
HK Stat Hovedstadens generalforsamling den 4. marts 2020 
 
Forslag 1 – Dagsordenens punkt 5a 
 
Målprogram 2020-2021 

Målprogrammet dækker alle fra unge til seniorer og alle faggrupper. 
 
Formålet med målprogrammet er at styrke de tillidsvalgte og medlemmerne således, at de i fællesskab bliver 
klædt på, til at være med til at sætte dagsordenen på fremtidens arbejdsforhold og andre spørgsmål, som er 
vigtige for dem på arbejdspladsen samtidig med, at vi har fokus på den organiserende fagforening i alle led. 
 
Derfor vil afdelingen sætte fokus på nedenstående punkter: 
 
Tillidsvalgte: 
 

Nyvalgte tillidsvalgte Udviklingssamtaler hurtigt efter valget (AMR, TR, STR) 
Invitation til introdag for nyvalgte 
TR-uddannelsen 

Tillidsrepræsentanter Uddannelsesdage/netværksmøder 
Faglige seminarer/Power hour 
Årlige samtaler om klubbestyrelsesarbejde og organisering 
Uddannelse af tr – herunder tr-uddannelsen og løbende 
opdatering via f.eks. seminarer 

Arbejdsmiljøet for tillidsvalgte Tilbud om årlige,AMR-samtaler 
Fokus på samarbejdet mellem tr og amr – f.eks ved deltagelse i 
nogle fælles netværksmøder, afholdelse af oplysningsmøder for 
begge grupper m.v. 
Sparring om f.eks. arbejdsmiljøproblemer på de enkelte 
arbejdspladser 

 
Medlemmerne: 
 

Afholdelse af medlemsmøder Power hour på arbejdspladser eller i HK om aktuelle faglige 
emner 
Fyraftensmøder med indhold, som kan give medlemmerne 
redskaber f.eks indenfor stress m.v. 
Fyraftensmøder med aktuelle politiske eller 
medlemsdemokratiske formål 

Arbejdsmiljøet Fokus på arbejdsmiljøet – både på arbejdspladserne og det 
hele menneske, oplæg, snakke på arbejdspladsen – og med 
arbejdsgivere om, hvilke tiltag, der kan tages for at 
sikre/fastholde et sundt arbejdsmiljø 
 

Kompetenceudvikling og faget, 
fremtiden og digitalisering 

Fortsat arbejde for, at HK’erne er forberedt til fremtiden ved 
oplysning/oplæg om vigtigheden af kompetenceudvikling, 
afholdelse af uddannelsesdage, hvor skolerne forklarer om 
mulighederne, oplysning om, hvorledes man søger midler m.v. 
Ad hoc grupper omkring fremtidens arbejdspladser og 
samarbejde med skolerne om, at få relevante 
uddannelsesmuligheder/kurser m.v. 
Understøtte sektorens arbejde med ”I form til Fremtiden” 

HK’ernes synlighed Fortsat skabe fokus på HK’erne og deres mangfoldige 
færdigheder samt kompetencer til at bidraget til fremtidens 
løsning af kerneopgaverne 

Klubløse Fortsat arbejde på, at fremme relationerne mellem 
medlemmerne og afdelingen 

OK 2021 -  Begynde at indhente viden/ønsker fra medlemmerne til brug for 
ok forhandlingerne 2021 

Organisering og fastholdelse Arbejde på et synligt HK på arbejdspladserne og på værdien af 
medlemskab 

De unge  Arbejde for at inddrage de unge medlemmer i fremtidens 
fagforening. Herunder større repræsentation i de demokratiske 
fora 

 

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


