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Beretning 

Medlemstal 12.647
Tillidsrepræsentanter 271        
Arbejdsmiljørepræsentanter 186



Formandens forord

Endnu et år er gået, og det er igen blevet tid til den årlige generalforsamling.

For nogle en vigtig dag for vores demokrati. En mulighed for at få indflydelse på retningen for 
det fremtidige faglige og politiske arbejde og måske valg til en af tillidsposterne i bestyrelse 
eller repræsentantskab. For andre en festlig dag, hvor der er en masse ny information og en god 
mulighed for at møde mange kollegaer i festligt lag.

Denne skriftlige beretning fra bestyrelsen er en status på året, der er gået. Den er således mest 
en beskrivelse af hvad der ER sket og noget mindre, hvad der skal ske. Fremtiden vil vi i højere grad 
beskæftige os med i den mundtlige beretning på generalforsamlingen.

Med en ny formand er det naturligt, at der kommer et andet fokus og ny energi ind i det daglige 
arbejde. Afdelingen har derfor det seneste år været beskæftiget med mange nye tiltag, som alle har 
fokus på at komme nærmere medlemmerne og skabe mere synlighed fra HK.

Året har også været præget af, at mange ting skulle genstartes efter at have været sat på pause i 
flere år grundet pandemien.

Der er kommet ny regering og i skrivende stund, er vi stadig spændte på, hvilke konkrete handlinger, 
som ligger bag de fine ord i regeringsgrundlaget.

Der mangler personaleressourcer i det offentlige. Det gælder også på vores område og det er lidt 
af et paradigmeskift, at mange ledere nu skal vænne sig til, at personale ikke i samme grad er lige 
så loyale overfor deres arbejdsplads, hvis der er bedre mulighed andre steder. Fastholdelse og 
rekruttering er derfor det nye aktuelle samtaleemne i mange samarbejdsudvalg.

Vi håber, du bliver glad for den skriftlige beretning. Vi har forsøgt at gøre den mere læsevenlig og 
håber, at du vil møde op til generalforsamlingen den 9. marts og debattere den.

God læselyst.

Dennis A Jørgensen
Formand



Faglig rapport fra afdelingen
Det forgangne år, var året, hvor pandemien endelig 
slap sit tag i Danmark.

Det betød nye arbejdsgange og prioriteter for det 
faglige arbejde.

Fra at holde online møder, teams-møder og ikke me-
get kontakt personligt til medlemmerne, så har året 
budt på, at det personlige og nærværende er sat i 
højsædet igen.

Der er sat fokus på udviklingssamtalerne med tillids- 
og arbejdsmiljørepræsentanter.

Alle er de tilbudt en udviklingssamtale, og næsten 
50% af tillidsrepræsentanterne og 30 % af arbejds-
miljørepræsentanterne har takket ja og samtalerne 
er blevet gennemført.

Det er samtaler, hvor den enkelte har mulighed for at 
få ny information og sparre med afdelingen. Samta-
lerne beskrives som givende, og der er stor tilfreds-
hed.

Efter tilbagevendelsen til arbejdspladserne har 
der desværre også vist sig en stigende tendens til, 
at stress og konflikter har fyldt mere. Det har for 
mange været en stor omvæltning at vende tilbage 
og finde rytmen igen, og det har givet øget pres på 
sammenhængen mellem privatliv og arbejdsliv.

Der er også kommet mange flere sager omkring 
sygefravær og samtaler/bisiddere til disse sager. Sy-
gefraværet er steget, nok begrundet i at da man var 
hjemme, så kunne man arbejde med en forkølelse og 
meldte sig ikke altid syg og også, at efter medarbej-
derne er kommet tilbage til kontorerne, så er smitten 
også mere udbredt, da vi ikke har det samme im-
munforsvar, som inden landet lukkede ned.

Behovet for synlighed og nærvær er også et stort 
fokuspunkt. Mange medlemmer har udtrykt, at HK er 
usynlig og vi har heller ikke set mange medlemmer 
de sidste par år, men nu prioriterer de faglige konsu-
lenter igen at deltage i klubbernes generalforsam-
linger og medlemsmøder.

Alle netværksmøder for de ministerier, som ønsker 
det er sat i gang igen. Disse netværksmøder afhol-
des typisk 3-4 gange om året.

Netværksmøder for tillidsrepræsentanterne i Nord-
sjælland og på Bornholm og netværket for depar-
tementerne er også startet op igen. I alt har vi 14 
netværk kørende.

Der er også kommet gang i flere arbejdsgrupper, 
hvor der er repræsentanter fra bestyrelsen, afdelin-
gen og aktive tillidsrepræsentanter.

En af arbejdsgrupperne er gruppen, som kigger på, 
hvorledes man kan få stoppet ansættelser af de 
mange studerende, som overtager almindeligt HK 
arbejde. Et eksempel er, at man har sparet 2 HK’ere 
væk og erstattet dem med et antal studerende i en 

reception. Vi er ikke imod studerende, blot skal de 
ikke erstatte HK’erne.

En anden arbejdsgruppe er begyndt at arbejde med 
problemstillingen med, at AC’ere erstatter HK’ere. 
Der er en tendens til, at arbejdsgivere ansætter 
AC’ere i HK-job og inden for kort tid, tilføres stillinger 
lidt AC og så konverteres de til AC-stillinger.

Et fokus er også rettet mod de nye tillidsvalgte. Her 
er introdagene for nyvalgte igen med fysisk frem-
møde. Under pandemien kørte de virtuelt, men det 
giver et bedre udbytte og nærvær at komme ind i 
afdelingen og møde faglige konsulenter og sparre 
med hinanden.

Faglige sager er der også mange af. Det spænder sig 
over advarsler, afskedigelser, forkert løn, manglen-
de overholdelse af arbejdstidsregler, afregning af 
feriepenge m.v. Der er på nuværende tidspunkt ca. 
800 sager kørende, og af disse er 180 oprettet alene 
i 2022.

Vi har desværre også oplevet en stigning i bortvis-
ningssager. Bortvisning er en alvorlig sag, da med-
arbejderen mister lønforsikring og får karantæne i 
a-kassen.

Nogle bortvisningssager kan være reelle nok, men 
afdelingen forfølger alle bortvisninger, specielt, da vi 
er af den opfattelse af mange af dem ville være mere 
berettiget til at være en advarsel, og at arbejdsgi-
veren i en del tilfælde ikke har været god nok til at 
handle, så situationen kunne være undgået.

Sammenlægninger og ressortomlægninger er også 
arbejde der fylder. Der er ikke så mange af disse 
sager, men de er til gengæld meget tidskrævende.

Så snart der er tale om sammenlægninger, flytnin-
ger eller ressortomlægninger, så bliver de fleste 
medlemmer utrygge – hvad skal der ske, hvornår, 
hvad betyder det for mig osv.

De faglige konsulenter er derfor på fra start for at 

De faglige konsulenter i afdelingen



besvare spørgsmål, sætte sig ind i vilkårene og råd-
give og vejlede medlemmerne. Efter sammenlæg-
ninger eller andre ændringer, så er der et arbejde i at 
få samarbejdet op de nye steder. Det kan dreje sig 
om valg af tillidsrepræsentanter, kulturer der skal 
sammensmeltes, lokale aftaler som skal sammen-
smeltes m.v.

De faglige konsulenter hjælper også tillidsrepræ-
sentanter i sager, hvor der skal forhandles lokalafta-
ler hjem og er behjælpelige i lønforhandlinger, hvis 
der er problemer.

Nogle af disse sager falder hurtigt på plads, men i 
denne beretningsperiode er der forhandlet en lokal 
aftale hjem omkring arbejdsvilkår, som har været un-
der forhandling i mere end 1 år og hvor det på grund 
af den faglige konsulent og en tillidsrepræsentants 
fastholdenhed er lykkes at få en lokal aftale igen-
nem, som er frivillig for HK’erne, men tvungen for de 
resterende faggrupper.

Flagskibet i den forgangne periode har været fokus 
på nærvær og synlighed.

Der er lavet et projekt på udvalgte arbejdspladser i 
samarbejde med tillidsrepræsentanter. Det går ud 
på, at gøre HK synlig på arbejdspladserne og komme 
i dialog med medlemmer. Det udbygges løbende og 
er nærmere beskrevet senere i beretningen.

Sidst og ikke mindst så arbejdes der med krav til 
overenskomsten.

Bestyrelsen har gennemarbejdet de krav fra 2018, 
som ikke gik igennem, der er holdt overenskomst-
møder for de forskellige faggrupper og det bliver 
løbende omtalt på møder.

Ideen er, at når vi her til juni skal indgive krav, så er 
materialet gennemarbejdet og bliver indsendt til 
sektoren, som så skal i gang med arbejdet omkring 
fornyelse af overenskomsten.

 
Planlægningsmøder i afdelingen
Med de mange aktiviteter, som afdelingen har gang 
i hen over året og med fokus på, at vi er et stort hold 
som alle bidrager, så er det vigtigt, at vi med jævne 
mellemrum stopper op og holder et planlægnings-
møde. Det giver overblik over opgaverne de næste 
måneder.

Planlægningsmøde i afdelingen

 
HK Stat Hovedstaden  
Medlemsudvikling 2022
Når vi kigger på medlemsudviklingen i 2022 for be-
talende erhvervsaktive, endte det med, at vi samlet 
set mistede 117 medlemmer. 

Hvis man graver et spadestik dybere, viser tallet, 
at der er store bevægelser. Samlet set forlod 1358 
medlemmer vores afdeling, og vi tog imod 1241. 

Vi overflyttede 642 medlemmer til andre HK-afdelin-
ger og modtog 590 (-52).  

Heraf var udvekslingen indenfor vores egen sektor 
HK Stat, at vi afgav 194 og modtog 89 (-105). 

Den største udveksling skete ved, at vores nabo af-
deling HK Stat Sjælland, hvor vi afgav 145 og modtog 
65 medlemmer. 

Det er mange tal, men det positive er, at mange af 
de medlemmer vi afgav, heldigvis stadig bevarer 
deres medlemskab i HK, blot i en anden afdeling. 



Generalforsamlingsdagen
I 2021 valgte vi at ændre på, hvordan vi anvender 
dagen med generalforsamlingen.

Vi valgte at spise før mødet, og inden spisningen 
afholdt vi nogle temamøder og et underholdende 
foredrag.

Alle havde mulighed for at deltage helt eller delvist i 
de forskellige aktiviteter.

Det fik vi rigtig mange gode tilbagemeldinger på.

Der var forslag om at afholde aktiviteter hele dagen, 
så det forsøger vi i år.

For de som har lyst, laver vi en lightudgave af vores 
meget populære undervisning i konflikthåndtering 
om formiddagen. I starten af eftermiddagen laver vi 4 temamøder, 

hvor det er muligt at deltage i 2 af dem og til sidst in-
den spisningen, har vi inviteret en foredragsholder, 
som ud over at være en spændende fortæller, også 
kan inspirere os til at overveje den måde, vi lever og 
anvender vores tid på.

Efter generalforsamlingen er der gjort klar til hygge-
lounge, så det er muligt at hygge med kollegaerne, 
inden man går hjem.

Man kan altså vælge det fulde program på en hel 
dag, men man kan også vælge blot at deltage i f.eks. 
generalforsamlingen.

 
Kaffemøder
I 2022 startede et nyt tiltag, hvor nye medlemmer 
inviteres til kaffemøde med formanden.

Årsagen til dette initiativ er, at flere tidligere med-
lemmer oplyste, at de ikke kendte til de mange 
HK-tilbud og det er jo ærgerligt, når vi har så mange 
gode tilbud på hylderne.

På kaffemøderne fortæller formanden om afdelin-
gens og hovedstadens tilbud, som medlemmerne 
kan gøre brug af.

På mødet bliver der også tid til at tale om, hvordan 
de har oplevet modtagelsen i HK, og de får en lille 
gave med hjem fra afdelingen.

 
Studerende i HK-stillinger
I arbejdet med de studerende i HK-stillinger, blev 
det besluttet at tage udgangspunkt i Københavns 
Universitet (KU) 

Den nedsatte arbejdsgruppe har arbejdet og arbej-
der stadig koncentreret med opgaven. Der har væ-
ret set ind i og analyseret på mange områder som fx:

/  antallet af studerende

/  stillingsbeskrivelser for de studerende

/  antal timer de studerende arbejder

/  videns tab mellem studerende i samme opgave-
portefølje men differencieret arbejdsdage 

/  koordinering af studerendes opgaveportefølje fra 
fastansatte (tab af egen opgaveløsnings tid)

/  omsætningshastigheden af studerende

/  omkostningsberegninger ved studerende  
samlet set

Generalforsamlingen

Formandens beretning



Det er et omfattende, men også meget væsentligt 
arbejde, der bliver udført.

Herefter arbejder gruppen på at få beskrevet de 
mangeartede og komplekse jobprofiler, som HK’erne 
bestrider, og planen er, at når materialet er færdigt, 
kan det bruges til at gøre ledelserne opmærksomme 

på, hvor de med fordel kunne ansætte en HK’er – 
fuldtid, deltid eller ansat i fleksjob.

Planen er, at formanden for HK Stat Hovedstaden 
Dennis A. Jørgensen tager det med til møder med le-
delserne, og at formanden for HK Stat sektoren Rita 
Bundgaard også inddrages i debatten.

 
Netværksmøder
Når vi er på netværksmøder for tillidsvalgte eller 
medlemsmøder og fortæller om de mange aktivite-
ter vi laver, så er tilbagemeldingen ofte, at ”det er da 
nogle glimrende initiativer, men hvorfor har HK ikke 
formidlet det ud?”

HK HAR formidlet det ud, men vores informationska-
naler ud til medlemmerne er ikke optimale.

Hvis man som medlem ikke er opmærksom på selv 
at søge bestemte steder på HK’s hjemmeside, så får 
man ikke informationerne.

Vi vil i afdelingen i fremtiden i højere grad formidle 
direkte til tillidsvalgte og medlemmer, men er des-
værre hæmmet af IT systemer og politikker.

Det arbejder vi på at få ændret og har i mellemtiden 
fokus på at planlægge og formidle vores årshjul i så 
god tid og udsende, så man i god tid kan planlægge 
sin deltagelse.

 
Årsmøde for tillidsrepræsentanter
I oktober holdt vi en uddannelsesdag for de tillids-
valgte.

Formålet var at bringe viden om faglighed og status i 
afdelingen ”up to date”.

Det blev en rigtig god dag. Den var lang, men alle 
var enige om, at der ikke var noget, man ønskede at 
være foruden.

Dagen var bygget op således, at det tungeste stof 
blev taget i starten, og at det blev lettere i løbet af 
dagen.

Lige inden middagen havde vi et hjertevarmt indlæg 
af formand for HK Sjælland Heidi Juhl Pedersen og 
Daniel, som fortalte om det at gå på arbejde med 
en diagnose, og det nye netværk der er startet for 
medlemmer med de udfordringer.

Udover de mange faglige indslag, var der også 
mulighed for at netværke med sine TR-kolleger i 
pauserne og mange nye venskaber blev startet. 

Vi gentager i år succesen til oktober og ønsker også, 
at der på dagen er et endnu større fokus på at fejre 
og takke de mange tillidsvalgte for deres store dag-
lige indsats med det faglige arbejde ude på arbejds-
pladserne.

Billede fra TR-dagen

Billede fra TR-dagen



 

Virtuelle- og netværksmøder
Virtuelle møder for tillidsrepræsenter og for med-
lemmerne er en nyskabelse, som startede i 2021. 
Disse møder er fortsat, men blev i juni måned slået 
sammen til et møde for begge grupper, da det viste 
sig, at der kom en bedre dialog på møderne.

Møderne er blevet afholdt en gang om måneden kun 
afbrudt af sommerferie og julemåneden.

Emnerne har været mangfoldige og er gået over 
Jobbørsen, Kompetencehjul, Rettigheder og Pligter 

ved sygdom mv., Arbejdstidsregler samt Sygdom 
under ferie og Ny ferielov – år to.

Netværksmøder og kvartalsmøder afholdes inden-
for de fleste ministerier, hvor tillidsrepræsentanter-
ne og en faglig konsulent har sparring om problem-
stillinger, nye tiltag m.v.

Et netværk for tillidsrepræsentanter i departemen-
terne er også blevet genopstartet.

 

Tillidsrepræsentant- og Arbejdsmiljø-
repræsentant udviklingssamtaler
Tillidsrepræsentant udviklings samtaler (TRUS) har 
også været på dagsordenen. Tilbuddet er givet til 
alle tillidsrepræsentanter og bliver løbende gen-
nemført, når tillidsrepræsentanterne ønsker det. På 
nuværende tidspunkt har 45% af alle tillidsrepræ-
sentanter ønsket og fået gennemført en udviklings-
samtale.

Alle Arbejdsmiljørepræsentanter har også fået 

tilbudt en Arbejdsmiljørepræsentant udviklingssam-
tale (AMRUS), og disse bliver også løbende gennem-
ført. På nuværende tidspunkt har 30% af arbejdsmil-
jørepræsentanterne ønsket og fået gennemført en 
udviklingssamtale.

Der er rigtig god respons og udbytte af samtalerne, 
derfor opfordrer vi til, at alle tager imod dette tilbud.

 

Brush-up kurser
Flere tillidsrepræsentanter har opfordret afdelingen 
til at undersøge, om der kunne udbydes et tilbud om 
brush-up kursus for tillidsrepræsenter. 

På TR-årsmødet i oktober 2022 blev emner til et så-
dant kursus drøftet, og der blev bl.a. nævnt Besty-
relsesuddannelse for klubber, TR-uddannelse kun 
for stedfortrædende, TR og personalejura fra aka-

demiuddannelse rettet mod statsansatte, for bare 
at nævne nogle af de mange forslag der kom ind.

Bestyrelsen har samlet set ind i forslaget, og der er 
nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre med 
forslaget.

 



Færøerne
I 2022 lykkedes det at få arrangeret 3 lokale kurser 
for medlemmerne. Det var en succes, som gerne 
gentages. Afdelingen afholder gerne lokale kurser 
for arbejdspladserne.

Udover kurserne så var 2022 også året, hvor det 
langt om længe lykkedes at lukke flere sager med et 
godt resultat for medlemmerne på Vagar lufthavn.

Der har været forhandlet om en ny overenskomst for 
de ansatte på Vagar lufthavn i flere år. Planen var, at 
overenskomsten skulle overgå fra HK til den færøske 
fagforening, hvilket parterne var enige i, men HK stil-
lede som krav, at medlemmerne skulle som minimum 
sikres de samme vilkår, og her var det, at uenighe-
den opstod, da HK ikke ville afgive strejkeretten

Samtidig kørte en sag for alle medlemmerne om-
kring betaling under pandemien. Medlemmerne var 
sendt hjem og blev trukket i løn.

Det var HK ikke tilfreds med og rejste krav om løn 
under hjemsendelse og anlagde sag om overens-
komsten. 

Et par dage før retssagen blev arbejdsgiver Starvs-
felagiò og HK enige om et nyt forhandlingsmøde, og 
denne gang blev der opnået enighed.

Der blev indgået en overenskomst, som sikrede 

medlemmerne højere løn og bedre vilkår, og arbejds-
giver indgik en aftale om, at efterbetale medlem-
mernes tilgodehavende løn fra hjemsendelsen.

Alle var tilfredse, men desværre indebar det også, 
at vi skulle sige farvel til 28 medlemmer, som frem-
adrettet er dækket af en færøsk overenskomst, men 
medlemmernes rettigheder blev sikret.

Medlemmerne var glade for, at HK blev og kæmpede 
deres sag til det sidste.

 
Pensionsmøder
Vores møder om pension har haft stigende del-
tagelse, og vi ser også stor interesse for at tale 
med Sampension, når vi har dem med til møder og 
forsamlinger.

Om det er covid pandemien eller andre ting i sam-
fundet, som har fået flere til at gå op i deres tryghed 
og sikkerhed senere i livet, ved vi ikke, men interes-
sen er steget.

Det er især spørgsmål om:

/  Er der et godt afkast, også i forhold til markedet?

/  Investeres pengene på en fornuftig måde og ikke i 
skadelige virksomheder, eller i lande vi ikke øn-
sker?

/  Hvem arver pensionsformuen ved død?

Vi vil fortsætte med at have et tæt samarbejde 
med Sampension, så vi kan opfylde medlemmer-
nes behov for hjælp til at sikre den rette pension og 
sikkerhed.

Der er også stor interesse for pensionsmøder for 
tjenestemands ansatte. De bliver løbende afholdt.

Formanden underskriver aftalen  

Medlemsmøde på Færøerne

Formanden, Tillidsrepræsentant Tórstein  og  Formand 
for Starvsfelagiò Súni



Økonomikompetencer til  
”Fremtidens nøglemedarbejdere”
Der er stor mangel på HK’ere med økonomikompetencer. Mere end 1/3 af 
alle henvendelser fra virksomheder til HK-jobbørs handler om mangel på 
HK’ere med økonomikompetencer.

Når virksomhederne ikke kan skaffe HK’ere, så ansætter de i stedet 
akademikere i stillingerne, som ofte desværre ikke bliver genbesat med 
en HK’er efterfølgende.

Derfor har vi i HK Stat Hovedstaden fokus på at få flere medlemmer til 
at videreuddanne sig.

Vi ved, at det ikke er nemt at komme i gang, hvis man ikke har gået i 
skole i mange år, og vi har derfor sammen med Københavns Professi-
onshøjskole (KP) sammensat et uddannelsesforløb, så man starter 
med et introkursus, hvor der er fokus på, hvordan man uddanner sig i 
dag og ikke mindst, at en eksamen slet ikke er som i ”gamle dage”.

Uddannelsen starter efter sommerferien i 2023 og der er allerede 
en virksomhed, som har spurgt til om det er muligt, at de kan lave 
uddannelseshold alene for den enkelte virksomhed.

 

Synlighed og nærvær har været  
i højsædet i hele perioden
Flagskibet i den forgangne periode har været fokus 
på nærvær og synlighed.

I foråret blev der planlagt en synlighedskampagne, 
som skulle løbe af stablen i uge 17 og følges op med 
senere aktiviteter.

6 arbejdspladser blev udvalgt i samarbejde med de 
lokale tillidsrepræsentanter. Det var klubber i For-
svaret, DTU og SSI.

Der blev lavet kurser for tillidsrepræsentanterne, 
hvor der blev orienteret om planerne, drøftet og 
aftalt indhold og udførelsen.

Tillidsrepræsentanterne lavede aftalerne med ledel-
serne, afdelingen pakkede materiale til alle ansatte 
på overenskomsten og leverede ud til arbejdsste-
det.

De lokale klubber delte materialet ud, som blandt 
andet bestod af en invitation til en happening på en 
given dag, hvor HK så kom med en pølsevogn, og der 
var lodtrækning om præmier til fremmødte.

På dagen var formanden, de lokale klubbestyrelser 
og medarbejdere fra afdelingen på pletten til at  
besvare spørgsmål og give informationer om HK.

Efterfølgende er der lavet forskellige opfølgnings-
arrangementer efter aftale med tillidsrepræsentan-
terne, da HK fortsat skal være synlig og nærværen-
de.

Gennem første runde kom flere end 100 personer 
forbi, som ikke var medlem. Efterfølgende kan vi se, 
at tilslutningen til de lokale klubber og medlemskab 
af HK er steget.

inden for økonomiområdet 

Økonomikonsulent
Økonomi
medarbejder

Konsulent

Regnskabskonsulent
Bogholderimedarbejder 

Regnskabsmedarbejder
Controller

Fremtidens nøglemedarbejder

Forord
HK Stat Hovedstaden har en vision om, at alle medlemmer i HK Stat 

Hovedstaden er påbegyndt en uddannelse i 2025. Vi skal sikre det fremtidige administrative arbejde, og der er mange 

værktøjer, der kan tages i brug for at forbedre de faglige kompetencer, 

som forventes inden for det at arbejde med økonomi, hvor 
effektiviteten øges, og kvalitetsniveauet er højt. Derfor har Københavns Professionshøjskole og HK Stat Hovedstaden 

igangsat et forløb for Fremtidens Nøglemedarbejder indenfor 

økonomiområdet.
De aktuelle udfordringer, som vi har fokus på, og som vi ved, at der er 

forventninger om, er følgende: Øget effektivitet, sikker drift og kvalitet i håndtering af data, 

digitalisering og fleksibilitet i opgavevaretagelsen samt 
organisationsforståelse.

Et studieforløb for dig HK Stat Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole har 

i samarbejde udformet et spændende og relevant tilbud om 

kompetencegivende uddannelse. Tilbuddet er målrettet alle nøglemedarbejdere der arbejder med  

økonomi på en af Statens arbejdspladser.

Åbn  folderen  og læs  mere

Kort om studiet Vi har valgt at begynde og afslutte forløbet på en lidt anderledes måde. 
Kickoff sætter fokus på, at forløbet bliver en succes at komme igennem 

og netværket opbygges med input om motivation, det at være 

studerende, studieteknik og det at skrive en opgave.
Akademifagene er valgt ud fra, at det er dem, der giver de centrale 

kompetencer i forhold til varetagelse af drifts og udviklingsopgaver 

indenfor økonomi.
Den afsluttende workshop, har til formål at omsætte læringen fra de 

enkelte moduler og lave kobling til egen hverdagspraksis gennem 

inspiration til forankring af nye kompetencer. Din leder vil endvidere 

blive inviteret til dialog.
HK Stat Hovedstaden anbefaler, at du kontakter Københavns 

Professionshøjskole om det videre forløb i en Akademiuddannelse.
HK Stat Hovedstaden har erfaret, at der er behov for et kompetenceløft, 

så de administrative opgaver bliver udført af HK’ere og ikke af andre 

faggrupper. Derfor er videreuddannelse vigtig. HK Stat Hovedstaden kan anbefale, at vores medlemmer tager imod 

dette forløb og omtaler forløbet på den kommende MUS.

Praktiske forholdUndervisningssted:  Københavns Professionshøjskole,
 

Tagensvej 18, 2200 København N.Undervisningsdage:  Torsdage
Tidsplan
August 2023  Kickoff – 2 dage 24 + 25/8, begge dage kl. 9.00-15.00

Efterår 2023   Analyse og metoder – 8 dage + 1 studiedag,  
alle dage kl. 9.00-15.00Forår 2024   Økonomi og styring – 8 dage + 1 studiedag,  

alle dage kl. 9.00-15.00Efterår 2024    Controlling og data – 5 dage, alle dage kl. 9.00-15.00

Efterår 2024    Workshops – 2 dage, begge dage kl. 9.00-15.00
Priser 
Kickoff  

4.600 kr. ekskl. momsAnalyse og metoder 11.000 kr. momsfrit gebyr
Økonomi og styring 11.000 kr. momsfrit gebyr
Controlling og data 7.300 kr. momsfrit gebyr
Workshop 4.600 kr. ekskl. moms    Priser dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis,  

men eksklusive bøger. 
Der faktureres i samme kvartal som startdatoer. Tilmelding

Der er en samlet tilmelding til hele forløbet.  
Du kan læse mere om forløbet og tilmelde dig på KP.dk  
– søg på Fremtidens nøglemedarbejderTilmeldingsfrist1. juni 2023

Besøg på Danmarks Tekniske Universitet



I efteråret 2022 rullede bølge to ud, her var der 
blandt andet besøg på Københavns Professionshøj-
skole, KEA og arbejdspladser på Carsten Niebuhrs 
Gade. Her var der ikke pølsevogn, da det var blevet 
koldt men kage eller andet efter aftale med den 
lokale klub.

Et af synlighedsprojekterne er også merchandise. 
Her er der indkøbt og udarbejdet et overblik over 
tilbuddene, som klubberne så kan købe til ½ pris.

En del af vore klubber har gjort brug af dette tiltag og 
indkøbt en julegave til deres medlemmer. Så nu er 
der kontorer rundt omkring, hvor de har HK poncho-
er og HK fingerhandsker på til at holde varmen. Det 
kan siges at være synlig – og der er faktisk meldt om 
misundelse fra kolleger fra andre forbund.

 
Organisering
I foråret vedtog HK Stats sektor-bestyrelse, at af-
sætte et særligt beløb til at starte en ekstraordinær 
indsats op på Skat og IT-området, hvor der de se-
neste år er blevet ansat mange nye på arbejdsplad-
serne, og der er behov for at øge organiseringen på 
disse områder.

HK Stat Hovedstaden bidrager til indsatsen med 
erfaringer fra vores egne tiltag og med udlån af res-
sourcer svarende til et årsværk i to år.

 
Fokus på eleverne
Vi ønsker i HK større fokus på eleverne. Afdelingen 
har sat gang i opbygningen af en årskalender over 
aktiviteter. 

Der sendes en pakke til alle elever med information 
om HK og en lille opmærksomhed. Disse pakker be-
stilles og udleveres af tillidsrepræsentanterne.

Herefter er der 
skolebesøg på 
den offentlige ud-
dannelse, og der 
har været arran-
geret temamøde 
for de elevansvar-
lige, for at vores 
elever skal have 
så god en uddan-
nelse som muligt.

HK Ungdom i Ho-
vedstaden arran-

gerer en masse kurser, herunder eksamensteknik, 
skriv fagprøve, cv/ansøgning og jobsamtale samt 
mange andre kurser som IT og personlighedskurser.

Kurserne findes på følgende link: www.hk.dk/omhk/
afdeling/hk-hovedstaden/hk-ungdom-hovedstaden

Når eleverne så er færdige, så sendes en lille gave 
med et tillykke med uddannelsen.

I efteråret 2022 fejrede vi sammen med HK Kommu-
nal hovedstaden afslutningen af deres uddannelse 
med en festlig dag i huset. 

En af de heldige vindere på Københavns  
Professionshøjskole

Nogle af HK Stat hovedstadens elever

Besøg på Forsvarets Materiel og Indkøb

Formændene Dennis og Ditte

http://www.hk.dk/omhk/afdeling/hk-hovedstaden/hk-ungdom-hovedstaden
http://www.hk.dk/omhk/afdeling/hk-hovedstaden/hk-ungdom-hovedstaden


Ansatte i fleksjob
Afdelingerne i HK Hovedstaden har slået sig sam-
men og lavet en samlet indsats for ansatte i fleks- 
og skånejob, så der samlet bliver udbudt kurser og 
uddannelse samt afholdt møder for denne gruppe 
medlemmer.

Sidst blev der afholdt et fyraftensmøde om Rettig-
heder og muligheder.

På dette møde var der gennemgang af løn og 
ansættelsesforhold, HK’s kurser og uddannelses-
muligheder, hjælp og vejledning i forbindelse med 
jobsøgning.

Formand Merete Hornecker fra Landsforeningen 
fleksjob kom og orienterede om deres arbejde og 
foreningens tilbud.

 

Politisk vælgermøde
Under valgkampen til Folketinget arrangerede HK 
Hovedstaden 2 vælgermøder i vores område. Det 
ene, som HK Stat Hovedstaden stod for, blev afholdt 
i vores lokaler i Hillerød og det andet i HK Hovedsta-
dens lokaler i København.

Formålet med møderne, var at give unge kandidater 
mulighed for at komme til orde og ikke mindst drøfte 
emner, som var HK relaterede. I Hovedstaden er der 
mange kendte politikere, så det kan være svært at 
få taletid som ny politiker, og for HK er det ofte svært 
at få vores dagsorden debatteret.

I Hillerød havde vi 4 dygtige kandidater fra SF, SOC, 
V og K, og debatten blev flot styret af formanden for 
HK Ungdom i Hovedstaden.

Det foregik ordentligt, og slet ikke som vi i samme 
periode kunne se på TV, hvor der ofte blev talt i mun-

den på hinanden. Det var der flere af tilhørerne, som 
efterfølgende roste.

Frederiksborg Dagblad bragte næste dag en hel side 
om arrangementet.

Den ene af de 4 kandidater Fie Hækkerup (S) blev 
valgt ind i Folketinget, og vi glæder os til at drage 
nytte af den gode relation, vi har opbygget med hen-
de, men også af de øvrige dygtige kandidater når de 
senere i livet træder frem i andre politiske sammen-
hænge i vores område.

 
Kvindernes Internationale kampdag
Årets 8. marts i HK Hovedstaden stod primært i  
karrierens og sporskiftets tegn. 

3 kvinder fortalte deres meget forskellige histori-
er om brancheskift. Over 100 medlemmer deltog i 
arrangementet, og diskussionerne gik lystigt, både i 
salen og i de indlagte pauser undervejs.

Camilla Ottesen var vært ved arrangementet, som 
høstede stor ros.

Politisk debat

Camilla Ottesen

Fie Hækkerup



 Arbejdernes Internationale kampdag
Arbejdernes kampdag 1. maj fejrer vi hvert år i HK, og 
der er stor deltagelse til vores brunch om formidda-
gen i HK Hovedstaden, hvor vi får indflydelsesrige og 
interessante personer til at holde taler.

2022 var ingen undtagelse. Ovenpå covid pande-
mien og Ruslands invasion af Ukraine var der stor 
interesse for at vise solidaritet

Udover vores formand i HK Hovedstaden Christi-
an Grønnemark, så talte Beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard og HK Forbundsformand Anja C 
Jensen.

Efter brunchen tog de fleste til Arbejdermuseet, 
hvor vi sammen med den øvrige fagbevægelse gik i 
samlet flok til Fælledparken, hvor HK Hovedstaden 
havde sat stort telt op, så man her kunne hygge sig 

mellem de mange taler fra Hovedscenen og talere 
og underholdning i teltet.

 
Folkemødet på 
Bornholm
Folkemødet på Bornholm kom igen op på fuld styrke 
efter at have været aflyst og indskrænket i flere år 
grundet pandemien.

HK var tilbage igen med sit telt nede ved SuperBrug-
sen, og der blev på alle dage gennemført en masse 
gode arrangementer.

Det sidste store arrangement lørdag eftermiddag 
var, da de politiske formænd og ansatte grillede og 
serverede pølser i 2 timer,

Arrangementet var som sædvanligtvis populært og 
velbesøgt, og på de 2 timer blev der langet over 1300 
frankfurtere over disken.

Forbundsformand Anja C. Jensen 1. majFælles hygge til 1. maj 2022

Formanden og daværende beskæftigelsesminister 
Peter Hummelgaard til 1. maj

Formanden er med til at vende pølser til  
HK Hovedstadens pølsearrangement på Bornholm



Pride
I august var der Pride parade i København og som 
sædvanlig diskede HK Hovedstaden op med Brunch 
og taler forud for paraden.

Årets talere var beskæftigelsesminister Peter  
Hummelgaard, næstformand for HK Mads Samsing 
og formand for HK Stat Hovedstaden Dennis A.  
Jørgensen.

Arrangementet var godt besøgt og bagefter tog de 
fleste til Frederiksberg for at gå sammen med den 
øvrige fagbevægelse i optoget til Rådhuspladsen.

 
Kortere- og længere  
videregående uddannelse
På HK’s kongres i 2021 blev det besluttet, at der i 
perioden frem til 2025 skal gøres en ekstra indsats 
på uddannelsesinstitutionerne for at organisere 
medlemmer blandt de studerende på kortere- og 
mellemlange videregående uddannelser. I daglig 
tale kaldet KVU og MVU. Hertil kommer også Profes-
sionsbachelorerne (PBA).

Der er både på forbundsniveau og lokalt i afdelinger-

ne oprettet teams, som skal beskæftige sig speci-
fikt med dette område.

I Hovedstaden er der ca. 15% af de studerende på 
området, som forventes efterfølgende at blive be-
skæftiget på det statslige område.

Afdelingen er derfor tæt knyttet til det nye team, så 
vi hurtigt kan få viden og resultater på området.

 
Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling er vigtigt for vores medlem-
mer, og derfor har der også været fokus på det 
gennem året.

Der har gennem året været mulighed for at høre om 
Kompetencehjulet og Kompetencefonden på de 
virtuelle møder.

I uge 20 blev der for hele HK afholdt uddannelses-
uge. Uddannelsesugen blev indført for nogle år si-
den i HK Hovedstaden og har været en stor succes. 

Derfor er det blevet besluttet at udbyde invitationen 
til alle HK medlemmer. Der blev afholdt 20 webinarer 
om efteruddannelse, og fra hele landet deltog 2057 
medlemmer. 917 medlemmer kom fra HK Hovedsta-
den, og heraf var de 476 medlemmer fra HK Stat 
Hovedstaden.

Nedenfor er der nogle eksempler på webinarerne.

/  Uddan dig og få indflydelse på dit arbejdsliv

/  Fremtidens kompetencer

/  Hvilke fag skal jeg tag’?  
(Hvis jeg er offentligt ansat)

/  Efteruddannelse – hvor skal jeg starte?

/  Få papir på det du kan

/  Efteruddannelse og kurser  
for tandklinikassistenter

/  Smartlearning – intro til akademi-  
og diplomfag online

/  Studieteknik – introduktion til at studere  
som voksen

HK Service formand Rene Knudsen, beskæftigel-
sesminister Peter Hummelgaard, HK-næstformand 
Mads Samsing og formand Dennis A. Jørgensen  
til Priden 

Formandens tale til Pride



Grøn forandringsagent
Bæredygtighed er HK medlemmernes billet til frem-
tiden og er en vigtig kompetence.

Der har været afholdt flere kurser i Grøn Forandring-
sagent. Kurserne er et målrettet og handlingsorien-
teret kursusforløb, der giver medlemmerne værktø-
jer, der kan tages i anvendelse med det samme både 
privat og på arbejdspladsen. 

Der er allerede uddannet 255 grønne forandringsa-
genter, og der blev i 2022 oprettet yderligere 3 nye 
hold fordelt i Hillerød, på Bornholm og i Hovedstaden. 

I oktober 2022 blev det første Grøn Forandringsa-
gent 2.0 (overbygningen) afsluttet. Efterfølgende 

blev et hold to 
afviklet i december, 
og da der fortsat 
er stor interesse 
for uddannel-
sen, fortsætter 
udbuddet af nye 
kurser også i 
2023. 

 
Uddannelse
Tillidsrepræsentanterne har deres egen TR-Fond. 
TR-fonden blev aftalt af parterne ved OK18, og dens 
hovedformål er ”at sikre tillidsrepræsentanters 
funktion og muligheder for at understøtte HK’erne i 
kompetenceudvikling”.

Fonden har afholdt en TR-konference – Få næring til 
din hjerne og lær at flytte mennesker, 

Et online temamøde om Bryd vanen og få succes 

 2 webinarer om Kompetenceudvikling – på dagsor-
denen i SU og Fremtidens kompetencer.

Tjek mulighederne i TR-fonden på: TR-fonden - HK

HK udbyder en lang række kurser til tillidsvalgte in-
denfor Personlig udvikling, Kommunikation, Konflikt-
håndtering og Forhandling.

Se kursuskataloget på hk.dk/karriere/kurser-for-til-
lidsvalgte, TR-kurser

For alle IT-ansatte blev der i samarbejde med Sam-
data afholdt virtuelt-gå-hjem-møde om: Hvorfor er 
AI og machine learning relevant, hvordan giver de 
værdi, og hvorfor er de ikke så komplicerede stør-
relser, som man kunne tro? og lær blandt andet, 

hvordan man bygger machine learning.

Machine learning er et paraplybegreb for en ræk-
ke metoder, som anvendes til at gøre en maskine 
i stand til at lære uden eksplicit at følge en række 
regler, som det er tilfældet ved almindelig software-
programmering. Og AI er et system, der kan analy-
sere, lære og træffe beslutninger på samme måde, 
som vi mennesker gør.

Udover det har Samdata også udviklet mange online 
kurser.

Disse kurser findes på: Samdata: Samdata - HK

Laboranterne har deres tilbud via Dansk Labo-
rantforening. Disse bliver annonceret i deres blad 
Laboranten.

De har afholdt et UI Path Webinar og har udbudt bl.a. 
3 online kurser i Studieteknik for laboranter, Visuel 
Programmering for begyndere og Python for begyn-
dere.

Alle kurser findes på Dansk Laborant Forenings 
hjemmeside: www.hk.dk/dl-f 

 
Der er oprettet et nyt  
jobsøgningsunivers på HK.dk
Det opdaterede jobsøgningsunivers skal vise, at 
hjælp til jobsøgning er en af HK’s kerneydelser. Her 
kan du, både som jobsøgende eller i arbejde få gode 

råd til din jobsøgning samt gode råd og inspiration 
til, hvordan du kommer nærmere dit drømmejob.

https://www.hk.dk/omhk/sektor/stat/tr-fonden
https://www.hk.dk/karriere/kurser-for-tillidsvalgte
https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforening-og-branchesektion/samdata
https://www.hk.dk/OmHK/Tvaergaaende%20Landsforening%20og%20Branchesektion/DLF


Online kurser
På HK’s hjemmeside har medlemmerne adgang til 
gratis onlinekurser, som de frit kan benytte. 

De fleste af kurserne kører i et simuleret miljø, med 
undtagelse af kurserne i kategorien ’Grafiske værk-
tøjer’, hvilket betyder at man kan tage kurserne, 
selvom man ikke har programmerne installeret på 
sin computer.  

Vi udbyder mere end 90 gratis onlinekurser fordelt 

over forskellige kategorier. Kategorierne er Karriere, 
Arbejdspladskompetencer, Freelancer, Grafik og bil-
leder, Kontorværktøjer, Ledelse, Mest for tillidsvalg-
te, Microsoft Office, Projektarbejde, På arbejdsplad-
sen, Sociale medier, Sprog, Teknologiforståelse og 
Virtuelt samarbejde.

Se onlinekurserne her Onlinekurser - Prøv HK’s onli-
nekurser i Excel, engelsk mv. - HK

https://www.hk.dk/karriere/onlinekurser
https://www.hk.dk/karriere/onlinekurser

