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Medlemsarrangementer 
Gennem hele beretningsperioden har HK Hovedstaden udbudt en masse kurser for medlemmerne – med titler som: 

”Jobsøgning”, diverse it-kurser, ”Lev i nuet – i morgen er det for sent”, ”Slip perfektionismen”, ”Hold fokus og sig PYT” 

osv. I alt er det blevet til 125 velbesøgte kurser. 

Der er også blevet arrangeret HK Jobjagt – her er det blevet til 11 kurser om ”Research dig til jobbet”, ”Styrk dine karri-

eremuligheder”, ”Fremtidens kompetencebehov” mv. 

Fyraftensmøder under navnet HK Inspiration – her har der været udbudt 17 møder om bl.a. søvn, ”Godt arbejdsmiljø 

starter hos dig”, ”Det grænseløse arbejdsliv” mv. 

Alle kurser og møder bliver udbudt tværfagligt, så medlemmerne får en større bredde af tilbud, end hvis hver enkelt 

afdelingssektor skulle stå for at arrangere tilbuddene.  

Udover disse mange arrangementer har afdelingen arrangeret en del møder med Sampension om ”Har du styr på din 

økonomi” og ”Seniormøde – snart på pension”. 

Disse møder har været så stort et tilløbsstykke, at der hurtigt blev arrangeret flere møder, så de mange på venteliste 

også fik muligheden for at deltage. 

Møderne vil fortsætte i den kommende periode, men husk at du også kan booke et skypemøde med Sampension, hvor 

du i ro og mag kan sidde derhjemme og få styr på din pension. 

 

 

 

 

 

Elever 
For eleverne er der igen fuldført et årshjul. Eleverne bliver mødt af HK på deres grundforløb, og herefter bliver de invi-

teret til møde i HK, hvor der bliver afholdt ”Elev godt begyndt” og senere forskellige tilbud om fagprøvekurser afslut-

tende med ”Tillykke du er udlært”. 

I det forgangne år har der også været afholdt en velbesøgt karrieremesse for elever og nyuddannede inden for den 

offentlige sektor, hvor der var mulighed for at få mere styr på karrieremuligheder, få fif til den gode ansøgning og lære 

hvordan man brænder igennem mv. 
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Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøet i staten har store udfordringer. Afdelingen oplever i stigende grad henvendelser fra medlemmer, som 

er ramt af stress og som føler, at de arbejder i et dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

 

Grundene er mange, blandt andet kan nævnes det stadigt stigende arbejdspres og dermed manglende tid til forstå-

else for hinanden. 

 

Der er mange af statens arbejdspladser, som på grund af økonomi har måtte afskedige gode medarbejdere. Dette 

får den konsekvens, at de resterende skal løbe hurtigere.  

 

Udflytningen af statens arbejdspladser er ej heller på plads endnu, og en ny runde af udflytninger er sat i værk. På de 

flytningsramte arbejdspladser søger medarbejderne nye stillinger og forlader arbejdspladsen inden en flytning er ak-

tuel. Dette medfører tab af viden, ligesom nye medarbejdere skal læres op. Mange af de nye medarbejdere bliver så 

tidsbestemt ansat, til udflytningen finder sted. 

 

Regeringen har også centraliseret en del opgaver, såsom IT, reception og kantinedrift. Dette betyder, at en del med-

arbejdere skal flytte arbejdssted, ligesom medarbejderne skal bruge ressourcer på at sætte sig ind i nye rutiner, ar-

bejde med nye kolleger og ledere mv., hvilket er ressourcekrævende.  

 

Når der sker så store ændringer på arbejdspladserne, så betyder det, at medarbejderne skal løbe hurtigere og samti-

dig forholde sig til nye relationer med den konsekvens, at nogle medarbejdere bukker under og bliver ramt af syg-

dom, hvilket medfører, at de tilbageværende kolleger må løbe hurtigere. 

 

Arbejdspladserne, som er ramt af nedskæringer og sygdom, har heller ikke ressourcerne til at give de syge kolleger 

en ordentlig tilbagevendingsplan til arbejdspladsen, hvilket igen giver et dårligt arbejdsmiljø. 

 

På baggrund af de erfaringer har der været sat ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og der har været afholdt en 

del seminarer og arrangementer om emner, som skulle medvirke til at styrke tillidsrepræsentanter og medlemmer. 

Nogle af emnerne har været: ”Arbejdsmiljø og hvordan fastholder vi syge kolleger”, ”Psykisk arbejdsmiljø” og ”Styr på 

stress”. 

 

Der er også nedsat en arbejdsgruppe i afdelingen, som arbejder med at lave materiale til brug for forebyggelse og 

forbedring af arbejdsmiljøet. Der vil blive afholdt fagligt seminar om emnet, når arbejdsgruppen har afsluttet sit ar-

bejde. 

 

Vær opmærksom på, at Højesteret har afsagt dom til fordel for en kvinde, som fik psykiske gener efter at have været 

udsat for en arbejdsmæssig belastning med merarbejde af betydeligt omgang. Pågældende havde i en periode på 4 

måneder arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit om ugen, hvilket i henhold til EU-reglerne er den maksimalt tilladte 

arbejdstid. 

I Højesteret fik kvinden anerkendt sin arbejdsskade, men arbejdsgiver blev frikendt, da kvinden ikke over for arbejds-

giver havde gjort opmærksom på, at hun havde for meget at lave. 

Det er derfor vigtigt, at man siger fra over for sin arbejdsgiver, hvis man har så stor en arbejdsbyrde, at det er bela-

stende, og at man får det anmeldt som en arbejdsskade, hvis man bliver syg af arbejdet. 

Laborantpraktikanter      
Laborantpraktikanterne bliver også indbudt til ”Elev/praktikant godt begyndt” og ”Tillykke du er udlært”, og herudover 

tilbydes der desuden forskellige arrangementer gennem Dansk Laborantforening (DL-F). 

Kurser og arrangementer annonceres i bladet LABORANTEN samt  

via nyhedsbrevet ”Kurser og arrangementer”, som udsendes til  

medlemmerne hver 14. dag. 
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Faglige seminarer 
Et af målprogrammets punkter var at styrke de tillidsvalgte. For at opfylde dette mål, inviterede afdelingen til et TR-fo-

rum, hvor de fremmødte tillidsrepræsentanter skulle komme med deres bud på, hvad de gerne ville have fra afdelingen. 

Efterfølgende har der været afholdt en række temamøder med de fremkomne emner, herunder psykisk arbejdsmiljø, 

den svære samtale, kommunikationsforløb, coachingforløb, konflikthåndtering mv. 

Disse temamøder har desværre ikke været så godt besøgt, som vi kunne ønske os. Det er vores oplevelse, at tillids-

valgte har fået langt mere travlt og har fået sværere ved at afsætte tid til at deltage, hvorfor vi vil prøve at arrangere ”før 

du går på arbejde-møder” og ”gå-hjem-møder” med aktuelle emner.  

Forhåbentlig vil disse møder give de tillidsvalgte større mulighed for at deltage end de møder, som varer halve eller 

hele dage. Udover disse møder bliver der ad hoc indkaldt til møder efter behov, som f.eks. i forbindelse med udflytning 

af statslige arbejdspladser – runde 2. 

 

 Netværksmøder 
Næsten alle ministerieområder afholder netværksmøder, 

hvor de tillidsvalgte mødes og får orientering om nye tiltag 

og sparrer med hinanden. 

De fleste netværk fungerer godt, men enkelte netværk er 

ramt af sparsomt fremmøde.  

I den næste periode vil det derfor blive afprøvet, om det i 

nogle tilfælde vil give bedre mening at holde møderne på 

skift rundt omkring på arbejdspladserne eller finde på nye 

metoder til at styrke og klæde de tillidsvalgte på. 

 

 

 

 

Nyvalgsmøder 
Der har i perioden været afholdt 4 møder for nyvalgte til-

lidsrepræsentanter, suppleanter og arbejdsmiljørepræ-

sentanter. 

Der har samlet været næsten 60 nyvalgte medlemmer, 

som har ladet sig vælge til at repræsentere deres kolle-

ger på arbejdspladserne. 

På nyvalgsmøderne bliver der givet en introduktion til af-

delingen og de udfordringer, som de nyvalgte står over-

for. Møderne er ikke en erstatning for tillidsrepræsen-

tantuddannelsen eller uddannelsen for arbejdsmiljøre-

præsentanter – vi vil stadig opfordre til, at man tager 

disse uddannelser, så man bliver bedst muligt rustet til 

at tackle de udfordringer, som man som nyvalgt står 

overfor. 

Efter et nyvalg bliver den pågældende også tilbudt en 

samtale med en faglig konsulent med kendskab til om-

rådet. Dette tilbud tager rigtig mange godt imod. 

 

 
 

 

Organisering 
Organisering er et vigtigt stykke arbejde for at sammenhold og styrke bliver så stor som muligt. 

Afdelingen har derfor i samarbejde med en del klubber arrangeret forskellige tiltag, alt efter klubbernes ønske. 

Nogle klubber har haft aktiviteter på arbejdspladsen, andre har haft 12/12 bestyrelseskonference, hvor der er blevet ud-

arbejdet handleplaner og lokale aktiviteter. 

Herudover har afdelingen, hvor det har været muligt, deltaget i klubgeneralforsamlinger, været ude at holde oplæg til 

medlemsmøder, ligesom afdelingens formand, Ulla Moth-Lund Christensen har været til debatmøder på nogle arbejds-

pladser. 
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Masseafskedigelser og besparelser 
 

Røde Kors har været ramt af masseafskedigelser 4 gange i 2017 grundet det faldende antal flygtninge og dermed 

mindre bevillinger. 

Kongelunden er blevet lukket ned, og en del centre er blevet lagt sammen. Dette har betydet, at der har været mas-

seafskedigelser, hvilket er gået ud over både centre, men også hovedkontoret, som understøtter centrene. 

Det har været en hård omgang – både for dem, som er blevet afskediget, men også for dem, som er tilbage, og der 

har været lagt et stort arbejde i denne proces fra fællestillidsrepræsentantens side. 

 

Udover masseafskedigelser på Røde Kors, har mange arbejdspladser også været ramt af afskedigelser på grund af 

besparelser. Statens arbejdspladser er ikke mere så sikkert et sted at arbejde som tidligere, og de mange løbende 

afskedigelser gør, at medarbejderne føler sig utrygge, ligesom de bliver udsat for at skulle løbe stærkere og stær-

kere. Dette medfører et stadig stigende arbejdspres og dermed et dårligere arbejdsmiljø. 

Tillidsrepræsentanterne og afdelingen har stået standby i forbindelse med alle afskedigelsesrunderne og til alle dem, 

der er blevet varslet til opsigelse, er der givet tilbud om hjælp til besvarelse af partshøring og tilbud om ”Kvikstart-

møde”, når opsigelsen er faldet. 

 

”Kvikstartmøde” giver den opsagte det bedste udgangspunkt for at komme hurtigt videre, og her kommer vejledere 

fra Job og Vejledning, uddannelseskonsulenter og faglige medarbejdere med oplæg, ligesom de besvarer spørgs-

mål fra deltagerne. 

 

 
 
Kompetenceudvikling 
 

Fremtidens arbejdsmarked ændrer sig hurtigere og 

hurtigere, og derfor er kompetenceudvikling en væ-

sentlig faktor.  

Afdelingen har været med til at arrangere flere tilbud, 

som ”Prøv en dag på uddannelse” på Metropol og 

KEA og ”Karrieremesse” i HK Hovedstaden.  

Herudover har der også været afholdt  

”En dag på uddannelse”. 

 

 

Kontakt til medlemmer uden tillidsrepræ-

sentant 
Det har været et mål, at alle medlemmer uden tillidsre-

præsentant bliver kontaktet i løbet af et år.  

Der er lidt udfordringer ved, at ikke alle medlemmer får 

registreret sig korrekt i HK, når de skifter arbejdsplads, 

ændrer telefonnummer eller e-mail. Men alle korrekt re-

gistrerede medlemmer har været kontaktet med henblik 

på de årlige lønforhandlinger.  

Mange af kontakterne er foregået telefonisk, men der, 

hvor det har været et ønske, har de faglige konsulenter 

også haft møde med medlemmerne på arbejdspladsen. 

 

Ø-træf 
I forbindelse med afdelingens generalforsamling blev der sidste år afholdt et træf for alle tillidsvalgte fra Grønland, 

Færøerne og Bornholm. 

De mødtes på generalforsamlingsdagen kl. 10.00, hvor der var arrangeret et program indeholdende gennemgang af 

SU-aftalen og sparring om samme, nyt fra afdelingen og coaching. Kl. 15.00 blev træffet suspenderet, så alle kunne 

deltage i generalforsamlingen, men dagen efter blev programmet genoptaget. 

Træffet blev så stor en succes, at der igen i år er arrangeret et ”Ø-træf i forbindelse med generalforsamlingen 2018. 
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Vi er en afdeling bestående af 
Formanden, 1 faglig chef, 11 faglige konsulenter og 4 administrative medarbejdere. 

Medlemmer: 8.312 medlemmer, tillidsrepræsentanter: 249, arbejdsmiljørepræsentanter: 193 

 

Bornholm, Færøerne og Grønland 

Formanden har i årets løb været på arbejdspladsbesøg på Bornholm 2 gange. Begge gange har der også været 

afholdt TR-møde, ligesom der under det sidste besøg blev afholdt et fyraftensmøde med Freddy Meyer med em-

net arbejdsglæde.  

På Bornholm har der også været arrangeret en medlemsudflugt til NaturBornholm – en udflugt, som var godt be-

søgt! 

Færøerne har ligeledes været besøgt, og her har der også været afholdt tr-træf samt medlemsbesøg, ligesom for-

manden deltog i den årlige generalforsamling i Områdeklubben på Færøerne. 

Afdelingen har ikke besøgt Grønland i denne omgang, men til gengæld er der i den forløbne periode arbejdet med 

pensionsbestemmelserne for de grønlandske medlemmer, idet Grønlands Hjemmestyre har besluttet, at beskat-

ningen skal ske før pensionsindbetaling og ikke som nu, når pensionen udbetales. 

 

Nordsjælland 
HK på Milnersvej er åben i Job og Vejledning for medlemmer alle tirsdage fra 9-17, torsdage fra 9-15 og fredage 

fra 9-13. Herudover er der blevet arrangeret følgende medlemsarrangementer: ”Hellere dø af grin end af ligegyldig-

hed”, ”Er internettet og Facebook gratis?”, ”Det grænseløse arbejdsliv”, ”Få styr på økonomien på den sjove 

måde”, ”Konflikthåndtering og kommunikation i praksis”, ”Søvn” og ”50+ Turn Around-jobsøgningskursus”.  

Alle medlemsarrangementer bliver udbudt via nyhedsbrevet ”Kurser og arrangementer”, som bliver udsendt til alle 

hver 14. dag. 

I Nordsjælland findes der også et netværk for alle tillidsrepræsentanter. Netværket mødes en gang i kvartalet, hvor 

der drøftes og sparres om de dagligdags problemstillinger, og hvis der er ønsker om temaer, så arrangerer afdelin-

gen oplæg om disse. Netværket, som har bestået i mange år, bliver afholdt på Milnersvej i HK Hillerød. 

 

Fagligt arbejde 
For at styrke indsatsen af de faglige konsulenters arbejde og for at styrke vores tillidsvalgte, så har afdelingen æn-
dret struktur, så der nu arbejdes i teams. Oprindelig blev der oprettet 5 teams, men der er løbende sket lidt justerin-
ger.  
 
Grunden hertil er, at en kollega har valgt at stoppe, ligesom det har vist sig, at nogle af arbejdsopgaverne med for-
del kan fordeles på en anden måde. Men der arbejdes stadig i teams, således at de tillidsvalgte har flere konsulen-
ter at trække på. 
 
Herudover kan alle altid vælge at kontakte afdelingen på tlf.nr. 33 30 29 24. Dette telefonnummer er bemandet man-

dag – torsdag fra 8.00-17.00 og fredag fra 8.00-16.00. 
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 Hvad fremtiden bringer... HK Stat Hovedstaden 
Vi har i denne periode sat fokus på de muligheder fremtiden kan bringe med sig – hvad skal vi lave når robot-

terne overtager vores job, eller overtager de nu også? Vi er starter med studiesekretærerne! 

Vi nedsatte en lille arbejdsgruppe bestående af gode folk fra de forskellige uddannelsessteder. Især Københavns 

Universitet og Niels Brock har været bidragydere. Vi har været ud at høre hvad vores kolleger, som sidder med 

studieadministration og eksamensadministration, arbejder med, og hvor de ser faget arbejde sig hen imod. Her-

efter har vi nærstuderet de kompetencer, som kan komme i spil, og vi har taget fat i Metropol for at se, om vi 

kan finde ”den gyldne sti” i forhold til at sammensætte fag og kompetencer, som vi ser værende helt nødven-

dige for fremtiden.  

Et af de udsagn, som står klarest i forhold til vores fremtidige jobmuligheder er, at vi skal være knivskarpe på 

vores fag. I løbet af foråret er studiesekretærerne klar, og vi vil så tage fat på det næste område. Der er allerede 

blevet spurgt til økonomifunktioner, sagsbehandlerfunktioner og ikke mindst – laboranterne og IT-medarbej-

derne. I bestyrelsen håber vi, at I vil kaste jer med ind i arbejdet, så vi sammen kan tænke fremtiden. 

I HK Stat Hovedstaden er vi tyvstartet lidt i forhold til vores sektor, men begrundelsen er, at vi de sidste år har 

mærket behovet fra jer om, hvad der skal ske i forhold til vores job og fremtiden. Udviklingen af og undersøgel-

sen om vores fag og job sker derfor i tråd med det, som sektoren lægger til grund for deres arbejde. 

 

 
Hvad fremtiden bringer...HK Hovedstaden  

I HK Hovedstaden har vi også fokus på fremtiden og tager den samme medicin, som vi nu byder jer. HK Hoved-

staden er en arbejdsplads med engagerede medarbejdere, hvis engagement er drevet af ønsket om at skabe 

værdi, styrke og muligheder i medlemmernes arbejdsliv. Skal dette også lykkes i fremtiden, må vi styrke og frem-

tidssikre os selv. 

Vi var blandt de første organisationer i Danmark, som beskæftigede sig med de eksponentielle forandringer på 

det danske og globale arbejdsmarked som følge af digitalisering. HK er i høj grad optaget af, hvordan disruption 

eller brugen af ny teknologi - markant ændrer arbejdsmarkedssituationen og eksempelvis medfører, at de hidti-

dig kendte produkter og virksomheder kan blive forandret eller overflødiggjort.  

Disse bevægelser er globale og vil uomtvisteligt påvirke vores mange medlemmer, herunder os selv. Derfor er 

det helt centralt, at vi aktivt forholder os til, hvordan vi som organisation kan være med til at styrke vores med-

lemmer og sikre dem en fortsat attraktiv fremtid på arbejdsmarkedet i en verden i konstant forandring.  

Dette er baggrunden for, at vi går i gang med strategisk kompetenceudvikling internt i HK med fokus på lærings-

kompetencer, relationskompetencer, digitalisering, robusthed, globalisering, internationalisering og ledelses-

mæssige udfordringer.  

Igen har vi udpeget områder, der skal have særlig opmærksomhed til at begynde med – dette arbejde vil også 

være et omdrejningspunkt i HK Hovedstadens bestyrelse og til repræsentantskabets møder.  
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Arbejdet i bestyrelsen 
Vi har et tillidsfuldt, konstruktivt og godt samarbejde i bestyrelsen, hvilket især kommer til udtryk, når vi har vo-

res debatter om forskellige emner, men også i vores tilgang til at behandle de emner, der udgør vores dagsor-

den på de ca. 10 møder, der afholdes om året. 

Vi havde i november 2017 et bestyrelsesseminar på Klinten, hvor vi også afholdt en workshop, der skulle af-

dække, hvordan vores OK18 kampagne skulle foregå. Hvis bestyrelsens tid i hverdagen ville være ligeså utøm-

melig som ideerne, der blev spillet ind med, så havde vi lavet et brag af en kampagne, men det er den desværre 

ikke. På trods af dette mener vi alligevel, at vi er landet på et fornuftigt fundament, hvor kampagnen er synlig, 

og hvor alle kan rumme indsatsen i hverdagen. 

Vi havde også nogle gode timer med en vigtig debat, der nok fortaber sig lidt for de fleste af os i hverdagen. 

Henriette Lerche bidrog på seminaret med et supervigtigt og interessant indlæg af international karakter. Henri-

ette deltager i AAA (Aktionsgruppen Arbejdere og Akademikere), der samarbejder på internationalt niveau, hvor 

arbejdsmarkedets udvikling i forhold til arbejdsmiljø er på dagsordenen. Især nye og meget kreative ansættel-

sesformer blev debatteret livligt og gav os alle meget at tænke over og et emne at tage med hjem til vores ar-

bejdspladser til videredrøftelse der. 

På seminaret drøftede vi også vores arbejdsmængde i hverdagen op imod tidsforbruget, som alle gerne bruger 

på bestyrelsesarbejdet, selvom det kan blive meget presset hen over året. Vi talte derfor om muligheden for at 

strukturere vores møder hen over året på en anden måde og i den forbindelse om en ny struktur for mødeind-

hold. 

Vi kom frem til, at vi i stedet for 10 bestyrelsesmøder vil afholde 4 bestyrelsesmøder om året af traditionel ka-

rakter. Som supplement til bestyrelsesmøderne vil vi afholde 1 til 2 dagsmøder eller konferencer, hvor tiden til 

at debattere de emner, vi arbejder med i bestyrelsen eller emner, der er oppe i tiden bliver tilgodeset. Vi kan på 

den måde få sammenfattet vores konklusioner på et gennemarbejdet og oplyst grundlag, der er opnået konsen-

sus om. Derudover vil vi samarbejde og afklare, hvad der kommer ad hoc digitalt. Vi ser lige nu på mulighederne 

for en fælles platform i skyen, hvor vi kan have et fælles arkiv for referater og andre dokumenter, og hvor vi hur-

tigt kan kommunikere vores holdninger i hverdagen sådan, at vi ikke behøver at forlade vores arbejdsplads for at 

holde møde om tingene. 

 

 

 

 
 

 

 

HK Danmarks kongres den 23. – 25. oktober 2017 
I perioden har der været afholdt HK Danmarks kongres i Århus. Et dejligt sted og en dejlig by. Vi, der var med 

som delegerede havde et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i forbindelse med gennemgang og drøftelser af 

målprogrammet både på møder før kongressen, men også på hotellet om aftenen. Det gode og konstruktive 

samarbejde kastede da også positiv respons af sig, hvilket betød, at vi i HK Stat Hovedstaden stort set fik gen-

nemført alle de ændringsforslag, vi havde til målprogrammet, og det er vi rigtig glade for og stolte af. 

Både formand Kim Simonsen og næstformand Mette Kindberg blev genvalgt på kongressen, hvilket der var stor 

opbakning til. Imidlertid er det nu sådan, at der hurtigt kan ske noget, der ikke er forventeligt i denne verden, og 

det gjorde der også i slutningen af 2017, hvor Mette Kindberg valgte at trække sig som næstformand. Vi står der-

for nu i den situation, at der skal vælges en ny næstformand. 

Det er et vigtigt valg for os alle sammen, fordi der er så meget på spil både i HK som fagforening, men også i for-

hold til den politiske dagsorden, hvor vores stemme i HK også skal have indflydelse på fremtiden. Derfor er det 

også af stor betydning, at vi alle ser på vores mulighed for at deltage i den ekstraordinære kongres i Odense lør-

dag den 21. april 2018.  
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Og så var der valg…… 
Den 19. november 2017 havde vi kommunal - og regionsvalg. 52 medlemmer af HK Hovedstaden stillede op, 21 

blev valgt ind – af de 52 medlemmer kom 8 fra HK Stat, af de 8 blev 3 valgt ind – så vi vil gerne ønske tillykke til 

Jesper Christensen, valgt i København, Michel Berg, valgt i Rødovre og ikke mindst, Lars Hein, valgt i Tårnby.  

Det faglige arbejde kan ikke stå alene, og derfor er det fantastisk, at der kan komme lidt ’stat’ ind over det kom-

munale. Der er et citat som lyder: de som stemmer, bestemmer – derfor er det for os i bestyrelsen vigtigt, at 

man bruger sin stemme hver gang.  

Det kunne være fantastisk, hvis statsmedlemmerne i den grad prægede de forskellige stemmesedler til henholds-

vis kommunal-, regions-, folketings- og ikke mindst EU-valg. Det er også et spørgsmål om at være politiske, men 

mest af alt et spørgsmål om at være fagpolitiske, når vi taler om det velfærdssamfund, som vi har været med til 

at bygge op, og som vi som statsansatte står vagt om. 

 

Facebook 
Al begyndelse er svær, men vores facebookside HK Stat Hovedstaden har nu fundet sin gænge. Men det er en lidt 

sluttet skare – ca. 10% af medlemmerne har været inde og ’like’ siden. Det er en anderledes kommunikations-

form, men den er hurtig, når vi gerne vil have budskaber ud. I bestyrelsen er vi opmærksomme på, at ikke alle 

har facebook – så vi tilsigter at få lagt informationerne på hjemmesiden også. I bestyrelsen har vi besluttet, at vi i 

forbindelse med OK18 også vil gøre brug af de medier, som vi har til rådighed. Det giver en god fornemmelse af, 

hvor langt vi er i forhandlingerne, når Rita Bundgaard, vores sektorformand, og Peter Raben, vores sektornæst-

formand, dele deres oplevelser ved forhandlingsbordet. 

 

 

 

HK Ven 
Vi har i denne periode udvidet vores HK-vennegruppe til at omfatte vores kolleger, som har mere end 19 ugers 

ledighed. Det viser sig, at HK er den faglige organisation, som har flest langtidsledige – mange initiativer er sat i 

værk i HK Hovedstaden. Blandt andet et tiltag for +50 årige. Men i vores bestyrelse havde vi en ide om, at vi 

burde kunne gøre noget andet for vores egne kolleger. Derfor skrev vi ud til ca. 30 af de 179 langtidsledige stats-

medlemmer. 15 responderede, og af disse har vi i dag kun 9 tilbage, som vi mangler at få videre i arbejdslivet. At 

blive arbejdsløs er i vores samfund det samme som at miste sin identitet. Vi bliver aldrig spurgt, hvem vi er som 

person, men om hvad vi laver. Det giver disse kolleger en særlig udfordring, og mange af vores møder med dem 

har handlet om at få gnisten tilbage. Det kan lykkes - og en stor tak til de tillidsrepræsentanter, som har gjort en 

forskel i at både anvende HK’s Jobbørs, men også trukket i tråde når vi ringede for at høre, om det kunne lade sig 

gøre at skaffe et vikariat.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HKStatHovedstaden?ref=hl
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Vi solgte ”arvesølvet”….. 
Den 4. december 2017 kunne vi vågne op til nyheden om, at HK sammen med de øvrige ejere havde indledt for-

handlinger med TRYG om salg af ALKA. Et flertal i HK’s hovedbestyrelse stemte for, at det var en god ide. Salgspri-

sen var 8,2 mia.kr – og med HK’s aktiepost bliver det til en anseelig del.  

Men har vi solgt/købt katten i sækken – det må tiden vise. Formanden for HK Stat Hovedstaden stemte nej til sal-

get – vores forbundsformand, Kim Simonsen, argumenterede for, at i løbet af de kommende år vil ALKA stå over 

for store millioninvesteringer i bl.a. it. Pt. meget store beløb på at implementere EU’s persondataforordning og 

overholdelse af anden EU-regulering, solvensopgørelser osv. Disse investeringer skulle været kommet via ekstra-

ordinære indskud fra de forskellige aktionærer, som dermed ville være kommet under økonomisk pres. De næste 

5 år skulle der ikke ske noget med vores forsikringer – lad os håbe at ALKA, som videreføres som selvstændigt 

brand, kan opretholde den gode stil fremadrettet. Med til historien hører, at max. 15 % af HK’s medlemmer har 

private forsikringer hos ALKA. 

 

Facility Management 
Regeringen fremlagde en ny 2025-plan og i sammenhæng hermed et udspil til effektivisering i det offentlige via 

centralisering i større enheder - kaldet fælles løsninger.  

2025-planen er på mange punkter opkog på og varianter af dels tidligere regeringers planer om effektviserig af 

den offentlige sektor - og dels elementer fra regeringsgrundlaget og sammenhængsreformen. For at holde de of-

fentlige udgifter i ave, vil regeringen øge produktiviteten i den offentlige sektor gennem øget brug af ny tekno-

logi, mere fokus på kerneopgaven og bedre ressourceudnyttelse ved bl.a. at samle i større enheder, hvor etable-

ringen af Statens Administration og Udbetaling Danmark nævnes som eksempler til efterfølgelse. 

Men det som måske fylder for HK Stat Hovedstaden, er etablering af fællesstatslig facility managementløsning: en 

fælles løsning i Bygningsstyrelsen til udbud, indkøb og styring af facility managementydelser i staten, f.eks. rengø-

ring, vedligehold, intern service mv.  

Blandt argumenterne for at etablere fælles løsninger er, at det vil understøtte, at statslige arbejdspladser i højere 

grad placeres i hele Danmark, så de fælles løsninger kan forventes at indgå som en del af næste udflytningsbølge. 

Selv om det ikke står i regeringens udspil, kan denne centralisering være første skridt på vejen til dannelse af sær-

lig offentlige selskaber i stil med Udbetaling Danmark eller egentlig privatisering, som regeringen i både sit rege-

ringsgrundlag og i sammenhængsreformen lægger op til, at der skal være mere af.  

I modsætning til det mere politiske indhold i selve 2025-planen kan en stor del af indholdet i planen om centrali-

sering i større enheder i alt fald for det statslige områdes vedkommende gennemføres af regeringen uden Folke-

tingets indblanding - ligesom ressortomlægninger og flytning af statslige arbejdspladser.  

Etablering af større enheder må forventes at få konsekvenser for en del af vores medlemmer i form af personale-

reduktioner og/eller flytning af arbejdspladsen. I OAO sammenhæng arbejdes der intenst på at dække kollegerne 

ind. Derfor er vi glade for den besvarelsesprocent, tillidsrepræsentanterne havde på vores mail om emnet. Også 

fordi I heri nævnte forskellige problemstillinger, som nu er viderebragt til OAO. 
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HK Stat Hovedstadens bestyrelse i 2017 
 

 

Formand 
Ulla Moth-Lund   HK Stat Hovedstaden 

Christensen 

    

Næstformand 

Pernille Lange  Erhvervsstyrelsen 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

                  
Henriette Lerche Københavns Universitet       

Jette Jensen  Udenrigsministeriet 

Joan Hindsgaul-Nissen Statens Serum Institut 

John Johannessen Rigsombudsmanden på Færøerne 

Jytte Kofod Møller Campus Bornholm 

Kate Kengen  Københavns Byret 

Susanne Engel-Andreasen Københavns Politi      

 


