
 

 

HK Stat Hovedstadens generalforsamling den 7. marts 2019 

 

Forslag 1 – Dagsordenens punkt 5a 

 

Målprogram 2019/2020 

  

Målprogrammet dækker alle fra unge til seniorer og alle faggrupper. 

 

Formålet med målprogrammet er at styrke de tillidsvalgte og medlemmerne således, at de i fælles-

skab bliver klædt på til at være med til at sætte dagsordenen på fremtidens arbejdsforhold og an-

dre spørgsmål, som er vigtige for dem på arbejdspladsen samtidig med, at vi har fokus på den or-

ganiserende fagforening i alle led. 

 

Derfor vil afdelingen sætte fokus på nedenstående punkter: 

 

Tillidsvalgte: 

 

Faglige seminarer Afholdes som gå hjem møder, når 

der er aktuelt emne, så som ferielov, 

persondataforordning, arbejdstids-

regler, ny løn m.v. 

Uddannelsesdage/Netværksmøder Møderne kan afholdes traditionelt i 

HK, men kan også holdes på ar-

bejdspladsen, som skype eller under 

andre former, som tillidsrepræsen-

tanterne udtænker 

Udviklingssamtale med nyvalgte Videreføres 

Samtaler med tillidsrepræsentanter 

eller klubbestyrelsen, hvor der laves 

aftaler for det kommende år 

Samtalerne afholdes efter behov 

med fokus på de steder, hvor der er 

tillidsrepræsentanter eller faglige 

konsulenter, som ønsker sparring 

om klubbestyrelsesarbejde og orga-

nisering 

Fokus på arbejdsmiljøet Hele 2019 er udråbt til arbejdsmiljø 

år, og der er lavet et årshjul, hvor 

der løbende overfor tillidsrepræsen-

tanter, arbejdsmiljørepræsentanter, 

medlemmer og ledere bliver sat fo-

kus på arbejdsmiljøet samt under-

støtte arbejdsmiljørepræsentanterne 

ved afholdelse af AMR udviklings-

samtaler 

Overenskomsten 2018 - 2021 Implementere og orientere om det 

nye i overenskomst 2018-2021 

Fokus på at nye tillidsrepræsentanter 

tager TR-uddannelsen 

Drøftes på alle udviklingssamtaler 

med nyvalgte 

Fokus på de mange studerende Understøtte de tillidsvalgte i at der 

bliver ansat HK’ere i HK-stillinger og 

studerende i relevante studiejob – 

herunder at studerende bliver ansat 

under AC overenskomsten, hvis de 

har bestået deres bachelor 

 

 

Medlemmerne: 



 

 

 

Mulighed for at få Power Hour på ar-

bejdspladsen 

F.eks. kompetenceudvikling, stress, 

MUS, fremtidens arbejdspladser m.v. 

Fokus på kompetenceudvikling Arbejde for at medlemmerne får en 

bred mulighed for kurser og uddan-

nelse, således at kompetenceni-

veauet bliver hævet 

Arbejdsmiljøet Hele 2019 er udråbt til arbejdsmiljø 

år, og der er lavet et årshjul, hvor 

der løbende overfor tillidsrepræsen-

tanter, arbejdsmiljørepræsentanter, 

medlemmer og ledere bliver sat fo-

kus på arbejdsmiljøet 

Overenskomst 2018 - 2021 Implementere den nye overens-

komst ved at fremme kendskabet til 

ændringerne 

Kontakt til de klubløse Fremme relationerne på de arbejds-

pladser, hvor der ikke er tillidsvalgte 

i forbindelse med at der lønforhand-

les 

Faget, fremtiden og digitalisering Fortsætte samarbejde med uddan-

nelsesinstitutionerne for at få lavet 

relevant uddannelse/kurser til med-

lemmerne 

HK’ernes synlighed Fortsat skabe fokus på HK’erne ved 

at synliggøre deres deltagelse og 

betydning for løsning af kerneopga-

verne samt deres bidrag til kompe-

tent at løse opgaverne og dermed 

bidrage til at skabe værdierne i sam-

fundet 

 

Organisering og fastholdelse: 

 

Bornholm Medlemsmøder, arbejdspladsbesøg 

og TR-træf 

Nordsjælland Medlemsmøder, arbejdspladsbesøg 

og TR-træf 

Fokus på kontakten med de afskedi-

gede, hvis de går ud i ledighed 

Kvikstart og samarbejde med Job og 

Vejledning om et nyt koncept med 

fokus på kontakten til de ledige. 

Fokus på internationale medlemmer Engelsk materiale 

 

 

Forslagsstiller: HK Stat Hovedstadens bestyrelse, der indstiller forslaget til vedtagelse. 

 


