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Der er sket rigtig meget i det forgangne år, og jeg vil i vores årsberetning fortælle om 
nogle af de beslutninger og udfordringer, der har været i det forgangne år. På 
generalforsamlingen den 7. marts 2020 vil den mundtlige beretning koncentrere sig om 
det, vi i HK Privat Sydjylland skal have fokus på i 2020.  

LØNFORSIKRING TIL MEDLEMMERNE I HK PRIVAT 

I HK Privat er vi over de senere år i stigende grad blevet bekymrede over udhulingen af 
dagpengesystemet. Dagpengeperioden er blevet afkortet til to år, og dagpengene er 
blevet udhulet, så det for rigtig mange af vores medlemmer er en voldsom 
indtægtsnedgang at gå fra løn til dagpenge. Vi slækker ikke det mindste på det pres, vi 
som faglig organisation lægger på det politiske system for bedre vilkår for de ledige. Vi 
arbejder fortsat benhårdt på, at dagpengesatserne bliver sat markant op.  

Vores kolleger i Stat og Kommunal har haft en kollektiv lønforsikring siden 2012, og der 
har været stor tilfredshed med den. Det er ikke mindst deres gode erfaringer, der har 
tilskyndet HK Privats sektorbestyrelse til at gøre lønforsikringen til en del af 
medlemskabet. 

Når det overhovedet kunne lade sig gøre, så skyldes det, at salget af HK’s aktier i 
forsikringsselskabet Alka i 2018 har givet HK en milliard kroner. Vi har i HK Privat 
insisteret på, at disse penge skal bruges til medlemsrelevante formål. Noget, der kan 
ses og mærkes. Et ekstra gode ved medlemskabet. 

I HK Privat Sydjylland bakkede vi 100% op, da der skulle træffes beslutning om, vi også 
skulle tilbyde vores medlemmer en lønforsikring. Vi glæder os over, at vores 
medlemmer og deres familier nu har en større sikkerhed i økonomien. 

OVERENSKOMST FOR BOLIGFORENINGSANSATTE 

Den 6. januar 2020 kom følgende glædelige besked: ”Der er dags dato indgået en aftale 
med Dansk Erhverv om overgang fra BL-overenskomsten (BL=Danmarks Almene 
Boliger) til Handel, Viden & Service-overenskomsten efter udløb af den kommende 
overenskomstperiode. Der afholdes urafstemning blandt medlemmerne på BL-
området fra torsdag den 9. januar 2020 til tirsdag den 14. januar 2020.” 

Baggrunden for denne mail var et forløb, der startede allerede i 2018, hvor nogle 
boligforeninger, efter en udmelding fra BL, ønskede at kapitalisere deres lokalaftaler. 
Vi brugte en del tid på at forsøge at forhandle kapitaliseringer af lokalaftalerne på 
plads. Før vi blev færdige, stoppede arbejdet, og arbejdsgiverne vendte enten ikke 
tilbage til os, eller lokalaftalerne forblev som de var. 

Dette skabte en del uro blandt vores medlemmer, og på baggrund af dette og på 
opfordringer fra vores TR blev der etableret et netværk for ansatte i boligforeninger i 
HK Privat Sydjylland. Et netværk der har stor succes. Til hvert møde er der ca. 25 
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deltagere. Det blev besluttet, at der skal informeres bredt til medlemmer og potentielle 
medlemmer om emnet – så alle har muligheden for at, blive orienteret.  

I januar 2019, meldte BL sig i Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening (DE).  

I den forbindelse opstod der uenighed omkring den fremtidige overenskomst for HK-
ansatte i boligorganisationerne i Danmark.  Uenigheden bestod i, hvorvidt man fortsat 
er omfattet af BL-overenskomsten, eller om de HK-ansatte fra 1. april 2020 skulle 
overgå til Dansk Erhvervs Funktionæroverenskomst Handel, Viden & Service (HVS).  

HK Privat har siden foråret 2019 løbende drøftet denne uenighed med BL og Dansk 
Erhverv. Da vi ikke har kunnet blive enige, var der aftalt en faglig voldgift til den 16. 
januar 2020, som skulle afgøre dette forhold. Der blev afholdt et stormøde for 
medlemmer i HK Privat Sydjylland d. 17. december med stort fremmøde: 53 deltagere. 

En voldgiftskendelse ville enten kunne have det udfald, at HK vandt og BL-
overenskomsten dermed fortsatte som selvstændig overenskomst, eller HK kunne tabe 
sagen, så HK’erne ville overgå til Funktionæroverenskomsten Handel, Viden & Service. 
Det sidste ville betyde en risiko for væsentlige ændringer i form af forringelser fra 1. 
april 2020. Heldigvis blev der forhandlet en aftale på plads inden. Nu afventer vi 
medlemmernes afgørelse.  

I januar 2020, brugte vi meget af vores tid på at besøge alle boligforeninger i vores 
område. Besøgene havde til formål at informere om forhandlingsresultatet, få så høj en 
stemmeprocent som muligt, redegøre for de udfordringer, der pt. er på området, og 
naturligvis fortælle om vores nye lønforsikring. 

Det blev en høj stemmeprocent, og den 16/1 2020 forelå resultatet. Næsten 8 ud af 10 
mulige stemte - en stemmeprocent på præcis 75,8%. Heraf 98,3% ja-stemmer.  
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FORBEREDELSER TIL OK20:  

 

 

For at blive bedst muligt klædt på til de kommende overenskomstforhandlinger i 2020, 
ønskede HK Privat at spørge medlemmerne om, hvad de prioriter højst i deres 
arbejdsliv.  

Det betød at HK Privat Sydjylland besøgte medlemmer på mere end 130 virksomheder 
fra den 1. til den 17. maj. 

Besvarelserne – mere end 4000 kort og 19.000 udsagn fra alle afdelingerne - blev sendt 
til sektoren, hvor alle kort og udsagn blev sorteret og talt op.  
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Resultatet taler sit tydelige sprog. På en klar førsteplads kom de gode kollegaer, en 
anerkendende ledelse og udvikling i jobbet. På en lige så klar andenplads kom mere på 
løn, fritvalg og pension - tæt fulgt op af godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  

Efterfølgende blev alle ønskerne kategoriseret og lagt ind i et idekatalog. Det skulle 
bruges på den kommende træf for tillidsrepræsentanterne i HK Privat den 3.- 4. juni 
2019 på Hotel Comwell i Kolding. 
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Der kom et godt stykke over 300 tillidsrepræsentanter til stormødet og HK Privat 
Sydjylland var flot repræsenteret med 37 tillidsrepræsentanter.  

En paneldebat mellem vores formand i HK Privat, Simon Tøgern, og Kim Graugaard fra 
Dansk Industri og Lauritz Rønn fra Dansk Erhverv blev efterfulgt af workshop. Med 
udgangspunkt i de mange udsagn og input fra paneldebatten blev det starten på en 
livlig debat blandt tillidsrepræsentanterne. 

På vores bestyrelsesmøde i august diskuterede vi også overenskomstkravene, og den 
21. august kunne vores sektorrepræsentant, Henrik Fredeløkke, og jeg sammen med 
resten af sektorbestyrelen i HK Privat nikke ja til det endelige forlag, der skulle sendes 
til CO-Industri ved udgangen af september måned.  

Men forberedelserne var ikke slut med det. Nu var det vigtigt at fortælle 
hovedforhandlerne i CO-Industri, Claus Jensen og Mads Andersen, at de skulle huske, 
at de også repræsenterede medlemmer i HK Privat, når de forhandlede med Dansk 
Industri og Dansk Erhverv.  

Der var indkaldt til optaktsmøde på Agerskov Kro. Hovedforhandlerne på CO-
Industriområdet, Claus Jensen og Mads Andersen, havde inviteret 
tillidsrepræsentanter fra samtlige forbund under CO-Industris område. Der kom 187, et 
overvældende antal, hovedsagelig fra timelønsområdet. Men vores 17 HK-
tillidsrepræsentanter lod sig ikke afskrække, og jeg kan med stolthed sige, at 
indlæggene fra HK fyldte en del mere end vores antal berettigede til.  

Også på dette møde blev dobbelt op på og udvidelse af fritvalgskontoen fremhævet. En 
efterfølgende Epinion-undersøgelse viste, at 88% af vores medlemmer bakker op om 
dette krav. 

Nu venter vi med spænding på forhandlingsresultatet – du kan følge forhandlingerne 
på: https://www.hk.dk/omhk/sektor/hk-privat/ok20  
eller på Facebook:  https://www.facebook.com/hkprivat/ 

 

  

https://www.hk.dk/omhk/sektor/hk-privat/ok20
https://www.facebook.com/hkprivat/
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MEDLEMSTAL: 

Selvom vi også i 2019 måtte konstatere en medlemstilbagegang, er det glædeligt, at 
den kun blev på 119 fuldtidsbetalende erhvervsaktive, og dermed væsentlig lavere end 
i 2018 hvor tilbagegangen var på 263 medlemmer.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2011 10.988 10.929 10.874 10.824 10.793 10.785 10.708 10.663 10.596 10.520 10.419 10.403 

2012 10.364 10.311 10.238 10.172 10.113 10.105 10.052 9.972 9.921 9.846 9.797 9.802 

2013 9.781 9.714 9.710 9.707 9.672 9.675 9.644 9.571 9.479 9.390 9.367 9.346 

2014 9.335 9.298 9.273 9.258 9.241 9.346 9.308 9.237 9.182 9.091 9.082 9.120 

2015 9.131 9.140 9.139 9.089 9.096 9.175 9.186 9.115 9.073 9.037 9.024 8.987 

2016 8.991 8.984 8.933 8.842 8.812 8.868 8.916 8.853 8.814 8.794 8.714 8.688 

2017 8.686 8.610 8.596 8.551 8.531 8.603 8.625 8.585 8.503 8.451 8.458 8.417 

2018 8.415 8.407 8.363 8.356 8.343 8.415 8.396 8.351 8.277 8.234 8.216 8.154 

2019 8.173 8.172 8.160 8.144 8.151 8.116 8.056 8.034 8.022 7.998 8.060 8.035 
 

 

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at beslutningen om at nyuddannede 
først skal betale fuldt kontingent efter 4 måneder i stedet for 3 måneder, betyder at 
den tilgang, vi normalt har af nyuddannede hen over efteråret er rykket en måned frem, 
og dermed først kan gøres op i januar 2020. Der er også store udfordringer med de 
”gule”. I 2019 mistede vi 303 medlemmer til de tværfaglige ”fagforretninger”, og de 
overførte 116 medlemmer til os. En manko på 187 medlemmer.  

 

TEAM PRIVAT 

Faglig afdeling har haft nok at se til. Af bestyrelsesrapporten fremgår det, at der er 
afsluttet 488 sager i 2019. Det betyder, at vi i HK/Privat Sydjylland har inddrevet 
14.308.143 kr. til vores medlemmer. Det er godt ½ million koner mere end i 2018. En 
ikke uvæsentlig oplysning i denne forbindelse er, at 4.027.223 kr. blev udbetalt af LG 
(Lønmodtagernes Garantifond). Det viser med al tydelighed, at rigtig mange af vores 
medlemmer var ramt af, at den virksomhed, de var ansat i, gik konkurs. Aktuelt er der 
30 uafsluttede sager hos LG.  

Men det betyder selvfølgelig ikke, at der er rent bord. Fra samme rapport kan vi se, at 
der er 255 verserende sager under behandling. På førstepladsen har vi opsigelser og 
misvedligehold fra arbejdsgiversiden med 25 sager. Derefter kommer sager relateret til 
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overenskomstforhandlinger og fortolkning af overenskomster, hvor der er 24 
verserende sager. Men mest bekymrende er at tredjepladsen indtages af elevsager. 

Også i HK Privat Sydjylland har vi mange sager om dårligt arbejdsmiljø. I øjeblikket er 
der 30 verserende sager relateret til hhv. sygdom og psykisk dårligt arbejdsmiljø. Med 
disse konkrete tal er bestyrelsen uforstående overfor de nedskæringer, arbejdstilsynet 
løbende udsættes for. Mere end 300 årsværk er tilsynet skåret ned med i løbet af de 
sidste 10 år, og det er den helt forkerte vej. Vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, 
men Arbejdstilsynet, den myndighed der skal sikre, at arbejdsgiverne overholder 
lovgivningen, har ikke de nødvendige ressourcer til rådighed.  

Ud over dette er der naturligvis sket meget mere i Team Privat. 

Vores organisere har udvidet kampagnen ”Årets elev - årets elevplads”. Det betyder, at 
vi i 2019 kørte ud til mere end 150 virksomheder med administrations-, 
advokatsekretær-, lægesekretær-, tandklinikassistent-, speditør-, revisions-, 
regnskabs- og økonomielever. En kæmpe opgave, men vi ser at det giver pote. For 
mange elever melder sig ind af egen drift, og vi får en masse goodwill både på skolerne, 
der er dommere i konkurrencen, og ude på virksomhederne. 

Men ikke alle elever melder sig ind af egen drift, og i HK Privat Sydjylland har vi en stor 
udfordring med at opnå en organisationsprocent på de 65, der er det overordnede mål 
for HK Privat Danmark. Det betyder, at bestyrelsen i 2020 vil have særlig fokus på 
organisering af elever. 

Et af målene for handleplanen 2019 var også, at vi skulle have flere medlemmer og 
tillidsvalgte. 

 Organiserne forelagde 
bestyrelsen et forslag til en 
sommerkampagne, som vi kaldte 
UV-kampagnen. 27 små og 
mellemstore virksomheder blev 
besøgt, og det gav 15 flere 
medlemmer og en TR på vej.  

 

En kampagne, bestyrelsen betragter som en 
stor succes, og som er medvirkende årsag til, 
at vi i 2020 vil fokusere vores kampagner på 
små og mellemstore virksomheder i udvalgte 
brancher.  
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I handleplanen for 2019 stod der bl.a., at der skulle fokuseres på ikke-organiserede 
arbejdsgivere i Transportbranchen med henblik på at tegne overenskomst. Det skal 
ikke være nogen hemmelighed, at det er op ad bakke. Hvis en transportvirksomhed ikke 
er medlem af en arbejdsgiverorganisation og ikke ønsker at tegne overenskomst, er det 
eneste overtalelsesmiddel vi har et konfliktvarsel.  

Det fik vi også brug for. Efter flere måneders mailkorrespondance og diplomatisk 
tilgang så vores faglige medarbejder ingen anden mulighed end sende et konfliktvarsel 
til en uorganiseret transportvirksomhed i Esbjerg. De tegnede overenskomst i 
november, og er nu også medlem af Dansk Industri. Jeg synes næsten, DI burde sende 
os et takkekort og chokolade. Vi har jo været medvirkende årsag til, at de fik et nyt 
medlem 😊😊 Vores erfaring skal nu bruges til at opfylde handleplanmålet om mindst 5 
overenskomster i 2020 med ikke-organiserede arbejdsgivere. Dette sker sideløbende 
med, at vi har et mål på 15 overenskomster på virksomheder omfattet af 50%-reglen.  

 

007: BLIV AGENT MED LICENS TIL AT HJÆLPE 

Interesserer du dig for efteruddannelse? Så vil vi 
meget gerne gøre dig til frivillig 
uddannelsesagent, der sammen med de 24, som 
allerede har meldt sig, kan hjælpe og inspirere 
dine kolleger. 

Det er blevet meget lettere at tage 
efteruddannelse. Mulighederne for at få tilskud er 
mange, og udvalget af efter- og videreuddannelse 
er sjældent set bedre. 

Men det er der mange, der ikke ved. For dem er efteruddannelse fortsat en stor hurdle, 
som de nok aldrig helt kommer over. Medmindre de får hjælp. Og det er her, du kan 
komme ind i billedet. 

I HK Privat Sydjylland søger vi nemlig flere frivillige uddannelsesagenter, der vil være 
med til at sætte efteruddannelse på dagsordenen rundt om på arbejdspladserne. 
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FINALIST TIL DANMARKS BEDSTE KOLLEGA 

Mette Thestrup Brandt fra Arbejdernes Landsbank, Esbjerg, var en af 10 finalister ud af 
de 2095, der var nomineret til Danmarks bedste kollega.  

Et uddrag af kollegaen Marianns 
nominering af Mette lyder:  ”Mette 
er den lattermilde kollega, der altid 
hjælper. Stort og småt – Mette 
melder klar. Man går aldrig 
forgæves. Hun er dygtig til sit 
arbejde, meget ansvarlig og deler 
gerne ud af sin viden med et smil. 
Også selvom man spørger om det 
samme flere gange. Mette er meget 
ansvarsfuld. Hun tager hånd om 
alle kolleger og især hvis man er 
udfordret fx privat, så er hun klar 
med omsorg og hjælp. Mette er 
den, der sørger for, at der hentes 
vand, så vi ikke tørrer ud i heden. 
Hun skærer frugt, så vi husker at 
spise frugt. Skal der arrangeres 
hygge, står hun også for dette. Og 
da hele afdelingen tog en tur til 
Hamburg, stod hun for 
planlægningen sammen med en 
kollega, og hun holdt styr på 
billetter og alt det praktiske.” 

 

FOLKEMØDE 2019  

En del af bestyrelsen i HK Privat Sydjylland deltog i Folkemøde 2019 på Bornholm. Vi 
betragter det som en slags ”træningslejr” på udebane for at spille endnu bedre kampe 
på hjemmebane.  

Bornholm ligger langt fra HK Privat Sydjyllands jyske hjemegn. 
Men alligevel giver det god mening at deltage i Folkemødet på Bornholm, hvor tusindvis 
af politikere, meningsdannere, journalister og almindelige borgere mødes. 
Folkemødet er et fantastisk koncentrat af diskussioner og holdninger, hvor man på få 
dage kan overvære eller deltage i en lang række debatter og komme tæt på mange af de 
topfolk, man normalt kun kender fra TV. 
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Og det er meget lærerigt at opdage, at vores ”modstandere” har lige så tynde 
argumenter i en direkte diskussion, som når vi ser dem på tv-skærmen. Og det er en 
god øvelse at argumentere mod dem, så vi er skarpere, når det bliver virkelighed 
hjemme i Sydjylland.  

Link til notat fra folkemødet Bornholm 2019 v/Hans Jørgen R. Andersen og  
Hans Peder K. Larsen:  https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-
hk/afdelinger/sydjylland/fmbornholm20191red.pdf 

KONGRES HK PRIVAT 

På kongressen 2019 i HK Privat skulle der vælges ny næstformand.  Marianne Vind var 
blevet valgt som førstesuppleant til Europa-Parlamentet den 26. maj og trådte ind på 
Jeppe Kofods plads, da han blev kaldt hjem som udenrigsminister. På kongressen, 
aflagde Marianne sin sidste beretning, og vi fik mulighed for at ønske hende tillykke 
med det nye job.   

Vi var 26 veloplagte delegerede fra HK Privat Sydjylland, der sammen med de andre 211 
delegerede skulle tage stilling til formand og næstformandens beretninger, 

branchesektionernes 
fremtid som 
overenskomstbaserede 
grupper, målprogrammet for 
de næste 4 år og vores eget 
lovforslag om at fjerne 
skråstregen i HK/Privat. Og 
ikke mindst valg/genvalg af 
formand og valg af ny 
næstformand. Anja C. 
Jensen stillede op til 
næstformandsposten og 
blev valgt med applaus.  

Kongrestemaet var: Sammen kan vi mere 

Der blev sat fokus på den retning, vores fællesskab tager i disse år. Nye generationer af 
medlemmer melder sig ind i vores fællesskab, og en af udfordringerne er, at en del ikke 
finder os relevante. De unge er underrepræsenterede blandt vores tillidsvalgte - kun 15 
% er under 40 år. Arbejdspladser i hele landet er under hastig forandring. Generelle 
samfundstendenser som digitalisering, tempo og convenience påvirker os og de 
forventninger, der er til HK. 

Læs mere om kongressen: https://www.hk.dk/aktuelt/hk-privat-kongres-2019 

 

https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/afdelinger/sydjylland/fmbornholm20191red.pdf
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/afdelinger/sydjylland/fmbornholm20191red.pdf
https://www.hk.dk/aktuelt/hk-privat-kongres-2019
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BRANCHESEKTION PRIVAT SERVICE (BSPS) V/MARIANNE 
SKOVSHOVED 

Branchesektion Privat Service er fagligt ståsted for omkring 30.000 medlemmer af HK 
Privat. 

Advokatsekretæren, call-center-medarbejderen og bankassistenten er alle organiseret 
i denne branchesektion. Fælles for dem er, at de er beskæftiget på steder, der yder en 
eller anden form for service. Andre eksempler er virksomheder, der giver finansiel 
rådgivning, står for boligudlejning eller rekrutterer vikarer. I den mere spektakulære 
ende er bedemandsfirmaer. 

Der har i det forgangne år været afholdt foredrag ved Thomas Milsted med tema om 
stress, trivsel og arbejdsglæde i hhv. Roskilde og Aalborg. Til disse foredrag var der 
stor tilslutning, nogle steder endda med venteliste. 

Tolkeuddannelsen går rigtig godt. Uddannelsen startede i Jylland og tilbydes nu også 
på Sjælland ved CBS Metropol. Ved slutningen af 2018 havde 25 tolke gennemført 
uddannelsen. 

Der er en igangværende dialog med tolkene om, hvorvidt de skal være omfattet af en 
overenskomst. Mange tolke opretter sig med et cvr nr. for, at de kan arbejde freelance. 
Et andet område, hvor det samme gør sig gældende, er tegnsprogstolke.   

Robotteknologien på arbejdsmarkedet har været drøftet i branchesektionen ud fra et 
ønske om, at robotterne kan overtage rutineopgaver og frigive menneskelig 
arbejdskraft til de mere komplicerede opgaver. Men de nye teknologier kan øge 
stresspåvirkningen af den enkelte medarbejder, og hvordan imødegår vi det? 

Der har været tanker som: ”Er der arbejde til mig, når der kommer robotter” og ”Kan jeg 
betjene dem”? I Branchesektion Privat Service mener vi at, tilgangen til robotteknologi 
skal tænkes ind i fremtidens efteruddannelser.  

I forhold til overenskomstforhandlingerne BL/DE er det besluttet, at en fra bestyrelsen 
og en, der ikke er i bestyrelsen, er en del af forhandlingsudvalget. Fra bestyrelsen BS 
PS er Gitte Winther valgt og den anden er Maiken Holm (TR i en boligforening i KBH). De 
sad også i forhandlingsudvalget ved de sidste overenskomstforhandlinger.  

Det skal også nævnes, at der i 2019 blev lavet overenskomst mellem HK Privat og 
Friskolerne. 

BRANCHESEKTION SUNDHED & VELVÆRE (BSSV) V/GITTE WITT 

De cirka 8.400 medlemmer af HK Privat - tandklinikassistenter, kliniksekretærer, 
lægesekretærer og fitnessinstruktører - arbejder for eksempel hos alment 
praktiserende læger, dyrlæger, fysioterapeutiske klinikker og praktiserende 
fysioterapeuter hospitaler, kiropraktorer, praktiserende speciallæger og ambulatorier, 
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praktiserende tandlæger, sociale foranstaltninger uden institutionsophold og i sol- 
motions- og fitnesscentre. 

Vi har i det forgangne år holdt nogle bestyrelsesmøder, bl.a. i forbindelse med følgende 
arrangementer: 

16-17.03.19: Fagkonference på Comwell Korsør med deltagelse af mere end 100 
tandklinikassistenter, lægesekretærer og kliniksekretærer. Vi hørte om stress og 
søvnproblemer samt om pension. Thomas Milsted fortalte om stress, trivsel og 
arbejdsglæde. Mikael Rasmussen gik i dybden med søvnproblemer. 

02-03.11.19: Fagkonference på Comwell Kolding, hvor der igen var mere end 100 
tilmeldte medlemmer. Overskriften lød: ”Den motiverende kollega samt curlingbørn.” 
Udover dette blev der i tandklinikassistentgruppen talt om krav til overenskomst, hvor 
vi i klinik- og lægesekretærgruppen hørte om uddannelse. Dorte Torpegård fra HK 
Sydjylland informerede alle deltagere om den nye ferielov. 

Der har i årets løb været planlagt og indbudt til 2 PKA pensionsmøder. Pga. for få 
tilmeldte er disse møder desværre blevet aflyst. 

Vi er allerede i gang med at planlægge årets første faglige arrangement, som finder 
sted den 14. marts 2020. Emner og sted for afholdelse meldes ud, så snart det er på 
plads. 

BRANCHESEKTION PRODUKTION (BSP) V/JULIE BÆK 

Branchesektion Produktion er fagpolitisk ståsted for omkring 26.000 medlemmer af HK 
Privat. Medlemmerne er ansat i virksomheder, som producerer varer. Det kan være den 
administrative medarbejder i en stor international koncern, kontorassistenten på 
autoværkstedet, it-medarbejderen i den verdensomspændende medicinalvirksomhed 
eller bogholderen i den mellemstore byggevirksomhed. Cirka hvert tredje medlem af 
branchesektionen er uddannet laborant eller laborantassistent i for eksempel 
medicinindustrien, slagterierne, på mejerierne eller fødevare- og kontrolvirksomheder. 

I BS-Produktion har vi primært talt om hvilken rolle, vi vil få, når de nye 
overenskomstbaserede grupper bliver dannet.  

Især vores weekendkurser, som primært afholdes søndage, har vi tænkt meget over, 
hvordan vi kan beholde, uden at de kommer i "konflikt" med kursusafdelingen og de 
lokale afdelinger. 

Vi har også talt om, at arbejdsmiljø fortsat skal være et vigtigt punkt på dagsordenen.  

Det skal være nemmere at få et overblik over, hvad der er af arrangementer for 
Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), og der skal skabes mere kontakt til de lokale AMR 
’er ude på arbejdspladserne. Vi har også talt om indholdet på de enkelte 
arbejdsmiljøkonferencer. Hvad er godt, og hvad kan gøres bedre/mere relevant?  
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I forhold til Industriens Funktionær Overenskomst (IFO) har der været stor fokus på 
kommunikationen, så også det yderste led ved, hvad der sker. ”Gryden” skal holdes i 
kog også imellem OK-forhandlingerne. Dette kan f.eks. gøres ved at af holde 2-årlige 
møder for medlemmer omfattet af IFO. 

 

BRANCHESEKTION IT, MEDIE & KOMMUNIKATION (BSITMK) V/JENS 
SØNDERGAARD 

Branchesektion It, Medie & Kommunikation er fagpolitisk ståsted for omkring 16.000 
medlemmer af HK Privat. Medlemmerne er beskæftiget med kommunikation og 
udbredelse af information på en eller anden måde.  

Det kan være kontorassistenten, som ordner regninger til avisabonnenter, trykkeren 
ved rotationspressen eller it-supporteren, der sørger for at hjemmesiden og it-
systemerne fungerer. 

BS-ITMK står for at skulle splittes op som et led i at få alle branchesektionerne til at 
arbejde mere målrettet med overenskomsternes område, såsom løn- og 
arbejdsforhold, miljø, pension, uddannelse, efteruddannelse, elever/lærlinge mm. 

Det betyder, at man kiggede alle branchesektionerne igennem og besluttede på 
kongressen i 2019, hvordan den fremtidige struktur skulle være. 

Det betyder så, at Branchesektion ITMK bliver splittet op, så "IT- medlemmerne" bliver 
flyttet over i en overenskomstbaseret gruppe, der matcher deres interesser. 

Tilbage står så de grafiske timelønnede og grafiske funktionærer. 

Hvad den overenskomstbaserede gruppe kommer til at hedde, bliver først besluttet 
senere i foråret, når der skal vælges bestyrelse igen. Men mon ikke det lyder lidt hen ad 
HK Grafisk.  

 

BRANCHESEKTION TRANSPORT & TURISME (BSTT) V/OLE SKOVBO 

Branchesektion Transport & Turisme er fagpolitisk ståsted for omkring 9.000 
medlemmer af HK Privat. De er ansatte på museer og andre attraktioner, hvor de tager 
sig af de administrative opgaver eller guider besøgende rundt.  

Medlemmerne er ansat i virksomheder, som beskæftiger sig med transport eller 
turisme. Det kan være den administrative medarbejder i den store hotelkæde, 
speditøren, medarbejderen på taxacentralen, konsulenten i rejsebureauet, eller de 
ansatte ved forlystelses- og oplevelsesfirmaer eller sommerudlejningsbureauer. 

Det foregående år er gået meget med diskussioner og med at arbejde med HK Privats 
kongres, som løb af stablen i efteråret 2019. 
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Her blev der arbejdet med målprogrammet for de næste 4 år. 

Det handlede bl.a. om lovene for perioden og ikke mindst den nye fremtidige struktur 
for HK Privat, nemlig Branchesektionernes placering, arbejdsopgaver og ansvar og 
pligter i forhold til de øvrige parter i vores organisation. 

Det har ligget Branchesektionens bestyrelse meget på sinde at have fokus på, at 
medlemmernes fag, faglighed og tiltag for dem ikke blev glemt i den nye struktur. Det 
resulterede i hele 6 ændringsforslag fra bestyrelsen til kongressen. 

Der er også blevet arbejdet med indhentning af krav fra medlemmerne til OK 2020. 
Branchesektionen har stadigvæk fokus på uddannelse og uddannelsesagenter. Og i 
forhold til aftalt uddannelse arbejder branchesektionen med at få løftet så mange som 
muligt fra ufaglært til faglært indenfor de faggrupper, hvor der er mulighed for det. 
Dannelse af nye faglige netværker fortsætter også.  

Molslinjen har stort set overtaget alle indenrigsfærger og der arbejdes på at danne et 
netværk for tillidsrepræsentanter under færgerederierne, så medlemmerne i 
fællesskab kan løse de udfordringer, de har. 

Sidst men ikke mindst, så har BSTT stadig ansvaret for at udvikle, tilrettelægge og 
gennemføre et af de 13 fagområder, som blev søsat efter kongressen i 2015, nemlig 
kundeservicefaget. 

Og som reklame skal lige nævnes, at det sidste selvstændige modul, "Samarbejde og 
Videndeling højner serviceniveauet", afholdes den 23. marts 2020 i København. 

BRANCHESEKTION HK LUFTFART (BSL)  

HK Luftfart er den absolut mindste branchesektion, men en vidt favnende 
branchesektion og talerør for HK Privats medlemmer, der er beskæftiget indenfor 
luftfartsbranchen, med alt fra check-in agenter til butiksansatte. 

Når man er ansat i en lufthavn eller dertil knyttede virksomheder, er der helt specielle 
udfordringer i forhold til f.eks. arbejdsmiljø, arbejdstid, sikkerhed og truslen om terror 
– men også manglende uddannelse er en stor udfordring for mange af medlemmerne.  

Luftfartsbranchen er en branche under konstante forandringer og digitalisering. Mange 
job vil forsvinde de kommende år eller blive ændret og mere specialiserede. Det er 
derfor vigtigt, at medlemmer beskæftiget indenfor den branche får dokumentation for 
deres kompetencer – på det, de er rigtig gode til og allerede kan. Derfor er HK Luftfart 
nu ved at lægge sidste hånd på deres helt egen brancheuddannelse skræddersyet til 
medlemmerne beskæftiget indenfor HK Luftfarts område. Uddannelsen kommer til at 
gå i ”luften” i efteråret 2020 med 3 moduler løbende over ca. 1 år, som afsluttes med et 
branchediplom. Uddannelsen har en masse videreudviklingspotentiale, som man vil 
arbejde videre med i de kommende år. 
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Efter hårdt arbejde fra hele HK Luftfarts bestyrelse samt set i lyset af de helt specielle 
udfordringer, der findes i branchen, blev det på kongressen i september 2019 
besluttet, at HK Luftfart skulle bestå som foreningen HK Luftfart under HK Privat. 

I HK Luftfart er kursen lagt: Man vil i fremtiden sætte fokus på organisering for at 
skabe de bedste vilkår for medlemmerne indenfor områderne arbejdsmiljø, arbejdstid, 
sikkerhed og uddannelse. Hvis det skal lykkes, bliver vi nødt til at holde sammen og 
være mange. 

FAGLIG HANDLEPLAN FOR 2020 

Den årlige handleplankonference for bestyrelsen og de faglige konsulenter fandt sted 
den 15. -16. november 2019. Spørgsmålet var: Hvordan gør vi den kommende 
handleplan i HK Privat Sydjylland til et dynamisk dokument, der støtter op om 
kongresmålene, sektorens handleplan, det faglige landkort og den organiserende 
fagforening? Det blev 2 intense dage med workshops og debatter. 

Udbyttet blev et dokument, der har fokus på de udfordringer, vores medlemmer i HK 
Privat Sydjylland har i deres hverdag på arbejdspladserne. Det blev et værktøj, der 
sætter mål og retning for de aktiviteter, bestyrelsen og det faglige team skal nå i 2020.  

Folderen bliver udleveret på generalforsamlingen som en del af den mundtlige 
beretning, hvor vi håber at deltagerne vil kommentere den og komme med input til den 
kommende bestyrelses handleplankonference i oktober 2020.  

JULEHILSEN FRA BESTYRELSEN TIL 280 TILLIDSVALGTE  

 

Igen i år besluttede bestyrelsen at sige 
glædelig jul og godt nytår til alle vores 
tillidsrepræsentanter, 
arbejdsmiljørepræsentanter og 
uddannelsesagenter med en julepose. 

 

Som noget nyt inviterede vi alle til en 
hyggeeftermiddag på kontorerne i hhv. 
Rødekro, Esbjerg og Kolding.  
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Der blev serveret gløgg og æbleskiver, og 
snakken gik livligt omkring bordene.    

De, der ikke havde mulighed for at deltage, 
fik besøg af de faglige konsulenter 
efterfølgende ude på virksomhederne.  

 

 

 

 

SLUTBEMÆRKNINGER  

Vi vil gerne takke alle vores tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, 
uddannelsesagenter, branchesektions- og klubbestyrelsesmedlemmer, medlemmer af 
erhvervsskolernes bestyrelser og uddannelsesudvalg, medlemmer i LO-sektioner -  ja, 
kort sagt alle, der er med til at varetage HK Privat Sydjyllands interesser. Tak for det 
store arbejde, I har ydet i det forgangne år. Et uvurderligt bidrag, der i den grad gør en 
forskel for vores medlemmer. En tak til alle de dygtige medarbejdere, der yder en 
utrættelig og entusiastisk indsats for at få det hele til at fungere. Og det er uanset, om 
man er direkte tilknyttet den private sektor, eller den, der sørger for at de fælles 
administrative og praktiske opgaver bliver løst.  

Tak til alle jer, der hver eneste dag bakker op om den danske model. Uden jer vil 
begrebet working poor blive en del af morgendagens arbejdsmarked. Jeres 
uorganiserede kolleger og de kommende generationer har meget at takke jer for.  

 

På bestyrelsens vegne  

Formand Henny Fiskbæk  

HK Privat Sydjylland 
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