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ÅRSBERETNING

2018

GENERALFORSAMLING
I HK STAT
SYDJYLLAND
JESPER GRØNKJÆR

Tryllekunstner og tv-debattør Jesper
Grønkjær er særligt kendt for sine
anmelderroste bøger og tv-dokumentarer,
hvor han begiver sig ind i lukkede miljøer. Han
har besøgt massemordere i Mellemamerika,
kannibaler på Ny Guinea og munke i Tibet.

TORSDAG DEN
14. MARTS 2019
KL. 17.00 - 21.OO

HK Sydjylland
Jupitervej 1, 6000 Kolding
Program:
Kl. 17.00: Foredrag med Jesper Grønkjær
Kl. 18.00: Spisning
Kl. 19.00: Generalforsamling.
Om Jesper Grønkjærs foredrag:
Tryllekunstner og tv-debattør Jesper Grønkjær
rejser kloden rundt for at skabe smil.
Denne gang har han været i diktaturstaten
Nordkorea.
Foredraget er en unik førstehåndsberetning fra
en ellers lukket verden. Desuden har Grønkjær
netop været i Sydkorea, hvor det som den
første danske forfatter, er lykkedes ham at
lave interviews med nordkoreanske afhoppere,
der fortæller om deres flugt, og det samfund
som Jesper blev nægtet at se. Det er vanvittige
beretninger, som er aktuelle i Jespers nye bog.
Det er på én gang humoristiske og
tankevækkende personlige fortællinger
foredraget byder på. Det hele krydres med fotos
og tv-klip - og med et indblik i Korea-krigen, og
den politik der har skabt et land, der er både
gådefuldt og mystisk.
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DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Bestyrelsens beretning
5. Indkomne forslag (Forslag skal være
sektorformanden i hænde senest den 7. marts
2019 og sendes enten til annette.godsvig.
laursen@hk.dk eller til HK Sydjylland, att.
Annette Godsvig Laursen, Jupitervej 1, 6000
Kolding)
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
a. Dorte Bonde – genopstiller
b. Mai-Britt Henriksen – genopstiller
c. Kristina Fisker Stougaard - genopstiller
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
a. Kim Hartwich - genopstiller
8. Valg af 2 suppleanter for 1 år
a. Vakant
b. Vakant
9. Eventuelt
Af hensyn til bespisningen skal vi bede om din
tilmelding senest torsdag den 7. marts 2019 via
MitHK.dk.
Med venlig hilsen
HK Stat Sydjyllands sektorbestyrelse
Annette Godsvig Laursen
Sektorformand

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

1. Generalforsamlingen åbnes
af sektorformanden eller et
bestyrelsesmedlem.
2. Der vælges en dirigent. Valget ledes af
sektorformanden og afstemning foregår
ved håndsoprækning.
3. Dirigenten overtager ledelsen af
generalforsamlingen. Det er dirigentens
opgave at konstatere, at formalia er i
overensstemmelse med love og vedtægter,
herunder at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet. Herefter oplæses dagsordenen.
4. Der vælges et stemmeudvalg på tre
personer til brug for skriftlig afstemning –
stemmeudvalget vælger selv sin formand.
5. Dirigenten skal sørge for, at dagsordenen
overholdes, herunder at alle afstemninger
er behørige.

6. Afstemninger foretages ved
håndsoprækning. Er der tvivl om resultatet,
kan dirigenten forlange skriftlig afstemning.
7. Hvis en tredjedel af deltagerne i
generalforsamlingen forlanger skriftlig
afstemning, skal afstemningen foregå
skriftligt.
8. Alle personvalg foregår ved skriftlig
afstemning, hvis der er opstillet flere
kandidater, end der skal vælges. Er der
kun opstillet det antal personer, der skal
vælges, betragtes alle som valgte og der
gennemføres ikke valg.
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9. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt
til dirigenten på generalforsamlingen og
være underskrevet med forslagsstillerens
navn, før det kan bringes til afstemning.
Ændringsforslag skal sættes til afstemning
før hovedforslaget. Hvis der er flere
ændringsforslag til samme emne, sættes
det mest vidtgående til afstemning først.
10. Medlemmer, der ønsker ordet, markerer
dette ved håndsoprækning og får ordet i
den rækkefølge, ordet er begæret.
11. Ved fremsættelse af forslag til
behandling på generalforsamlingen har
forslagsstilleren ret til ordet før andre
deltagere for at motivere sit forslag.
12. Intet medlem kan få ordet til samme sag
mere end 2 gange.
13. Ingen kan have ordet mere end 5 minutter
ad gangen.
14. Ønsker nogen ordet til forretningsordenen,
får denne deltager ordet før andre
deltagere, men må kun udtale sig om
generalforsamlingens/mødets afvikling.
15. Dirigenten kan afslutte debatten eller
beslutte, hvornår indtegningen på
talerlisten afsluttes.
16. Herefter kan der ikke indtegnes flere talere
eller bringes flere emner ind i debatten.
Forslagsstilleren og formanden er dog ikke
omfattet af denne begrænsning.
17. Denne forretningsorden er gældende, indtil
andet er vedtaget af generalforsamlingen.

Kære kollega
2018 er gået på hæld, og vi vil fra bestyrelsens side benytte
lejligheden til at se tilbage på året der gik og vil i nuanceret grad
dykke lidt længere ned i nogle af de emner, der optog os.
Denne skriftlige beretning vil blive suppleret med en kort mundtlig
beretning.

Annette Godsvig Laursen
Formand for HK Stat Sydjylland
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BESTYRELSENS BERETNING
OK18
UDSÆTTELSE AF KONFLIKTEN

OK18 trækker spor tilbage fra OK13, hvor
overenskomsten blev ophøjet til lov med afsæt i
lærernes arbejdstidsregler.

Den 28. marts om aftenen udsatte forligsmand
Mette Christensen konflikten med 14 dage.
Udsættelsen i Forligsinstitutionen rykkede
strejken til den 22. april og eventuel lockout til den
28. april.

TRE KNASTER
Allerede inden indgangen til forhandlingerne var
arbejdstagersiden enige om, at denne gang stod
vi skulder ved skulder – der skulle være en løsning
for alle.

Sent om aftenen den 17. april var der mange, der
spændt ventede på, om det blev forlig eller forlis.

Fagbevægelsen stod sammen i en såkaldt
musketér-ed med fælles krav om lønstigninger,
frokostpause til de statsansatte og en
arbejdstidsaftale for lærerne.
- Det, lønmodtagerne har lært ved tidligere
konflikter i 2008 og 2013, er, at hvis de står
alene, så opnår de ikke det samme. Nu har de
sammenkædet deres krav, så organisationerne ikke
kan spilles ud mod hinanden
–TV2’s kommentator Ole Krohn til TV2 nyhederne
den 1. april 2018.
Det endte med, at vi som faglig organisation
valgte at varsle strejke. Vi blev hurtigt mødt med
et modtræk fra Moderniseringsstyrelsen, der
varslede lockout. Ikke bare en lille lockout, nej,
men derimod en lockout, hvor innovationsminister
Sophie Løhde udtog næsten alle statens ansatte.
Det betød, at det meste af Danmark ville gå i stå,
hvis der ikke var blevet fundet en løsning.

Efter mange og lange forhandlinger, hvor
forligsmanden ellers havde udtalt, at hun ikke ville
sætte uret i stå den 17. april ved midnat, valgte
hun tidligt om morgenen den 18. april igen at
udskyde konflikten. Begge varslinger ville træde
i kraft på femtedagen, så en evt. strejke kunne
herefter bryde ud fra den 6. maj og lockout den
12. maj, medmindre der vurderedes sammenbrud
inden.
Den 28. april 2018 blev der indgået forlig imellem
organisationerne og innovationsministeren. Det
betød, at konflikten blev midlertidigt suspenderet,
og at overenskomsten skulle stemmes i hus, før vi
var helt sikre på, at der ikke ville blive konflikt.
TR-MORGENMØDE I FORBINDELSE MED
OK-FORHANDLINGERNE
Som følge af udviklingen i
overenskomstforhandlingerne valgte
vi fra bestyrelsens side at indkalde
tillidsrepræsentanterne til et orienteringsmøde
med status på situationen. Der var et flot
fremmøde – 35 tillidsrepræsentanter, som
stillede mange relevante spørgsmål. Jeg skal
love for, at vores tillidsrepræsentanter kerer sig
om medlemmerne og ønskede at være klædt på i
tilfælde af, at vi endte i strejke og lockout.

FORLIGSINSTITUTIONEN
Forhandlingerne endte denne gang i
forligsinstitutionen, hvor forligsmand Mette
Christensen ved mægling skulle gøre alt for at
lande en overenskomst.

HVAD ER FORLIGSINSTITUTIONEN?
Når der opstår interessekonflikter på
arbejdsmarkedet, er Forligsinstitutionen
sat i verden for at hjælpe.
Formålet med institutionen er derfor at
hjælpe arbejdsmarkedets parter med at nå
til enighed og afslutte forhandlinger, uden
der opstår konflikter.
Forligsinstitutionen kan ikke direkte
forhindre en arbejdskonflikt men kan kun
mægle mellem parterne og udsætte en
varslet konflikt to gange af 14 dage.
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TR Kim Hartwich ses her i dialog med forbundssektorformand Rita Bundgaard foran Forligsinstitutionen

TR-STORMØDE I FREDERICIA – FÆLLESSKAB
OG SAMMENHOLD

URAFSTEMNING

Den 22. marts var mere end 10.000
tillidsrepræsentanter fra det offentlige samlet om
OK18 med overskriften: ”En løsning for alle”. Det
var fantastisk at mærke stemningen på tværs af
faggrupper. En energi og kampgejst der ikke er set
magen i mange år.
OK18 – RESULTATET FORMIDLES TIL
TILLIDSREPRÆSENTANTERNE
Der var stort fremmøde af tillidsrepræsentanter
(34), da vi om eftermiddagen fredag før pinse
havde indkaldt tillidsrepræsentanterne i Stat
Sydjylland til en gennemgang af OK18-resultatet.
En fredag der for de fleste betød starten på en
forlænget weekend. Ikke nok med at fremmødet
var stort – det var interessen, kommentarerne og
spørgelysten også. Dette sammenholdt med, at
vores formand Rita Bundgaard var i hopla, gjorde,
at det var svært at overholde tiden, som løb en
lille smule fra os.
Tillidsrepræsentanterne blev opfordret til at
gå hjem på arbejdspladserne og gå i dialog
med medlemmerne og sørge for, at vi fik en
stemmeprocent så tæt på 100 pct., som det
kunne lade sig gøre. I HK Stat Sydjyllands
bestyrelse havde vi sammen med de faglige i
teamet sat barren højt.

Den massive opbakning til urafstemningen med
den historisk høje stemmeprocent på 82,7 har
været med til, at vi i HK Stat samlet set fik en
stemmeprocent på 77,6.
Stemmeprocenten sender et klart signal til
arbejdsgiverne. Vi ønsker en overenskomst, og vi
vil stemme om den!
Den høje stemmeprocent i HK Stat Sydjylland har
helt fra begyndelsen af urafstemningsperioden
den 22. maj betydet en stor interesse fra
avisernes side og dermed meget spalteplads og
ønsker om at få citater fra HK Stat Sydjylland.
Der skal lyde en kæmpe tak til alle medlemmer
som tillidsvalgte for den store opbakning i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne i
2018. Sammenholdet i hele den offentlige sektor
og på tværs af faggrupper har været helt unikt.
Uden jeres massive støtte var vi slet ikke kommet
så langt. Tak for det.
OVERENSKOMSTFORHANDLINGER PÅ ANDRE
OMRÅDER
Der blev, ud over den store overenskomst
imellem HK Stat og Moderniseringsstyrelsen,
også forhandlet overenskomster hjem inden
for Røde Kors, DR- og TV2-regionerne. Alle
med et tilfredsstillende resultat og med et
markant ja til urafstemningerne. F.eks. var der en
stemmeprocent på 100 inden for TV 2 regionerne.
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STATSLIGE ARBEJDSPLADSER
STATENS-IT

SKATTEFORVALTNINGEN

Denne gang er der ikke tale om afskedigelser
i København men om en opnormering af
stillinger på grund af travlhed. Statens-It
placeres i Augustenborg, når lokalerne er sat
i stand. De skal bl.a. servicere Miljøstyrelsen,
Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen, men
også mange andre institutioner i Jylland og på Fyn
skal serviceres fra Augustenborg sammen med
medarbejderne fra kontoret i Århus.

Der er hen over efteråret
2018 og her først på året 2019
blevet ansat rigtig mange
medarbejdere ved SKAT.
Det skyldes en kombination
af en politisk velvilje til at
opruste medarbejderfronten
fra ca. 7.000 ved årsskiftet
2018/19 til 9.000 over de kommende år, og at
Skatteforvaltningen indgår i statens “flytning af
arbejdspladser – Bedre balance”.

BØRNERÅDET
I forbindelse med første bølge af flytning af
statslige arbejdspladser, blev det besluttet, at
Børnerådet skulle flytte til Billund. Det har der
været stor modstand imod, og flere kræfter har
forsøgt at fastholde Børnerådet i København.

Den 1. juli 2018 var startskuddet til den nye
struktur i Skatteforvaltningen, som nu består af
syv nye selvstændige styrelser.
Fem af disse styrelser er fagstyrelser, der skal
have fokus på hver deres kerneopgaver på
indtægtssiden af den offentlige sektor:

Det har bevirket, at processen har været lang,
og regeringen stod fast. Børnerådet flyttede til
Billund i efteråret 2018.

// Gældsstyrelsen – Inddrivelse af gæld til det
offentlige.
// Vurderingsstyrelsen – Offentlig vurdering af
ejendomme og grunde.
// Skattestyrelsen– Afregning og kontrol af
skatter og afgifter på person, erhvervs- og
selskabsområderne.
// Toldstyrelsen– Afregning og kontrol af
toldområdet.
// Motorstyrelsen – Registrering,
afgiftsberegning og kontrol af motorkøretøjer i
Danmark.
// Derudover er der to tværgående styrelser, der
skal varetage en række andre fælles opgaver i
skatteforvaltningen:
// Administrations- og Servicestyrelsen –
Varetagelse af fællesfunktioner som HR,
bygninger, indkøb og fakturahåndtering og
bogføring.
// Udviklings- og forenklingsstyrelsen – Drift,
vedligeholdelse og udvikling af it-systemer,
behandling af data samt målrettede
udviklings- og forenklingsprojekter på tværs af
skatteforvaltningen.
Omstruktureringen betød, at rigtig mange af
vores medlemmer enten flyttede med deres
job til lokationer i andre byer – herunder en
del til Middelfart. Andre valgte at prøve helt
nye græsgange for at beholde deres arbejde i
nærheden af deres bopæl.

FORANDRINGER ER DER NOK AF
Forandringens vinde blæser stadig på det
statslige område. En ting er, at arbejdspladserne
bliver flyttet rundt. En anden er, at andre bliver
ramt af voldsomme besparelser, og nogle bliver
endda lukket. I de kommende afsnit vil vi se
nærmere på nogle af forandringerne.
KRIMINALFORSORGEN

Kriminalforsorgen råder over flere
fængselspladser, end der er brug for, og
derfor har kriminalforsorgen valgt at lukke
Statsfængsel Møgelkær i stedet for at lukke et
mindre antal pladser flere forskellige steder i
landet. Der er altså tale om en effektivisering
af Kriminalforsorgens drift, og det er alene en
strukturel beslutning. Det var den besked, de
ansatte fik den 1. juni. Sammen med andre
faggrupper er også fire HK’er ramt af lukningen.
Den 26.6.18 fik medarbejderne besked om,
hvor de fremadrettet skulle arbejde. Det er
lykkedes for Kriminalforsorgen at tilbyde HK’erne
arbejde ved nogle af de andre enheder indenfor
Kriminalforsorgen, hvilket trods alt er positivt
oven i beskeden om lukningen.

Planen er, at den nye struktur er faldet helt på
plads i 2021.
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I HK Sydjyllands område har vi lokationer i Tønder,
Haderslev, Ribe og Horsens hvor følgende enheder
er placeret
// Tønder - Gældsstyrelsen
// Haderslev – Vurderingsstyrelsen og
Skattestyrelsen
// Ribe - Skattestyrelsen
// Horsens – Skattestyrelsen og
Administrationsservice (Sidstnævnte overgår
til Herning i 2020)
Skattestyrelsen er delt op i fagområder med hver
deres tillidsrepræsentanter. Klubberne er dannet
på landsplan.
Herudover har Toldstyrelsen lokationer i Padborg,
Esbjerg og Billund
LANDBRUGSSTYRELSEN
En tåbelig nedprioritering af Statens ydelser
I september kunne HK Stat berette, at man
samtidig med, at man skulle fyre op til 70
medarbejdere ved Landbrugsstyrelsen,
havde opslået 11 midlertidige stillinger hos
vikarbureauets Randstad til lokationerne i Tønder
og Augustenborg.
Efter henvendelser fra HK Stat blev disse
stillingsopslag slettet.
Den 10. oktober var en skæbnedag
hos Landbrugsstyrelsen. Med afsæt i
faldende bevillinger og regeringens 2 pct.
omprioriteringsbidrag blev der varslet
afskedigelser i stort omfang. 39 medarbejdere
blev afskediget, og samtidig var der indgået
aftale om 32 frivillige fratrædelser. En del af disse
afskedigelser faldt i Tønder og Augustenborg, men
også København blev ramt.
Vi fik også kommentarer om, at man samme
dag som afskedigelserne skulle falde, sagde
velkommen til en ny medarbejder en time før.
Uagtet afskedigelserne skulle de samme mål
stadig nås. Det betød, at man allerede i november
måned igen søgte vikarer til tiltrædelse 1. januar.
Vikarer til en ny Task Force.
TASK FORCE
Næsten samtidig med, at ledelsen afskedigede
trofaste og loyale medarbejdere, kom de med en
udmelding om, at der skulle nedsættes en Task
Force.
I en mail til Jyske Vestkysten forklarer chef fra
landbrugsstyrelsens HR-afdeling, Dorte Appel om
årsagen til merarbejdet:
Det er en opgave, der rammer skævt oven i
besparelser og faldende bevillinger. Det medgiver
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jeg. Men det er desværre nødvendigt. Derfor
nedsætter vi en task force, hvor vi primært
vil udlåne medarbejdere fra andre enheder i
styrelsen, og supplere med vikarer i en begrænset
periode
Hun nævner også, at pengene til vikarer er fundet
fra driftsmidler.
DET ER GANSKE ENKELT UANSTÆNDIGT OG
DÅRLIG LEDELSE.
Der fyres med den ene hånd og hyres med den
anden.
Det lyder som noget, vi har hørt før. Behøver
vi at nævne SKAT? Her forsøgte man også ad
flere omgange at brandslukke ved at kanalisere
ressourcer fra et sted til et andet og bagefter
opleve, at der opstod en ny brand, der skulle
slukkes.
Hvorfor hulen har man ikke ventet med at
afskedige medarbejderne, til man har styr på
processerne? Hvorfor har man ikke valgt at
beholde nogle af de afskedigede medarbejdere
og lade dem arbejde i den nye Task Force? Det er
ubegribeligt.
PRIKKEN OVER I’ET
Som prikken over i’et kunne vi så i januar måned
i et jobopslag på JKS (vikarbureau) læse ’Vi
søger flere sagsbehandlere til akutte opgaver
ved Landbrugsstyrelsen i forskellige afdelinger.
Stillingerne er et længerevarende vikariat som
løber i det meste af 2019´.

ERHVERVSSKOLERNE
Søgningen til erhvervsskolerne er stadig ikke prangende. I
takt med at ungdomsårgangene falder, stiger konkurrencen
imellem ungdomsuddannelserne. Det er kendt, at der er
mangel på faglærte, og at det derfor er et ønske fra mange
sider – herunder også fagbevægelsen – at der er flere unge,
der søger ind på erhvervsskolerne. Sammenholdt med
at der skæres i taxameterpengene på erhvervsskolerne,
er det en god begyndelse, at det nu er vedtaget at sætte
omprioriteringsbidraget i ro på EUD-uddannelserne.

SKAT
I forbindelse med SKAT’s nye struktur er der blevet ansat
væsentligt flere medarbejdere i SKAT. Hvis man dykker længere
ned i tallene på Finansloven, kan man dog se, at der skal gøres
noget i de kommende bevillinger, hvis ikke vi igen skal ende med
for få ressourcer til at løse opgaverne i SKAT. Derfor har HK Stat
fortsat fokus på, at opnormeringen af antallet af stillinger skal
fastholdes og ikke alene være en midlertidig løsning.
Finansloven synliggør, at der er behov for en permanent ramme
og ikke kun en lappeløsning.

FINANSLOV
med de statslige arbejdspladsers briller. I hvert
fald ikke hvis man regner længere frem. Generelt
fortsætter grønthøsteren igen i 2019. Det 2 pct.
omprioriteringsbidrag er fastholdt igen – dog
med undtagelse af erhvervsskoleområdet, som
endte med at gå fri denne gang – da de er blevet
kompenseret.
Der gives dog også nogle ekstra penge i
finansloven til forskellige initiativer – men uden at
grønthøsteren af den grund nulstilles. F.eks. får
gymnasier i tyndt befolkede områder samlet set
i alt 10 mio. kr. årligt i perioden fra 2019 – 2022.
Midlerne skal give et midlertidigt løft af tilskuddet
til gymnasier med færre end 430 STX-årselever, og
hvor eleverne tillige ville få mere end 20 km. til det
nærmeste gymnasium, hvis uddannelsestilbuddet
på institutionen faldt bort. Det har betydet, at
et par af gymnasierne i vores område er i spil
til et ekstra tilskud, der svarer til 0,5 mio. kr.
årligt – Grindsted Gymnasium og HF samt Vejen
Gymnasium og HF.

I beretningerne for 2016 og 2017 skrev vi:
”Omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt er
fastholdt, og det betyder, at grønthøsteren
fortsætter på stort set hele statens område”.
Det samme gjorde sig gældende i 2018.
Regeringen havde nemlig igen fastholdt
omprioriteringsbidraget på statens område og
holder fast i det, uanset konsekvenserne.
Vi kunne såmænd næsten have skrevet det
samme i denne beretning.
Det er ikke en positiv finanslov, der er indgået, set
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DR
m.m. Umiddelbart slap vi nådigt i Sydjylland.
Vi fik konflikten at mærke på en helt anden måde.

Den 10. oktober imellem kl. 8 og 11 var ligeledes
en skæbnedag hos Danmarks Radio. DR skulle
nedlægge flere hundrede stillinger for at
skære 20 pct. i en historisk sparerunde som en
konsekvens af medieforliget. Udover reduktion i
medarbejderstaben, hvor en del indgik frivillige
fratrædelsesaftaler, lukkes der også radiokanaler

Tidligt om den 9. oktober om eftermiddagen
og igen om morgenen den 10. oktober var jeg i
dialog med DR Syd. De ville gerne bringe noget fra
afskedigelsesrunden ved Landbrugsstyrelsen.
De tog dog forbehold for deres egen situation.
Det betød, at vi først den 11. oktober kom i
radioen på bagkant af afskedigelserne ved
Landbrugsstyresen, da medarbejderne ved DR
havde nedlagt arbejdet.

RESSORTOMLÆGNING
I beretningen sidste år skrev vi om en
ressortomlægning, der betød, at Fiskeridelen
blev udskilt fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
Det viser sig hen ad vejen, at det ikke er alle
ressortomlægninger, der lige får offentlighedens
opmærksomhed.

fordi vedkommende nu skulle arbejde et helt
andet sted. Markedsovervågningen skulle
ressortoverføres fra Beskæftigelsesministeriet til
Sikkerhedsstyrelsen, hvilket betød 75 km længere
på arbejde.
Vi vil gerne understrege, at uanset hvor
mange medarbejdere det berører, så er det
en omvæltning, når man bliver flyttet fra en
arbejdsplads til en anden, også selvom der ”kun”
er 75 km imellem arbejdspladserne.

Således er det gået op for os, at der sker
ressortomlægninger, som vi kun får kendskab
til lidt mere tilfældigt. Det var det, der skete,
da et medlem henvendte sig i afdelingen,
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FGU - DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE
Processen omkring de nye FGU-skoler er nu
godt i gang. Skolerne er den nye indgang til
forberedende grunduddannelse – FGU - for unge
i alderen 15 – 24 år, der ikke har gennemført en
uddannelse ud over folkeskolen, hvilket vedrører
ca. 50.000 unge. Flere steder har man allerede
fået ansat den nye skoleleder.

Institutionens
hjemkommune

Kommuner i
dækningsområdet

Horsens

Hedensted

1

Horsens

Esbjerg

Kolding

Det betyder, at der oprettes nye
uddannelsesinstitutioner i hele landet.
Institutionerne bliver statslige med 65 pct.
medfinansiering fra kommunerne.
Der etableres 27 institutioner og 88 skoler. I HK
Sydjyllands dækningsområde er institutionernes
hjemkommune følgende:

Institutionens
skoler i byerne

Vejle

Billund

1

1

Fredericia

1

Odder

1

Middelfart

1

Samsø

0

Vejle

2

Skanderborg

1

Haderslev

1

Esbjerg

2

Sønderborg

1

Fanø

0

Tønder

1

Varde

1

Aabenraa

Kolding

1

Vejen

1

Sønderborg

VUC’ERNE
Den nye FGU-uddannelse kommer især
til at berøre produktionsskolerne og
VUC’erne. Produktionsskolerne fordi
de bliver lagt ind i de nye FGU-skoler.
VUC’erne fordi de skal overdrage en
del af deres opgaver til de nye FGUskoler.
For VUC’erne betyder det, at de har varslet
nogle af deres medarbejdere over i de nye
FGU-skoler. De skete sidst i 2018. De nye skoler
træder i kraft 1. august 2019.
I HK Stat og i HK Stat Sydjylland følger vi
udviklingen nøje, så vi kan gøre mest muligt
for de af vores medlemmer, der er berørt af
processen omkring de nye skoler.
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ELEVER
Traditionen tro har vi igen i 2018 afholdt
elevkonference for både 1. og 2.-års elever.
Temadagen blev afholdt den 4. december, og det
betød, at rigtig mange af de nyansatte elever
havde mulighed for at deltage. Generelt har vi fået
flotte tilbagemeldinger fra de 28 elever, der deltog.

Faglig sagsbehandler Tomas Grønlund underviser

Temaet på elevkonferencen var ’Fokus på din
elevtid og din fremtid’. Der blev også set på ret
og pligt som elev, ligesom der var indlagt en
konkurrence, hvor elevernes viden blev prøvet af.
Interessen, engagementet og spørgelysten var stor
fra elevernes side.

Eleverne quizzer om undervisningen via mobilen

ADVENTSKALENDERE OG KONKURRENCER
I HK Stat Sydjyllands bestyrelse valgte vi at holde
fokus på OK18 ved at lave en adventskalender
til medlemmerne ude på arbejdspladserne, hvor
spørgsmålene tog afsæt i overenskomsten.
Rigtig mange af vores medlemmer har benyttet sig
af muligheden for at sende svar ind til os, og der er
således stor opbakning til vores konkurrencer.
Der blev hver uge trukket lod blandt de indkomne
svar, og vinderen vandt kage til HK-kollegaerne på
arbejdspladsen.
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HK DANMARKS EKSTRAORDINÆRE KONGRES
Lørdag den 21. april var delegerede fra hele
landet samlet for at vælge HK Danmarks nye
næstformand, som følge af at Mette Kindberg
trak sig fra posten kort efter den ordinære
kongres fra den 23. – 25. oktober 2017.
Der var to kandidater til posten, nemlig Martin
Rasmussen, afdelingsformand i HK Midt samt
Ulla Moth-Lund Christensen, formand fra HK Stat
Hovedstaden.
Stemmeudvalget måtte tælle stemmesedlerne
et par gange, da stemmerne lå meget tæt. Der
var kun 4 stemmer imellem de to kandidater, da
stemmerne var talt op.
Martin Rasmussen fik flest stemmer og er nu HK
Danmarks nye næstformand.
Forbundsnæstformand Martin Rasmussen

LO/FTF BLIVER TIL FH
Kort før HK Danmarks ekstraordinære kongres var der også indkaldt
til konges i LO og FTF.
Arbejdet med en historisk fusion imellem LO og FTF havde stået
på i fem år, da det fredag den 13. april 2018 på den ekstraordinære
kongres blev vedtaget at danne en ny stor hovedorganisation med
virkning fra 1. januar 2019. En hovedorganisation der samler 1,4
mio. lønmodtagere.
Lizette Risgaard blev valgt som formand for hovedorganisationen,
og Bente Sorgenfrey blev valgt som næstformand og
stedfortrædende formand.
”Med den nye hovedorganisation har vi fået en ny stærk hovedorganisation med sammenhold på tværs
af faggrænser og det offentlige og private arbejdsmarked” sagde Lizette Risgaard til Avisen.dk tilbage i
oktober måned.
Det er en fusion, der vil gå over i historiebøgerne.
I efteråret 2018 fik den nye hovedorganisation nyt navn og hedder pr. 1. januar Fagbevægelsens
Hovedorganisation (FH).

Alle 5 formænd for HK Sydjylland var til stede, da LO og FTF
blev til FH.
Bagerst Annette Godsvig Laursen (HK Stat) og Ole Kjær
(fælles). Nederst fra venstre: Lene Roed (HK Kommunal),
Henny Fiskbæk (HK Privat) og Hanne Mathiasen (HK Handel)
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TILLIDSVALGTE
Når vi skriver tillidsvalgte, dækker det over en
fællesbetegnelse for både tillidsrepræsentanter
(TR), tillidsrepræsentantsuppleanter og
arbejdsmiljørepræsentanter (AMR).

også ofte er plads til, at de har mulighed for at
netværke om problemstillinger, der optager dem.
Det er vigtigt for os, at de er klædt på
uddannelsesmæssigt, og derfor er det et mål,
at de alle gennemfører HK’s grundlæggende
uddannelse – det være sig både som TR og AMR.

I HK Stat Sydjylland havde vi ved
årsskiftet 59 tillidsrepræsentanter og 48
arbejdsmiljørepræsentanter. Vi arbejder
kontinuerligt på at få valgt flere både TR og AMR.

I 2018 markerede vi den internationale
arbejdsmiljødag ved at tage de første spæde
skridt mod at sætte fokus på TRIO-samarbejdet
– samarbejdet imellem TR, AMR og lederen, idet
vi er af den overbevisning, at det er vejen til det
bedste samarbejde.

Det gør vi ikke bare fordi, det er smart at have
mange tillidsvalgte. Vi gør det fordi, det gør en
kæmpe forskel at have en tillidsvalgt, der er
lokalkendt på arbejdspladsen. En der har indsigt
i kulturen og kan tage den daglige dialog med
ledelsen.

Vi vil i 2019 sætte yderligere fokus på TRIO
samarbejdet og glæder os til at se endnu flere
tillidsvalgte til vores temadage.

ARBEJDSMILJØ
En anden ting er, at vi er blevet meget
opmærksomme på, at ikke alle er klar over, at det
er vigtigt at have en HK’er, der er valgt som AMR.
Derfor sætter vi ekstra fokus på dette i 2019 i
forbindelse med arbejdsmiljørepræsentant-året.

De tillidsvalgte gør en kæmpe forskel på
arbejdspladsen i det daglige.

Når det er en HK’er, der er valgt som AMR, sikrer
det oftest en ekstra repræsentation i de interne
organer på arbejdspladsen: Arbejdsmiljøudvalget,
SU, eller hvad det nu kaldes på de enkelte
arbejdspladser.

I HK Stat Sydjylland har bestyrelsen besluttet, at
det er formanden og den faglige konsulent, der er
tilknyttet den enkelte arbejdsplads, der deltager i
alle klubgeneralforsamlingerne.

Tak for samarbejdet og jeres store indsats.
KLUBGENERALFORSAMLINGER

Fagbevægelsens Hovedorganisation meldte
allerede i 2018 ud, at FH i 2019 ville sætte fokus på
arbejdsmiljørepræsentanterne, deres arbejde – ja,
i det hele taget vilkårene for at udføre deres hverv.
Det bliver spændende at følge dette arbejde, og
vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sætte fokus på
arbejdsmiljørepræsentanterne lokalt, men også se
på arbejdsmiljøet generelt.
I både bestyrelsen og i det faglige team arbejder
vi hele tiden på at understøtte de tillidsvalgte
på alle måder. Det er bl.a. derfor, vi med jævne
mellemrum indkalder til temadage, hvor vi har
aktuelle emner på dagsordenen, og hvor der

Det skyldes, at det er vigtigt for den faglige
konsulent at vide, hvordan det går, og fordi det er
konsulenten, der rådgiver tillidsrepræsentanterne,
når der er problemstillinger, der skal understøttes.
Som formand er det af stor vigtighed, fordi man
som formand på generalforsamlingerne får
en stor indsigt i, hvad der sker på de enkelte
arbejdspladser, ligesom det giver mulighed for at
gå i dialog om problemstillinger, som det kan være
yderst relevant at løfte politisk.
Husk derfor venligst at invitere både jeres
faglige konsulent og jeres formand til jeres
generalforsamlinger. Tak!
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LEDERE
Vi har i gennem nogle år arbejdet på at styrke
muligheden for at lederne, der er ansat på HK
Stats overenskomst, har mulighed for at mødes
med hinanden.
Det har været svært, og det har krævet
vedholdenhed, og heldigvis er det sådan, at det
nogle gange lønner sig at være ihærdig og holde
ved.
Det er således lykkedes for en gruppe af vores
ledere at etablere et stærkt netværk, hvor de selv
er omdrejningspunktet for indholdet på møderne.
I 2018 har de således afholdt tre netværksmøder
på nogle af de statslige arbejdspladser, og de har
således besøgt UC Lillebælt i Vejle, Forsvarets
Depot og Distribution i Skrydstrup samt Vejen
Gymnasium. I 2019 har netværket besluttet, at de
vil afholde to møder.
Omdrejningspunktet på de sidste møder har
været det reflekterende team, hvor der skabes
rum for refleksion med henblik på at opnå
nye perspektiver på opgaver, udfordringer og
problemstillinger. Netværket har besluttet, at de
vil arbejde videre med det reflekterende team på
de kommende møder, da det giver dem stor værdi.
Har du lyst til at være en del af netværket, er du
velkommen til at kontakte formanden for HK Stat
Sydjylland.
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KARRIERE OG UDDANNELSE
Når vi i HK Stat sætter fokus på efter- og
videreuddannelse, gør vi det fordi, I selv har
efterlyst det. I medlemsundersøgelsen efterlyser
en stor andel af medlemmerne fokus på blandt
andet uddannelse og arbejdsmiljø.

at de er i gang eller færdige. Men det kan være
rigtig svært at finde ud af, hvad man lige skal gå i
gang med og hvilke kompetencer, der er brug for i
fremtiden, hvis ikke ledelsen på ens arbejdsplads
er klar i mælet.

Kompetenceudvikling er vigtig fordi, den
giver øgede muligheder for spændende job,
og fordi der generelt efterspørges et højere
uddannelsesniveau på arbejdsmarkedet.

Vi ønsker ikke at presse medlemmerne til
uddannelse, men derimod vil vi gerne være med
til at motivere, så medlemmerne får lyst til at
gå i gang med kompetencegivende uddannelse.
Vi vil gerne være med til at nedbryde eventuelle
barrierer.

Selvom vi i HK Stat har haft fokus på efter- og
videreuddannelse i flere år, er der stadig nok at
tage fat på. Arbejdsmarkedet forandrer sig, og nye
kompetencer efterspørges.
I efteråret 2018 var vi sammen med
forbundssektorformand Rita Bundgaard på fire
arbejdspladsbesøg i løbet af to dage, hvor vi
med afsæt i konceptet fra karrierekampagne i
2016 holdt workshops. Vi mødte mange glade og
engagerede medlemmer. Det er altid et hit, når
Rita besøger arbejdspladserne, så vi er glade for,
at hun havde mulighed for at komme med.

I HK Sydjylland har vi flere forskellige muligheder,
hvis man vil vide mere om karriere eller
uddannelse.
KARRIERETELEFONEN
Karrieretelefonen er HK’s livline til dig der har
spørgsmål omkring uddannelse og karriere. De
rådgiver om konkret efteruddannelse, men kan
også give sparring på CV og ansøgninger.
Karrieretelefonen er åben for alle medlemmer
hverdage fra kl. 13.00 - 16.00 på tlf. 3330 4460.

I 2019 står vi i HK Stat Sydjylland til rådighed for
alle jer, der gerne vil gennemføre en workshop
med fokus på karriere og uddannelse. I vil få
besøg af formanden samt den faglige konsulent,
der er tilknyttet arbejdspladsen.

DIT LIV -DIT JOB
Et særligt tilbud udviklet i samarbejde med vores
lokale erhvervsskoler. Disse fyraftensmøder
foregår lokalt ude på skolerne, og formålet er at
sætte fokus på, hvordan du får balance i dit liv og
dit job.

Der er mange, der allerede er i gang og også
mange, der allerede har afsluttet en uddannelse
– enten et enkelt modul eller en hel uddannelse.
Det hører vi fra medlemmer, der stolt fortæller,

Vores typiske kompetenceudviklingsvej er via
akademi, diplom og master niveau.
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SEKTORBESTYRELSEN I HK STAT SYDJYLLAND
I det forgangne år er Charlotte Lythje Erbs
stoppet i bestyrelsen, idet hun er blevet ansat
som faglig konsulent i HK Stat Sydjylland.
Fra bestyrelsens side takker vi Charlotte for
indsatsen i bestyrelsen og glæder os over
samarbejdet på en anden måde. Derudover har
vi sagt farvel til Margit Stelmach, der var ansat
ved Statsfængslet Møgelkær. Margit nåede
kun at sidde i bestyrelsen i få måneder, idet
Statsfængsel Møgelkær er lukket, og Margit har
fået nyt arbejde inden for Kriminalforsorgens
område i HK Østjyllands område.
Sektorbestyrelsen i HK Stat Sydjylland er
sammensat således, at der i videst muligt omfang
sikres repræsentation fra forskellige institutioner
og geografiske områder.

Annette Godsvig Laursen
Formand

Dorte Bonde

Jørgen Hansen

Kristina Holm Stougaard

Kim Hartwich

Lene Juul Kielsen

Maibritt Henriksen
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GENERALFORSAMLING
HK SYDJYLLAND
DAVID GULDAGER

David Guldager har i en lang årrække siddet
på forreste række, og ikke bare observeret
men også grundigt testet og analyseret de
nyeste gadgets, teknologier og trends inden
for tech-verdenen.

9. APRIL 2019
SCANDIC
KOKHOLM 2
6000, KOLDING

DAGSORDEN:

PROGRAM:

Kl. 18.00: Afdelingen byder på aftensmad
Kl. 19.00: Generalforsamling
Kl. 20.00: Foredrag: OPLEV I MORGEN I DAG
v/ Go’morgen vært og gadget-ekspert David
Guldager.
Bliv inspireret af hverdagens sjove og underlige
produkter, lær mere om dig selv ud fra
danskernes digitale vaner og bliv klogere på
hvad det næste store bliver.

MØD OGSÅ
PEPPER:

1.

Valg af dirigent og referent

2.

Godkendelse af forretningsorden

3.

Valg af stemmeudvalg

4.

Bestyrelsens beretning

5.

Forelæggelse af afdelingens regnskab
2018 til godkendelse

6.

Indkomne forslag - forslag skal være
afdelingsformand Ole Kjær i hænde senest
2. april 2019. Sendes til HK Sydjylland,
Jupitervej 1, 6000 Kolding eller pr. mail til
ole.kjaer@hk.dk

7.

Valg af 7 delegerede til HK Ungdoms
kongres den 1.-3. november 2019 på
Christiansminde, Svendborg

8.

Valg af 1 revisor
/ Jesper Dalgaard Pedersen

9.

Pepper er HK’s lille,
finurlige robot, der er i
praktik i HK Sydjylland og
deltager i generalforsamlingen.
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Valg af 2 revisorsuppleanter
/ Birte Geertsen
/ Jeannette Reimer

10. Eventuelt
Af hensyn til aftensmaden skal tilmelding ske
senest 2. april 2019 via hk.dk/kalender

SLUK - KUNSTEN AT
OVERLEVE I EN
DIGITALISERET
VERDEN
IMRAN RASHID

Er uddannet speciallæge
i almen medicin og er
tidligere innovationschef i
Danmarks største kæde af
privathospitaler, Aleris-Hamlet.

Kan du mærke, at den digitale stress kommer krybende
ind på dig i din hverdag? At den mere og mere stjæler din
opmærksomhed? Dit nærvær? Og din nattesøvn?
Eller synes du, at mængden af informationer omkring dig
snart er uoverskuelig – og er du plaget af en trang til at
tjekke din mobil op mod 150 gange dagligt?
Så er det måske blevet tid til at slukke!
Det kan du gøre med inspirerende hjælp fra speciallæge,
IT-iværksætter og forfatter Imran Rashid, der i sit
tankevækkende foredrag SLUK giver et vigtigt indblik
i, hvordan digitaliseringen påvirker hjernen, kroppen,
mennesket, familierne, virksomhederne og samfundet.
Foredraget er HK Sydjyllands måde at fejre den
internationale arbejdsmiljødag - for digitaliseringen
påvirker også vores arbejdsdag, når vi hele tiden skal være
”på”.

29. APRIL
19.00 -20.30
VEJEN
IDRÆTSCENTER

Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Kursusnr: 8250 - 290419
Tilmeld dig senest den
23. april på hk.dk/kalender

