
    

HVORFOR EN NY STRATEGI? 

Det ligger i HK's DNA at have en stærk stemme og være med i det politiske maskinrum, når der skal 
laves løsninger til gavn for medlemmerne og samfundet. Det kræver, at HK kan fastholde og udbygge 
sin position som en vigtig samfundsaktør, der bliver lyttet til. Skal det lykkes, så har antallet af 
medlemmer en betydning. Vi skal derfor blive endnu bedre til både at fastholde nuværende medlemmer 
men også at organisere nye. 

Det betyder, at vi hele tiden skal holde os skarpe på udviklingstendenser i samfundet og 
de forventninger, både nuværende og potentielle medlemmer møder os med. De skal kunne se en 
klar værdi af et medlemskab. 

  

HVILKE UDFORDRINGER SKAL DEN SVARE PÅ? 

For at blive klogere på de forventninger og se nærmere på de øvrige udfordringer, HK står overfor, 
gennemfører HK i året op til HK's Danmarks kongres i oktober 2021 en inddragende 
strategiproces som en del af det kongresforberedende arbejde. 

Den skal munde ud i nogle gode svar på, hvad HK skal være for en fagforening for medlemmerne og 
dermed hvilken retning HK skal bevæge sig i i den næste kongresperiode 2022-2025. Vi vil bl.a. finde 
svar på disse tre udfordringer: 

  

                         

1. Mange medlemmer forlader 
arbejdsmarkedet 
En relativ stor andel af vores nuværende 
medlemmer forlader arbejdsmarkedet i de 
kommende år, og det øger behovet for at 
vi organiserer nye medlemmer. Men de 
unge forholder sig anderledes til 
fællesskaber og tryghed i arbejdslivet. Det 
kan have betydning for hvilke ydelser og 
hvilket udtryk, HK skal arbejde med, for at 
de unge vil vælge HK til som fagforening. 

 
  

2. Vi står ikke særligt stærkt på de områder, hvor vi skal 
hente nye medlemmer 
HK organiserer mange fra de traditionelle erhvervsfaglige 
HK-uddannelser, men de uddannelser bliver mindre år for år. 
HK skal undgå at skrumpe, er der derfor behov for fremover 
at organisere flere medlemmer fra nye og andre 
uddannelser, især korte og mellemlange videregående 
uddannelser.                             

                        

  

                      

  
 
 



 

                          

 
3. Omverden er i forandring ,  
så HK skal fortsat udvikle sig og 
tilpasse sig 
Digitalisering, hjemmearbejde, skiftende 
arbejdsliv, flydende faggrænser og nye 
ansættelsesformer skaber forandringer i 
vores medlemmernes arbejdsliv. Det har 
betydning for hvilke kompetencer, ydelser 
og faglige fællesskaber, vores 
medlemmerne efterspørger. Kort sagt må 
HK tilpasse sig de nye forventninger. 
Ligesom HK skal kunne gøre sin politiske 
indflydelse gældende, selvom vi oplever 
nye politiske dagsordner og skærpet 
konkurrence fra både andre fagforeninger 
og andre organisationer.  

  

HVEM SKAL HJÆLPE OS MED AT FINDE SVARENE?  

 Vi lærer af at lytte til både medlemmer, 
medarbejdere og politiske og administrative 
ledere, så de vil alle få mulighed for at deltage.  

                  

  

 

  

HVORDAN KAN DU BIDRAGE TIL 
STRATEGIEN?  

Som tillidsvalgt inviteres du til at deltage i 
strategiprocessen. Send en mail til 
stat.hovedstaden@hk.dk og fortæl om dine tanker 
og ideer. Processen skal munde ud i et 
kongresoplæg, som efter drøftelse og behandlingen 
på HK Danmarks kongres i efteråret 2021 skal 
være retningsgivende for de kommende fire års 
arbejde for HK som fagforening.  
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