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Ny overenskomst 
Man kommer nok ikke uden om, at overenskomstforhandlingerne om den nye overenskomst kom til at fylde meget – 
både hos medlemmerne og for medarbejderne. 

Forhandlingerne gik i hårdknude, og der blev arrangeret stormøde i Fredericia for alle tillidsrepræsentanter. Vi var med 
til at bemande en fanevagt foran Forligsinstitutionen hele døgnet rundt, mens forhandlingerne stod på. Mange medlem-
mer og ansatte tog på tur en vagt, således at fanen blev holdt højt døgnet rundt, til vi havde en aftale.  

Samtidig var mange medlemmer urolige for, om de kunne komme på deres forudbestilte ferie, så afdelingen beman-
dede telefonerne og besvarede alle mails inden for 24 timer. Der var rigtig stor aktivitet både ude på arbejdspladser og 
i hele HK, men oplevelsen var alligevel, at vi alle stod sammen. 

Overenskomstresultatet blev sendt til afstemning, og det blev et stort ja med en højere afstemningsprocent, end der er 
set i mange år. Tillykke til os alle.  

 

 

 

 

 

 

 Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøet er stadig under pres. Nedskæringer, besparelser og større krav til performance giver rigtig mange udfor-

dringer på arbejdspladserne. Vi hører i stigende grad, at kolleger ikke kan enes, brokker sig, føler sig chikaneret m.v. 

 

Når vi kommer ind i sagerne, så viser det sig mange steder, at det er det stigende arbejdspres, som får medlemmerne 
til at gå ned med stress eller i bedste fald sygemelde sig, da de har brug for luft. Men det skaber ekstra pres på de re-
sterende kolleger, og man begynder at bemærke over for hinanden, at alle ikke løfter lige meget, at alle ikke melder sig 
på banen til nye opgaver osv. 

Det er mange gange ikke et udtryk for andet, end at kollegerne også er under pres, og at arbejdsmiljøet ikke er sat i 
højsædet hos arbejdsgiverne. 

Afdelingen har haft nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet på en plan for at være med til at gøre arbejdsmiljøet 
bedre på arbejdspladsen. Planen, som er lavet som et årshjul, løber gennem hele 2019, hvor der næsten hver måned 
er et tiltag – nogle for medlemmer, andre for tillidsvalgte og endog også for de tillidsvalgte og deres ledere. 

Det blev sat i gang i januar måned, hvor der blev lagt ud med en Arbejdsmiljøkonference arrangeret af FH, et fyraftens-
møde om kommunikation – ”Tal med kropssprog” for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og medlemmer, 
og senest er der blevet afholdt en uddannelsesdag for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere.  

Samtidig vil vi prøve en ny måde at afholde samtaler med vores arbejdsmiljørepræsentanter. De vil blive kontaktet in-
den for de enkelte ministerier og få muligheden for at booke en personlig samtale. Samtalen er en personlig udviklings-
samtale, hvor målet er at styrke arbejdsmiljørepræsentanten og dennes arbejde. 

De første arbejdsmiljørepræsentanter er allerede blevet indkaldt. 

Men der vil ske meget mere på arbejdsmiljøområdet. Hele år 2019 er udråbt til arbejdsmiljøår, så der vil også komme 
forskellige tiltag fra både sektoren, samlet fra HK Hovedstaden og fra afdelingen. 
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Faglige seminarer 
Alle tillidsvalgte melder om stort arbejdspres, og det er grunden til, at man har været i tænkeboks for at se, hvordan 
man evt. kan arrangere informationer både til de tillidsvalgte og medlemmerne. 

Det er blevet til POWER HOUR – en titel på møder af ca. 1 times varighed, som kan holdes morgen, middag eller af-
ten – på arbejdspladsen eller i HK. 

I kan som tillidsvalgte eller medlemmer booke en oplægsholder, som på det aftalte tidspunkt vil komme og holde et 
oplæg. Emnerne for oplæg er mange, og her kan nævnes f.eks. kompetenceudvikling, arbejdstidsregler, psykisk ar-
bejdsmiljø, forberedelse til lønforhandlinger, bisidderrollen, ferieloven, seniorordninger og arbejdsglæde. 

Er der andre emner, som I på arbejdspladserne gerne vil høre noget om, så tager I bare fat i afdelingen. 

Herudover arrangeres der stadig uddannelsesdage/netværksmøder for tillidsrepræsentanterne på de forskellige mi-

nisterieområder efter behov. 

 

 

 

Elever, laborantpraktikanter og de unge      
I den forgangne periode har der været forskellige aktiviteter for elever og laborantpraktikanter. 

Elev/praktikantarrangementer ”Godt i gang som elev”, ”Tillykke du er udlært”, ”Karrieremesse” og ”Elever klemt i 

konflikten” har været afholdt. 

Herudover har der været mulighed for at deltage i de forskellige tilbud, som annonceres gennem nyhedsbrevet ”Kur-

ser og arrangementer”, som udsendes til medlemmerne hver 14. dag, og for laborantpraktikanter annonceres for-

skellige tiltag endvidere i bladet Laboranten. 

Som noget nyt er der også i HK Hovedstaden arbejdet på en talentuddannelse for de unge. Talentuddannelsen, som 

HK Hovedstaden har stået for, har strakt sig over et forløb på ca. ½ år, hvor 15 engagerede unge har arbejdet med 

et projekt, som kan gøre en forskel på den enkeltes arbejdsplads. 

Deltagerne kommer fra Stat, Kommunal, Service, Handel og IMI, hvilket har givet et unikt samarbejde på tværs af 

sektorerne. Lørdag den 9. marts skal de præsentere projekterne for afdelingssektorformændene fra HK Hovedsta-

den. 

HK Ungdom er for alle under 31 år. Det gælder også dem, som blev udlært allerede i en alder af 22 år, eller som har 

3 dejlige unger. De er alle en del af HK Ungdom. Det er i HK ungdom, at man kan få indflydelse på, hvad der skal 

ske i HK, hvilke politiske emner der skal tages op osv.  

HK Ungdom er ikke sektordelt, men går på tværs af huset og landet. Det er stedet, hvor venskaber og fællesskaber 

starter og varer en livstid.  

HK Stat Hovedstaden besøger stadig Niels Brock. Her tager vi godt imod eleverne på 1. skoleophold og sender dem 

trygt til fagprøve på 3. skoleophold.  

På 1. skoleophold fortæller vi dem, hvad HK kan tilbyde, hvad deres muligheder og rettigheder er. På 3. skoleophold 

fortæller vi om, hvad arbejdsmarkedet forventer af dem, når de kommer nyudlærte. Hvilke udfordringer man kan 

møde, og hvordan man forbliver opdateret i forhold til nye efteruddannelse - og videreuddannelsesmuligheder.  

Den 19. marts afholdes ”Offentlig elevdag”. Her samler Stat og Kommunal deres elever til en dag om forandringer og 

kreativitet. Husk at kæmpe for muligheden på jeres arbejdsplads - for at eleverne kan deltage i disse arrangementer.  
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Laboranter og SAMDATA 
Der er også sat fokus på fremtiden for laboranterne og IT-medarbejderne. For laboranterne er det Dansk Laborantfor-

ening, som har kigget ind i fremtiden, og deres bud bliver løbende sendt ud til medlemmerne via bladet Laboranten. For 

IT-medarbejderne er det SAMDATA, som står for at se ind i fremtiden. Dette bliver også løbende beskrevet i deres ny-

hedsbreve, som bliver sendt ud elektronisk til de enkelte medlemmer. 

 

Ansatte i fleksjob 

Medlemmer, der er ansat i fleksjob, har givet udtryk for, at de mangler uddannelse og andre tiltag, som tager højde for, 
at de mange gange ikke kan deltage i de annoncerede tilbud, da de ofte er på nedsat tid grundet deres skånevilkår. 

Der har derfor været afholdt et fællesmøde i HK, hvor der er blevet noteret en lang række ønsker fra de ansatte i fleks-
job. 

Det har afstedkommet, at der er blevet oprettet kurser, hvor der er tilrettelagt undervisning, som tidsmæssigt passer til 
personer med skånevilkår, som f.eks. nedsat tid. 

Herudover har der været arrangeret møde med LAFS, Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, hvor der blev ori-
enteret om alt inden for den del af beskæftigelseslovgivningen, der omhandler fleksjob, førtidspension, ressourcefor-
løb, sygedagpenge, fleksydelse m.v.    

Et sådant arrangement er også blevet efterspurgt fra Bornholm, så den 15. maj 2019 bliver der i HK på Paradisvej af-
holdt et lignende arrangement for alle sektorers medlemmer. 

 

 

 

 

 

Nyvalgsmøder 
Alle nyvalgte bliver inviteret ind til et dagsseminar i afdelingen, hvor der bliver gi-

vet en introduktion til afdelingen og de udfordringer, som de nyvalgte tillidsvalgte 

står overfor. 

Der har i år været afholdt 5 møder, og 41 nyvalgte har valgt at deltage. Herud-

over bliver alle tilbudt en faglig udviklingssamtale, hvor der er sparring med en 

faglig konsulent. 

  

 

 
 

 

HK-venner 
Projekt HK-ven er ved at nå sin afslutning. HK-ven har været et tilbud til de ledige om at danne et netværk i den faglige 

afdeling, hvor formanden og en faglig konsulent har været tovholdere. Netværket har støttet hinanden, der har været sat 

fokus på opkvalificeringstiltag, og alles netværk har været brugt til at hjælpe med at finde job. 

Der har været 3 hold igennem, og der er nu kun få tilbage, som ikke er i beskæftigelse. 

HK Hovedstaden arbejder nu på en lignende model, hvor man vil prøve at knytte de ledige tættere sammen med faglig 

afdeling, og der er startet et forsøg op i Stat og IMI. 

Det er hensigten, at medlemmet skal opleve et sammenhængende forløb, lige fra modtagelsen af opsigelsen til medlem-

met er i arbejde igen. I det forløb vil der være forskellige kontaktpunkter med HK, enten med den faglige afdeling eller 

med Job og Vejledning. Nogle af kontaktpunkterne er lovpligtige ifølge a-kassereglerne, andre er frivillige, som f.eks. 

Kvik-Start. Desuden har HK en række ydelser, som medlemmet måske ikke tænker på, at HK kan levere – eller måske 

slet ikke har overvejet i forbindelse med opsigelsen, f.eks. vejledning om pension. Endelig vil det styrke forløbet at knytte 

HK JobBørs tættere til de ledige og til den faglige afdeling. 
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Medlemsarrangementer 
Gennem årene har HK Stat Hovedstaden arrangeret mange forskellige former for fyraftensarrangementer for med-

lemmerne. 

De sidste par år har vi i HK Hovedstaden arbejdet på at arrangementer, som ikke er specifikke for en bestemt 

gruppe medlemmer, arrangeres af fællesskabet. Disse møder annonceres under overskriften HK Inspiration og 

udbydes via vores kursusnyhedsbrev, som sendes til medlemmerne hver anden uge. 

Gennem året har der været møder både i Nordsjælland og i Hovedstaden, og emnerne har været mange. Der har 

været oplæg om agil projektledelse, persondataloven, sygedagpengeloven, den nye ferielov, slip stress ud af 

skammekrogen og meget mere. 

HK Stat Hovedstaden har også afholdt enkelte medlemsmøder herunder karrieremesse, orientering om den nye 

overenskomst, foredrag med Christina Schneider og besøg i Folketinget. 

I den kommende periode vil der også blive arrangeret medlemsmøder, og denne gang vil der blive fokuseret på 

arbejdsmiljøet. 

Sidder du med en god ide, så er du velkommen til at kontakte afdelingen. 

 

Lederne 
HK Hovedstaden tog i 2015 initiativ til at oprette det, der i dag hedder HK Leder. 

HK Leder henvender sig til medlemmer, der er ansat som ledere/mellemledere inden for alle HK Hovedstadens 

sektorafdelinger, altså såvel private - som offentlige ledere. 

Formålet med HK Leder er, at HK Hovedstaden ønsker at give lederne/mellemlederne en palet af tilbud i form af 

lederarrangementer, lederkurser, ledersparring, ledernetværk samt mange andre tilbud, som ledergruppen har 

efterspurgt. 

I 2018 har der i lighed med de tidligere år været afholdt 4 morgenkonferencer også kaldet Morgen-Boost, som kun 

bliver udbudt til medlemmer i HK Hovedstaden med ledelsesansvar. Konferencerne finder sted i HK Hovedstaden 

fra kl. 07.45-10.00.  

Konferencernes indhold omhandler typisk emner, der er aktuelle og oppe i tiden, og de bliver præsenteret af fø-

rende forfattere, forskere og andre med ekspertise indenfor emnefeltet ledelse. 

Hvis man som medlem af HK enten allerede er, eller hvis man på et tidspunkt bliver leder/mellemleder, så skal 

man kontakte HK-medlemsservice og meddele dem dette, da man så vil blive registreret som leder og dermed få 

tilbud om deltagelse i de kurser og arrangementer, som udbydes af HK Leder. 
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Bornholm 
Formanden har besøgt Bornholm 3 gange i den forløbne periode. Alle arbejdspladser bliver tilbudt et arbejds-
pladsbesøg, og samtidig bliver der afholdt netværksmøde for de forskellige tillidsvalgte på Bornholm. 

HK Stat Hovedstaden har også samarbejdet med kommunalsektoren om at afholde et ekstra arrangement for de 
ansatte på Bornholm. Det blev i denne periode til arrangementet ”Djøf med løgn 3”, hvor rigtig mange medlemmer 
fik en glad aften. 

Bornholm blev desværre også ramt af masseafskedigelser, da Røde Kors besluttede sig for at lukke alle aktiviteter 
ned på Bornholm på grund af det faldende antal asylansøgere. Specielt trist, da medarbejderne kort forinden 
havde fået en klub op at stå.  

 

 

 .  

 

 

  Færøerne 
Områdeklubben på Færøerne afholder normalt generalforsamling i maj måned, men sidste år blev den flyttet til 

efteråret – der kom lige en overenskomstforhandling og optakt til en konflikt i vejen. 

Men i september måned lykkedes det at afholde generalforsamlingen, hvor der blev valgt en ny formand og en ny 

næstformand for områdeklubben. Det blev Marin Augustinussen og Petra Iversen, som henholdsvis blev valgt som 

ny formand og ny næstformand. Tillykke til dem begge. 

I september blev der også afholdt et medlemsarrangement med stylist Katrin i Geil. Dette meget vellykkede arran-

gement blev afholdt på politistationen i Thorshavn. 

I den forgangne periode har der ligeledes været aktivitet i forbindelse med  
overdragelsen af Familie- og Arveret til det Færøske Landsting. 

 

https://www.colourbox.dk/billede/hammershus-old-ruined-castle-on-bornholm-billede-1198556
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Vi er en afdeling bestående af 
Formanden, 1 faglig chef, 8 faglige konsulenter og 5 administrative medarbejdere. 

8.363 medlemmer, 248 tillidsrepræsentanter og 192 arbejdsmiljørepræsentanter:  

 

Nordsjælland 
Nogle medlemmer arbejder i Nordsjælland og andre bor der, og begge grupper medlemmer kan benytte sig af HK 
på Milnersvej i Hillerød. 

Job og Vejledning er åbent for medlemmer tirsdage fra kl. 9-17, torsdage fra kl. 9-15 og fredage fra kl. 9-13, og 

herudover afholdes der rådighedsmøder for ledige. 

Har man brug for en personlig samtale med en faglig konsulent, kan der også laves en aftale på Milnersvej. 

Herudover har der også været arrangeret fyraftensmøder – der har været afholdt ”Få det bedste ud af din person-

lighed”, ”Det skal du vide om den nye ferielov” og ”Personlig fortælling om stress”. 

Møderne har været godt besøgt, og der vil fortsat blive arrangeret fyraftensmøder i Hillerød, så sidder du med en 

god ide, så kontakt bare afdelingen. 

I Nordsjælland er der også et tillidsrepræsentantforum. Dette forum, som går på tværs af alle statslige arbejdsplad-

ser, mødes 4 gange om året, hvor der bliver udvekslet erfaringer og sparret med hinanden. 

 

 

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. 33 30 29 24. Dette telefonnummer er bemandet man-

dag – torsdag fra kl. 8.00-17.00 og fredag fra kl. 8.00-16.00. 

 

 

https://www.colourbox.dk/billede/kokkedal-slot-nordsjaelland-billede-16138465
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 Hvad fik vi øje på under forhandlingerne om OK 2018?  
En af de helt store aha-oplevelser under forhandlingerne var omverdenens og kollegernes viden om fagforenin-

ger. Mange kolleger, der er medlem af HK, havde ringe eller ingen viden om den danske model. Mange kolleger, 

der er medlemmer af ”de gule forretninger” havde ringe eller ingen viden om den danske model.  

Kolleger, der er medlem af HK, var ikke klar over, hvordan der bliver forhandlet, og hvor stor indflydelse vores 

fagforening har. Når vi fik talt om forskellen mellem medlemskab af en fagforening og en af ”de gule forretninger” 

og dermed betydningen for den danske model, så blev stemningen alvorlig. På den positive måde.  

Der bredte sig stille og roligt et sammenhold, der blev båret af stolthed til alt det, vi er fælles om. Historien om, 

hvordan det hele hænger sammen, blev også fortalt til de kolleger, der er eller var medlem af ”de gule forretnin-

ger”. De kunne nu pludselig godt forstå, at de nu og da blev omtalt som personer, der ”nasser.”  

Mange havde troet, at det var fordi, de får det samme i a-kasse bidrag som dem, der betaler til en dyrere fagfor-

ening. Først der forstod de, at der er tale om, hvem der møder op i ”Forligsen”. Først i de uger fik vi talt sammen 

om, hvad det hele går ud på. Hvad historien handler om. 

Den viden skal vi arbejde videre med i årene, der kommer. Sammen skal vi huske at blive ved med at tage snak-

ken på arbejdspladserne og minde hinanden og andre om, hvad det handler om. Og bruge OK18, både forløbet 

og resultaterne som eksempler.   
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 Ekstraordinær kongres i HK Danmark 21. april 2018 

Næstformand i forbundet Mette Kindberg valgte tilbage i november 2017 at trække sig fra posten.  

Derfor blev der indkaldt til ekstraordinær kongres i Odense. Der var to kandidater i spil til posten. Vores egen Ulla 

Moth-Lund Christensen og Martin Rasmussen, tidl. formand for HK Midt, nu næstformand i HK Danmark. 

På den ekstraordinære kongres var den erfarne journalist Cecilie Beck moderator og leverede de mange spørgs-

mål til Ulla og Martin. Det var spørgsmål, der spændte usandsynlig bredt, lige fra ligeløn er indført på Island, be-

væger Danmark sig mod et prekariat, eller hvad betyder det, at I ikke opfylder kriterierne som formænd, fordi Ulla 

er fra Stat og Martin er en mand.  

Det gik i et tempo, der ville gøre Clement Kjersgaard misundelig. Derfor stor respekt for de to kandidaters viden, 

evne til at følge med og samtidig tænke klart i en presset situation, hvor der var meget på spil. Der var ca. 360 

tilstedeværende i salen i Odense Kongrescenter. Der har også efterfølgende været udtrykt stor glæde over kandi-

daternes mod og vilje til at gå ud i et kampvalg. Det styrker HK’s interne demokrati, at det blev et reelt valg og 

ikke en kåring.   

 

  

 

 
 

 

 

Projekt – Faget 

Der har været nedsat en fokusgruppe til at se på faget inden for fremtidens studiesekretærer. Fokusgruppen har 

lavet en beskrivelse af kompetencer og arbejdsopgaver, som der vil være brug for i fremtiden. Det viste sig også, 

at det ikke kun var for studiesekretærer, men også mange andre titler/stillinger inden for det administrative om-

råde, så projektet kom til at handle om fremtidens administrative nøglemedarbejdere. 

Der er udarbejdet en pjece, som giver et bud på forskellige roller og deres kompetencer, bud på yderligere kom-

petencer og forslag til relevant opkvalificering. 

Hertil kommer, at Københavns Professionshøjskole i samarbejde med HK har udviklet et kompetenceudviklings-

forløb til målgruppen. Det indeholder et indledende forløb med fokus på studieteknik og mindset, et forløb med 

kompetencegivende moduler og et afsluttende forløb med fokus på omsætning af kompetencerne i egen praksis. 

Pjecen og orientering om uddannelsesforløbet er annonceret, og der har været taget kontakt til en del arbejdsgi-

vere og medlemmer. Der har været stor interesse, så håbet er, at det første hold, som starter efter sommerferien 

2019 vil blive fyldt op og gerne med så stor interesse, at der bliver oprettet flere hold. 

Næste mål er at få et lignende tilbud til Bornholm. 

 

 

 

 

https://www.hk.dk/Aktuelt/Kampagne/Kongres-2013/Billeder/1aa4ce62-4e17-4367-8c3e-d5589ae61556
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LO bliver til FH 
Så er sagen klar. Fra 1. januar 2019 blev LO til FH, der står for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Samlet bli-

ver vi mere end 80 fagforbund, der rummer 1,4 millioner kolleger i FH. Formålet med fusionen er at stå stærkere i 

med- og modspil i forhold til arbejdsgivere og skiftende regeringer. Hovedopgaven vil fortsat være et samfund, 

hvor alle har mulighed for at uddanne sig og opnå gode og sunde job, så man kan forsørge sig selv og sin familie. 

 

 

Skriftlig beretning for HK Stats deltagelse i Aktionsgruppen Arbejdere og Akademi-

kere  
HK Stat Hovedstaden har været repræsenteret i AAA gennem bestyrelsesmedlem Henriette Lerche. Ved AAA’s 

generalforsamling 30. maj 2018 blev hun genvalgt til bestyrelsen og repræsenterer dermed fortsat HK’s statsan-

satte i det forum, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø i et dansk og internationalt perspektiv. 

Aktionsgruppen udsender regelmæssigt nyhedsbreve, som HK Stat Hovedstadens bestyrelse modtager. Derud-

over præsenterer Henriette gruppens arbejde for bestyrelsen, så den er informeret og kan komme med input til 

AAA’s arbejde.  

AAA har tradition for at invitere oplægsholdere til deres årsmøde og generalforsamling. I året der gik, har emnerne 

været: 

- Den teknologiske udvikling - hvad den kan få af betydning for arbejdsmiljøet. 

- Hvordan retorik anvendes i forbindelse med politiske reformer og påvirker borgernes holdninger.  

- Kriminalitet i byggebranchen, f.eks. mafiaens forbindelser til metrobyggeriet.  

AAA er medlem af det europæiske netværk EWHN (European Work Hazard Network), hvor der diskuteres og erfa-

ringsudveksles på tværs af europæiske netværk og fagforeninger. 

EWHN afholder regelmæssigt arbejdsmiljøkonferencer rundt omkring i Europa, og i 2018 var det AAA’s tur til at 

stå for arrangementet. Det løb af stablen 20. – 22. september 2018 og havde det overordnede tema ”Precarious 

workers”. Konferencen var en blanding af foredrag, workshops og besøg på arbejdspladser i Københavnsområdet.  

EWHN har kontakter til ETUI (European Trade Union Institute) og bliver inviteret til konferencer i dette regi. I de-

cember 2018 deltog Henriette Lerche i konferencen ”Women, work and cancer”, der foregik i ETUI’s kontor i Bru-

xelles.   

EWHN er støttegruppe til ANROEV, der er et asiatisk netværk af arbejdsmiljø- og fagforeningsfrivillige, der arbej-

der med at fremme gode arbejdsforhold i Asien. 

Fra 2019 vil Henriette Lerche være AAA’s kontaktperson til EWHN og dermed det danske netværk.  
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De studerende 
 Som lovet ved sidste års generalforsamling, er arbejdet med de studerende fortsat. Der har været fire møder i 

arbejdsgruppen. Alle har bidraget med eksempler på, hvordan studenterne ansættes - fx antal timer, overens-

komst og til hvilke opgaver.   

Kreativiteten er stor på de statslige arbejdspladser. Derfor har det heller ikke været muligt at finde en model, der 

kan bruges alle steder og sikre, at de studerende ansættes til studierelevant arbejde på den rigtige overens-

komst.  

Vi er i gruppen blevet enige om, at der er kommet gode værktøjer på bordet, der kan bidrage til at skabe gennem-

sigtighed på området. Udgangspunktet har været at få italesat argumenter, der har en vis tyngde i dialogen med 

ledelserne.  

Værktøjskassen består nu af følgende:  

Tjek omsætningshastigheden 

Omsætningshastigheden er i en styrelse blevet målt til 7 måneder for de studerende. Når man i den kontekst ser 

på, hvad det koster at rekruttere, afholde samtaler, udsende ansættelseskontrakter og oplære, så må det være 

omkostningstungt i forhold til den korte ansættelsesperiode.  

Moderniseringsstyrelsens brev 

Moderniseringsstyrelsens brev af 18. november 2016 som beskriver, hvad der skal lægges vægt på i stillingsop-

slag og i beskrivelsen af jobbet, da det danner grundlag for overenskomstdækningen 

Hold øje med ansættelser 

Opret et skema, der sikrer at antallet af studerende hele tiden er ajour. Mål antallet op mod fastansatte. Bestyrel-

sen og medlemmerne kan beslutte, at de vil arbejde på, at der er et max. antal studerende i %. Det kan f.eks. 

også sammenholdes med %-satsen, målt op mod antal AC-ansatte. Oversigten sikrer også, at der kan gribes ind, 

hvis f.eks. et helt område erstattes af studenter, som det eksempelvis er set i en reception eller i hele fagområder 

som enhedspostkasser, høringsbesvarelser og hjemmesidetekster.  

Tjek stillingsindholdet 

Er der tale om studierelevant arbejde, eller er det rent HK-arbejde. Hvis stillingen forudsætter, at viden fra studiet 

er påkrævet for at løse opgaven og er den studerende bachelor, så skal vedkommende indplaceres på en AC-

overenskomst. 

 

 

 

https://www.colourbox.dk/billede/billede-20447181
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