
Også 2021 var påvirket af corona, og igen blev mange sendt 
hjem at arbejde, men det blev alligevel et år, hvor meget blev 
gennemført. Blandt andet blev OK21 forhandlet hjem og 
vedtaget med stort flertal. 

Kort fortalt betyder OK21, at minipensionen minimeres, så 
alderskravet på 25 år udgår, og karensperioden halveres. 

Desuden får ansatte over 62 år en seniorbonus, som enten kan bruges 
som fridage, ekstra løn eller pension. Vi står nu overfor en faglig 
voldgift, da forhandlingsparterne er uenige om, hvornår seniordagene 

kan holdes, og derfor har vi endnu ikke fået den endelige udgave af 
OK21 på tryk.

Den syvkantede pixi-udgave er klar og kan findes på vores hjemmeside, ligesom 
tillidsrepræsentanterne kan finde den på TR-portalen.

FOKUS PÅ HJEMMEARBEJDE

HK Stat Sydjylland har i 2021 sat fokus på hjemmearbejde 
på de statslige arbejdspladser. Det er vigtigt at forberede sig 
godt, før der indgås aftaler og retningslinjer om nye måder at 
arbejde på med mere hjemmearbejde. Der vil i den sammenhæng 
være brug for grundige drøftelser i både samarbejds- og 
arbejdsmiljøorganisationen. Det handler om ikke at forringe 
arbejdsmiljøet og de overenskomstmæssige forhold.

Coronakrisen har vist både HK Stat medlemmer og ledelserne 
på de statslige arbejdspladser, at opgaver i mange tilfælde kan 

løses effektivt hjemmefra 
– understøttet af de nye virtuelle mødeformer. De 
positive erfaringer med både opgaveløsning og større 
jobtilfredshed får to ud af tre medlemmer til at ønske sig 
mere hjemmearbejde. Hjemmearbejde kan for mange 
være positivt, blandt andet på grund af mere frihed, ro og 
tid til fordybelse.

Men arbejdet hjemme i stuen kan også rumme faldgruber, 
som det er nødvendigt at være opmærksom på. HK Stat 
Sydjylland støtter, at medlemmerne har mulighed for at 
arbejde hjemmefra, fordi det i en travl hverdag kan skabe 
luft både i opgaveløsningen og i privatlivet og dermed 
medvirke til større samlet jobtilfredshed. 

Dog skal der være en opmærksomhed på andre faktorer, så som at cirka 25% af vores medlemmer 
oplever hjemmearbejde som ensomt, og øget hjemmearbejde 
ændrer dynamikkerne socialt og fagligt. Hjemmearbejde skal 
altid være frivilligt for den enkelte.

I HK Stat Sydjylland ønsker vi, at medlemmerne får et godt 
og grundigt indblik, i forhold til hjemmearbejde. Vi har derfor 
løbende gennem 2021 afholdt møder for både medlemmer og 
tillidsvalgte – fysiske som virtuelle møder.
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