at vi får en både bedre, mere effektiv og 
en billigere offentlig sektor, hvis der bliver fle-
re HK’ere. 

Tillidsvalgt  
ved et tilfælde

Når man spørger en afgående 
fagforeningsformand om moti-

verne bag den faglige karriere, forven-
ter man nok en fortælling om en indig-
nation eller retfærdighedssans, som 
man har haft med sig hele vejen. Eller 
måske et politisk udgangspunkt i om-
rådet fra Socialdemokratiet og ud til 
venstre. Sådan er det ikke i Winnie 
Axelsens tilfælde.

- Nej, jeg er opvokset i et borgerligt 
hjem med en far, der var selvstændig 
malermester. Han havde altid stemt på 
Venstre. Så det med at blive engageret 
på vegne af kollegerne, var ikke noget, 
jeg havde med mig hjemmefra, fortæl-
ler hun.

Hvis hun skal sætte ord på et karak-
tertræk, der kunne rumme kimen til 
en løbebane som tillidsvalgt, bliver det 
i højere grad noget med at føle ansvar:

- Jeg tror, det er en form for ansvars-
følelse, jeg har haft helt fra barnsben. 
Min lillesøster er 20 måneder yngre 
end mig, og hun var en værre vildbas-
se. Når vi var ude, ville hun aldrig med 
hjem. Så det ansvar – at sørge for at vi 
kom helt hjem – har jeg altid taget på 
mig. Tingene skulle være i orden.

Helt i tråd med den forklaring be-
gyndte hendes faglige karriere med en 
udpegning, der skete, mens hun var på 
barselsorlov. Det var i 1980 – fem år 

inde ansættelsen som tandklinikassi-
stent i Stenløse Kommune. Kollegerne 
mente, at hun ville være velegnet til at 
være medarbejderrepræsentant i kom-
munens nye teknologiudvalg, og så ud-
pegede de hende, uden at hun på for-
hånd var orienteret.

- Jeg begyndte at gå til møderne, da 
jeg var færdig med min barsel, og så 
blev jeg bidt af det. Jeg syntes, det var 
enormt spændende at kunne bidrage 
til at bestemme en udvikling og træf-
fe nogle beslutninger. Jeg syntes også, 
det var fedt at kunne gå tilbage til mine 
kolleger og formidle, hvad der var sket 
på møderne. 

I KAMPVALG OM TILLIDSHVERVET

Hun var så glad for arbejdet i tekno-
logiudvalget, at da den valgte tillidsre-
præsentant begyndte at vise interes-
se for udvalgets arbejde og gav udtryk 
for, at et medlemskab af udvalget helt 
naturligt lå hos den tillidsvalgte, endte 
hun med at stille op som TR for at kun-
ne fortsætte med arbejdet. Det kamp-
valg vandt hun.

Hun kastede sig dog ikke over det 
faglige arbejde i mere bred forstand. 
Der gik flere år, før hun gik i gang med 
TR-grunduddannelsen og begyndte at 
deltage i generalforsamlinger i den lo-
kale HK-afdeling. 

Der lå ikke nogen karrieplan bag, at Winnie 
Axelsen blev afdelingsformand for 17.000 med-
lemmer. Først ret langsomt og efter en lidt tilfældig 
udpegning til et udvalg kom der for alvor gang i 
hendes faglige engagement.

Siden fusionen i 2008 har Winnie Axelsen haft 

sin daglige gang i HK Hovedstadens hus på 

Svend Aukens Plads. ARKIVFOTO
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- Da jeg havde været TR i cirka fire 
år, kan jeg huske, at jeg deltog i et kur-
sus i Helsingør. Der mødte jeg den lo-
kale afdelingsformand, og hun gav mig 
en decideret skideballe. Hun beskyldte 
mig nærmest for at misrøgte mit man-
dat, fordi jeg ikke tog TR-uddannelsen 
eller deltog i afdelingens arbejde. Og 
så tænkte jeg, at jeg hellere måtte se at 
komme i gang.

EN FANTASTISK CHEF

Hendes engagement voksede og be-
gyndte at belaste den lille tandpleje-fili-
al i Ganløse, hvor hun var ansat.

- Vi var kun tre klinikassistenter, og 
jeg var den eneste på fuld tid. Det var 
rigtig vanskeligt for min chef, Anette 
Bach Andersen, at få det til at gå op, 
når jeg skulle lave så meget fagligt ar-
bejde, men hun gav mig lov. Hun var 
helt fantastisk. Hvis jeg havde haft en 
chef, der ikke havde givet mig fri til at 
deltage i fagligt arbejde i min arbejds-
tid, var jeg sikkert stoppet som TR.

Hun er klar over, at andre tillids-

repræsentanter ikke har så velvillige  
chefer. Dem vil hun anbefale at anven-
de en metode, som hun selv brugte.

- Når min chef eller mine kolleger 
havde brug for mig på klinikken, var 
jeg der altid. På den måde satte jeg no-
get ind på en konto, og så kunne jeg 
trække noget ud, når der var brug for 
det. Den fælles forståelse havde vi. Og 
den havde jeg også med mine mine 
kolleger. De vidste, at når lokummet 
brændte, så var jeg der.

IKKE DET BEDSTE KORT TIL POSTEN

Det faglige engagement førte til, at hun 
i 1996 blev opfordret til at stille op til 
bestyrelsen i HK Frederikssund-Frede-
riksværk. 

- Det mente jeg ikke, at jeg kunne 
finde ud af. Så blev det foreslået, at jeg 
blev suppleant. Det kunne jeg ikke rig-
tigt afvise. Det viste sig, at man som 
suppleant fik alle materialer og blev in-
viteret med til alle bestyrelsesmøder. 
Da der igen blev generalforsamling, 
tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne 

være rigtigt bestyrelsesmedlem, så jeg 
også kunne være med til at bestemme 
noget.

Hun stillede op til en almindelig be-
styrelsespost og blev valgt. Og det var 
situationen, da de tre nordsjælland-
ske afdelinger skulle fusionere i 2000. 
Hun blev opfordret til at blive næstfor-
mand i den nye afdeling.

- Hvis sandheden skal frem, var jeg 
nok ikke det stærkeste kort som næst-
formand på det tidspunkt. Bodil Otto, 
som blev formand, havde haft en me-
get stærk bestyrelse i Hillerød, hvor fle-
re nok havde været mere oplagte kan-
didater til posten som næstformand. 
Men ved en fusion forsøger man jo at 
dele sol og vind lige mellem afdelin-
gerne. 

FORMAND VED ET KOMPROMIS

Allerede året efter, i 2001, blev Bo-
dil Otto valgt som næstformand i for-
bundssektoren. Også her spillede til-
fældighederne ind, da Winnie Axelsen 
overtog hendes post som afdelingsfor-
mand. 

- Valget var i første omgang faldet 
på Gitte Kondrup, fællestillidsrepræ-
sentant i Helsingør Kommune. Hun 
endte så med at meddele, at hun allige-
vel ikke ville være formand. Hun ville 
hellere prioritere at være lokalpolitiker.

Winnie Axelsen havde overhovedet 
ikke tænkt på det som en mulighed, 
at hun kunne blive formand for HK 
Kommunal Nordsjælland. 

- Nej, traditionen i HK var, at en 
TR for en stor rådhus-klub skulle 
være formand, og jeg kom fra det lille 
tandpleje område. Jeg anså det slet ikke 
som en mulighed. 

Men så endte hun med at blive det, 
hun selv kalder et kompromis mellem 
flere, der meldte deres kandidatur. 

Det er en form for 
ansvars følelse, jeg har 
haft helt fra barnsben

Winnie Axelsen

Kollegerne 
vidste, 
at når 
lokum met 
brændte, 
så var jeg 
der.
Winnie Axelsen

Maleriet af Anker Jørgensen, der hænger på 5. sal i HK Hovedstaden, har i mange år været coverbilledet på 

Winnie Axelsens Facebook-profil. ARKIVFOTO
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HK Kommunal Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11

2300 København S

Telefon 33 30 29 25

Mail: kommunal.hovedstaden@hk.dk

Hjemmeside: hk.dk/hovedstaden_kommunal

Facebook: HK Kommunal Hovedstaden 

KOMMUNAL
HOVEDSTADEN

EKSPEDITIONSTID
Man-, ons- 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
Næstform. 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
Kim Them Simonsen...........................25 62 44 45
Niels Kjeldsen.....................................30 33 58 79

FAGLIGT/ADMINISTRATIVT TEAM
Anette H. Karlsson ............................28 11 59 89
Birgitte Frederiksen ..........................20 22 04 52
Kim N. Jensen

MEDLEMSSERVICE
Birgit Wood ........................................33 30 29 31
Cecilie Nielsen....................................33 30 29 31
Kirsten S. Rasmussen .........................33 30 29 31

MO-team
Mette J. Holm .....................................33 30 22 48

Elever
Marie Nielsen .....................................53 59 19 20

FAGLIG AFDELING ...........................33 30 29 25
Når du har spørgsmål om: Overenskomst, 
barselsregler, funktionærlov, HK’s forsikringer, 
ferielov, arbejdsmiljølov, MED-regler mv.

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, 
skift af arbejdsplads, udmeldelse eller ændring 
af arbejdstid.

ARBEJDSLØSHEDSKASSEN
Weidekampsgade 8, 2300 København S
Telefon 70 10 67 89
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.
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