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HK Handel Sydjyllands skriftlige beretning 2015 

Tekst: Halfdan Rasmussen 

Kun den som er sig selv bevidst 

kan ændre denne ulvetid. 

Der findes ingen ønskekvist 

som kan erstatte kamp og strid 

Det eneste vi har i dag 

at sætte op mod magt og vold 

er styrken som udspringer af 

de svages stærke sammenhold. 

 

Alene er du kun en brik                                      

i større magters rænkespil.                                  

Men samlet er vi stadigvæk 

den største enhed der er til.                                                            

En kæde smedes led for led. 

Og hele kædens kraft beror 

på din og min samhørighed 

med mennesker på denne jord. 

 

Man prøver på at binde os 

til drømmen om et tomt forbrug. 

Men de skal aldrig finde os 

som slaver ved et ædetrug 

Læg hånden i min hånd og mærk 

at slaveriet er forbi. 

Byd magten trods. Gør kæden stærk 

og slip de bundne kræfter fri.  
 

 

Sektorgeneralforsamling tirsdag den 15. marts 2016                          

Kl. 19.15 i Konferencen 

Jupitervej 1, Kolding 

HK Handel Sydjylland 

 

  

  

   
 

MARTS 2016 
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Politikere i HK Sydjylland. Afdelingsbestyrelsen består af: 

                                                                   

Fællesformand               Ungdomsformand            Formand Handel                   Handel                          

  Ole Kjær                      Kamilla Madsen                Hanne K. Mathiasen              Pia Klint Mortensen 

                     

                                                     

Formand Privat              Privat                                Formand Kommunal            Kommunal 

Henny Fiskbæk              Hans Jørgen R.                  Lene Roed                           Diana S. Kromann 

                                     Andersen                          

                 

Formand Stat                 Stat                                                                              

Annette G. Laursen        Dora Jensen 

Næstformand 2015 

 

 

(Næstformandsposten går på skift mellem sektorformændene Handel – Kommunal – Privat – Stat) 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383771278524093&set=a.1383700418531179.1073741825.100006737016540&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1379135482353937&set=a.1379135469020605.1073741825.100007724947734&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1378624845737439&set=a.1378624839070773.1073741825.100007698097461&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1378333855767634&set=a.1378333839100969.1073741825.100007730976832&type=1&source=11
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HK Sydjyllands organisationsplan:                                                                                                                       

 

 

Kontorchef

Faglig chef

Team handel

Team kommunal

Team privat

Team stat

Fælles faglig

Medlemsservice Teamleder Job og vejledning

Vejledere

Jobbørs

Serviceteam

Staben 
sekretariat, økonomi, 
fasthold, HK ungdom

Team udvikling, 
markedsføring og 

kommunikation (TMK)   
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 HK Handel Sydjyllands bestyrelse:  

 

                                                                                                                         

                                                                                          

Formand                        Næstformand             

Hanne K. Mathiasen      Pia K. Mortensen          Jørgen L. Madsen           Mette Causlund 

 

                                           

Lone Schack                  Erik Grambow               Vibeke K. Jespersen       Danny H. Bøgh 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                    Suppleant                    Suppleant                          Suppleant 

Jens Alfred Sørensen       Birte Jahn                    David K. Funding              Torben Post   
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Medarbejdere i HK Handel Sydjylland: 

    

Teamkoordinator                                                    Faglig              

Faglig konsulent               Faglig konsulent             sagsbehandler                  Faglig konsulent                      

Karsten Kjeldsen              Ute Petersen                   Mette L. Madsen                Finn Olsen                       

Rødekro Kontoret            Rødekro Kontoret            Rødekro Kontoret              Kolding Kontoret   

 

          

 

    

                                         Faglig                                Faglig                                Faglig                                                                                 
 Faglig konsulent             sagsbehandler                  sagsbehandler                  sagsbehandler 

 Finn Sølvdahl                  Mette G. Jønsson               Jette Stabel                      Hanne Kristensen                                                                               

 Kolding Kontoret             Kolding Kontoret               Kolding Kontoret              Kolding Kontoret      

 

 

                                                                                      

    

Faglig                                                                       Faglig                              Faglig  

sagsbehandler                  Faglig konsulent              sagsbehandler                  sagsbehandler 

Ulla Rønsch                       Dorthe Winther               Helle Korsholm                 Kim Jensen  

Kolding Kontoret               Esbjerg Kontoret             Esbjerg Kontoret               Esbjerg Kontoret  
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Organisere i HK Handel Sydjylland: 

 

Nyt i HK Handel Sydjylland: 

Som noget ganske nyt traf HK HANDEL forbundssektoren beslutning om, at denne ville understøtte 

ansættelse af organisere rundt om i afdelingerne og tage del i oplæringen af disse. Her hos os har det 

resulteret i, at vi fra januar 2016 har fået ansat 3 fuldtids organisere der skal være med til, at understøtte 

vores organiserende arbejde. 

 

 

 

Dan 

Larsen,  

organiser 

 

Pernille 

Nielsen, 

organiser 

 

Ditte 

Helene 

Rasmussen,  

organiser 
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Team Handel Sydjylland 

HK Handels faglige teams arbejde tager udgangspunkt i den organiserende metode. Alt, hvad der arbejdes 

med, har en organiserende tanke. 

Nogle af de tendenser, vi kan se, er, at særlig detailhandlen er presset. Dette giver sig udslag i mange 

sager omkring manglende løn, og i nogle tilfælde fører dette til en sag hos Lønmodtagerens Garantifond, 

når betalingsevnen ikke er til stede ved arbejdsgiveren. 

 

Vi har været ude i sager, hvor vores krav på efterbetaling af løn, feriepenge og pension på et par hundrede 

tusinde kroner til en ansat har bevirket, at butikken har begæret sig selv konkurs. Dette eksempel viser, at 

kassen nogle steder er ved at være tom hos arbejdsgiverne. Vi har ligeledes arbejdsgivere, der kontakter 

os og meddeler, at de ikke udbetaler løn i morgen, da banken har sat stop for deres kreditter. 

 

Vi kan se, at udfordringerne er forskelige i forhold til, hvilken del af området man kommer i. Det sydlige 

Sønderjyllands detailhandel er forståeligt nok presset af grænsehandlen, men vi oplever også, at der 

pendles langvejs fra for at købe billigere varer syd for grænsen. 

Et lille lyspunkt i den snak er en butik, som ligger mindre end 1 km fra den tyske grænse, men som i 

øjeblikket oplever en stigning i tyske kunder, som kommer og køber dagligvarer, uagtet at der er andre 

momssatser i Danmark end i Tyskland. 

 

Der har også været mange elevsager i 2015. Mange arbejdsgivere er ikke opmærksomme på, at elever 

skal følge overenskomsten, uanset om virksomheden er omfattet af en sådan eller ej. Vi kontakter de nye 

elever for at få dem meldt ind i HK Handel, og der oplever vi, at mange ikke ved, hvad HK er, og hvad en 

fagforening er. Nogle elever vælger desværre også at melde sig ind hos de gule foreninger. 

En anden udfordring, medlemmerne møder ude på arbejdspladserne, er chikane. Vi kan se en lille stigning 

i sager af den art. Det kan være chikane af både psykisk og seksuel karakter. 

 

Der er i året blevet arbejdet hårdt og målrettet i teamet på at få medlemmer og ikke-medlemmer gjort 

opmærksomme på, at fællesskab i HK er det rigtige. Dette har bevirket, at der bruges ekstra ressourcer på 

at få flere overenskomster og flere medlemmer, således forstået at vi målrettet arbejder på virksomheder, 

så de kan opfylde 50 %-reglen. Her bruger vi den organiserende metode. 

 

Vi har i 2015 tegnet 20 nye overenskomster. Derudover arbejdes der stadig med projekter, som vil give 

flere overenskomster. Der er i vores årsplan udtaget indsatsområder, som der er fokus på. 

Der er ligeledes blevet afholdt arbejdspladsmøder i forskellige regier, hvor vi møder medlemmerne samlet 

omkring problemer netop på deres arbejdsplads. 

 

Tillidsvalgte og netværk i HK Handel Sydjylland 

 

 

 

 

 

I HK Handel Sydjylland har vi 2 netværksgrupper for tillidsvalgte, der mødes op til 4 gange om året.                                                                                                                                                     

Det ene er Netværksgruppen af tillidsvalgte inden for Dansk Supermarked, og det andet er 

Netværksgruppen af tillidsvalgte inden for Brugs Området.                                                                 

Derudover afholder vi 2 gange om året en fælles dag for alle tillidsvalgte i HK Handel Sydjylland.  

En i foråret og én i efteråret. Det er vores oplevelse, at disse netværksdage er rigtig givtige for vores 

tillidsvalgte, ligesom det er med til at give os en større kontakt og mere dialog med vores tillidsvalgte.        

Vi har i HK Handel Sydjylland også en lukket Facebook-gruppe for de tillidsvalgte i HK Handel 

Sydjylland, hvor Lone Schack og Hanne K. Mathiasen er administratorer.      
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Arrangementer 2015  
 
Deltagerne i tal 

Fællesskabet i HK Sydjylland har i 2015 gennemført 17 aftenarrangementer, 2 temadage – henholdsvis en 
lørdag og en mandag – samt 1 webinar.  
Arrangementerne har i alt trukket 891 deltagere, fordelt med 267 i foråret og 624 i efteråret.  
Nogle medlemmer har deltaget i mere end ét arrangement, så tallet for unikke medlemmer, der har 
deltaget, er lidt lavere end 891.  
Til sammenligning deltog 801 medlemmer i arrangementer i 2014, hvor især møder på erhvervsskolerne 
om kompetenceafklaring trak mange medlemmer, men også møder om mindfulness, juraen i privatlivet og 
et foredrag med Simon Steenholm trak mange deltagere.  
 
Der har til næsten alle arrangementer været 2 HK-ansatte til stede. Medlemmerne er blevet tjekket ind og 
budt velkommen, og en medarbejder har indledt og afsluttet mødet. Hver deltager har fået en HK-pose, der 
som regel har indeholdt:  
Materiale om kollegakarma  

Folder om særlige tilbud og kommende arrangementer i HK Sydjylland  

Visitkort til HK Sydjyllands trivselslinje  

Postkort med ”Skaf et medlem”  

1 kuglepen, 1 hjerte og 1 pastildåse  
 
Desuden har der til møderne været lagt diverse materiale frem om arbejdsmiljø.  
Hvis man sammenligner deltagersammensætningen med medlemssammensætningen i HK Sydjylland, må 

vi konstatere, at HK Handel generelt har været underrepræsenteret til arrangementerne. 
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Afholdte arrangementer i 2015 
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Tilfredshed med indholdet 

På en skala fra 1 til 5 blev deltagerne i foråret bedt om at vurdere arrangementet som helhed, og i efteråret 
blev de bedt om at vurdere på foredragets/kursets indhold.  
Der er generelt høj tilfredshed med arrangementerne. 20 ud af 21 arrangementer er vurderet mellem 4 og 5 
på skalaen, svarende til tilfreds eller meget tilfreds.  
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Tilfredshed med foredragsholder/underviser 

Hele året har vi målt på, hvor tilfredse medlemmerne var med foredragsholderen/underviseren.  
444 medlemmer ud af 456 var tilfredse eller meget tilfredse.  
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Vil du anbefale vores arrangementer til andre? 

De bedste ambassadører, HK kan få, er tilfredse medlemmer, som vil anbefale os til andre. Derfor har vi 
spurgt medlemmerne, om de vil anbefale vores arrangementer til andre.  
421 ud af 430 medlemmer svarer, at de vil anbefale vores arrangementer til andre. 

                     

Geografi 

Vi har i 2015 holdt arrangementerne spredt i vores geografiske område. Uge 43 var vi ude i hele området, 

og resten af året har været fordelt mellem Rødekro, Kolding og Esbjerg.                                                      

Vi har spurgt medlemmerne, hvor meget tid de vil investere i at køre efter et arrangement. Svarene peger 

på, at vi også skal sørge for at sprede os fremover.    

 

Markedsføring af arrangementerne 

Alle arrangementer er blevet markedsført i nyhedsbreve.  

Vi har oplevet en øget mængde tilmeldinger til vores arrangementer, flere har endda været overbooket med 

venteliste. Vi har spurgt medlemmerne om, hvor de er blevet opmærksomme på vores arrangement.  
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Socialteam/arbejdsskader i HK Sydjylland 

                                                               

         Jane Christensen                        Malene Brorson                    Kim R. Petersen 

 

 

 

 

Vi har naturligvis været berørt af Arbejdsskadestyrelsens aktuelle lange sagsbehandlingstider. Det har dog 

udelukkende haft konsekvenser i de sager, hvor der kan ske anerkendelse af skaden, og hvor der også 

skal tages stilling til mén-godtgørelse og erhvervsevnetab. I de sager, som ikke kan anerkendes som en 

arbejdsskade, er afgørelsen faldet forholdsvis hurtigt, og dermed har medlemmerne ikke skullet vente i 

evigheder på at få at vide, at sagen er afvist.   

 

Vi har fortsat mange psykiske arbejdsskadesager, hvor medlemmerne har fået stress eller depression som 

følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø.  

Desværre er det også stadig vanskeligt at få disse sager anerkendt som en arbejdsskade, både fordi der er 

meget høje krav til de belastninger, som medlemmerne udsættes for, men også fordi det ofte er meget 

vanskeligt at bevise, hvad der er foregået på arbejdspladsen.  Dog har vi enkelte sager, som er blevet 

anerkendt som en arbejdsskade som følge af det dårlige arbejdsmiljø, og det er derfor altid vigtigt at få 

sagerne anmeldt.   

 

Der er ikke de store ændringer på handelsområdet. Vi ser fortsat, at fysiske lidelser som følge af 

butiksarbejde sjældent bliver anerkendt som en erhvervsbetinget lidelse, fordi arbejdet indeholder 

afvekslende arbejdsstillinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har i 2015 afsluttet 119 arbejdsskadesager, 11 ansvarssager og 26 sociale sager. 

I 2015 har vore medlemmer i HK Sydjylland tilsammen modtaget 3.610.829 kr. i erstatning i 

arbejdsskadesager. Medlemmer i Handelssektoren har tilsammen fået udbetalt 345.843 kr. fordelt på 7 

sager.  
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Ændring af ulykkesbegrebet 

Som følge af en højesteretsdom er der sket en praksisændring af, hvornår en ulykke kan anerkendes som 

en arbejdsskade. Det er ikke længere nok, at der er sket en skade. Det skal kunne dokumenteres, at 

skaden er sket, f.eks. at der er søgt læge ved ulykkestidspunktet. Ydermere skal skaden være 

behandlingskrævende eller der skal være et varigt mén for at ulykken kan anerkendes som en 

arbejdsskade.  

Det er derfor afgørende at medlemmerne søger læge, umiddelbart efter at de er kommet til skade, også 

selvom, at man umiddelbart forventer at smerterne forsvinder igen.  

 

Arbejdsmiljø 

Flere og flere medlemmer oplever, at der ikke er balance mellem de krav, de stilles overfor på 

arbejdspladsen, og de ressourcer, de har til at klare opgaverne.   

For mange bliver slutresultatet af denne ubalance: stress, langtidssygemelding og fyring. 

HK Sydjylland har vel næppe tidligere i historien haft så mange medlemmer, der har henvendt sig i 

afdelingen pga. arbejdsrelateret stress. Vi har ikke præcise tal på, hvor mange det drejer sig om, men der 

er på afdelingsniveau pt tale om flere hundrede medlemmer hvert år.  

 

Årsagerne til medlemmernes problemer med arbejdsrelateret stress er forskellige, men ofte drejer det sig 

om for store arbejdsmængder og tidpres, manglende støtte/opbakning fra leder, manglende indflydelse, 

manglende forventningsafstemning og konflikter. 

Udviklingen er desværre ikke ny, og af samme grund oprettede HK Sydjylland for ca. 1 år siden 

”Jobtrivselslinjen” (bestående af en telefonlinje og mailboks).  Håbet var, at vi derigennem kunne få 

medlemmerne til at kontakte HK så tidligt, at der blev bedre muligheder for at medvirke til at forbedre 

medlemmernes jobtrivsel og forebygge arbejdsrelateret stress, sygemeldinger og afskedigelser.  

”Jobtrivselslinien” har siden oprettelsen haft en del henvendelser, men langt de fleste henvendelser om 

problemer i arbejdsmiljøet kommer fortsat ind i afdelingen via de normale kanaler (MKC og faglig afdeling)  

– og desværre fortsat ofte på et tidpunkt, hvor problemerne på arbejdspladsen er gået i hårdknude, og 

medlemmerne enten er sygemeldte eller stærkt på vej hertil. 

 

Målt på medlemshenvendelser omkring arbejdsmiljø i afdelingen er det klare billede, at medlemmernes 

udfordringer i helt overvejende grad ligger inden for det psykiske arbejdsmiljø. 

Der er således behov for en fortsat, prioriteret indsats på arbejdsmiljøområdet, ikke mindst det psykiske,  

hvis det skal lykkes at nedbringe antallet af stressramte og medlemmer, der mistrives.  
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HK HANDEL 

”Vi fortsætter det lange seje træk”  

Efter de to første år i kongresperioden, hvor vi har haft fokus på implementering af den organiserende 

metode i alle led af organisationen og uddannelse af medarbejdere, politikere og tillidsvalgte, er vi i 2015 

begyndt at se de første organiserende aktiviteter ude på arbejdspladserne. Eksempelvis samlede næsten 

300 kolleger sig på Dagrofa/Supergros for at protestere imod, at ledelsen ville fjerne nytårsaftensdag som 

en betalt fridag. Alle afdelinger arbejder målrettet med organisering, og det lykkedes at samle kollegerne og 

lave overenskomst på en række virksomheder, hvor vi bestemt ikke er blevet budt velkommen af ledelsen. 

Det gælder blandt andet:  

 Elgiganten i Esbjerg 

 HTH i Aalborg, Nykøbing og Odense 

 Humac i Odense 
                                                                                            

 

Vi fortsætter uddannelsesindsatsen, men vi har en 

forventning om, at vi i 2016 kan begynde at høste 

frugterne af den organiserende fagforening. Derfor har vi 

også sat tryk på kedlerne ved at investere i at uddanne 

organisere, der kan ansættes i afdelingerne.  

Men vi er stadig bevidste om, at vi har valgt det lange 

seje træk, og det er vigtigt, at vi holder fokus også i 2016 

for at nå vores mål. Nemlig, at når vi rammer næste 

sektorkongres i 2016, skal der være:  

/Flere tillidsrepræsentanter 

/Flere arbejdsmiljørepræsentanter 

/Flere overenskomstdækkede medlemmer                                 

/Flere medlemmer                                                                          

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Her har Dorthe Winter været forbi Elgiganten Esbjerg 
med en kage for at ønske de ansatte tillykke med 
overenskomsten. Det er TR Mike, der modtager den på 
de ansattes vegne. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD_p7SlIvLAhVFWxQKHSezAAEQjRwIBw&url=https://www.lo.dk/kontakt/Pressekontakt/Logoer/Grafik/OKlogoer.aspx&psig=AFQjCNErC5SyH7HjIsbuYPcOwVhbrXx8BQ&ust=1456223289724905
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JANUAR 

HK HANDEL har i 2015 arbejdet med organisering på flere fronter. Uddannelsen af tillidsvalgte fortsatte for 

fuld damp, og 120 tillidsvalgte har nu gennemført HK HANDELs organiserende uddannelser, hvilket 

betyder, at 55 procent af alle tillidsrepræsentanter nu har gennemført hele den sektorrettede uddannelse. 

Der er sket en stigning i antallet af tillidsrepræsentanter fra 370 i 2014 til 372 ved udgangen af 2015. 

HK HANDEL har med udgangen af 2015 indgået aftaler om at finansiere 12 deltidsorganisere og 11 

fuldtidsorganisere i sektorens afdelingssektorer. Ansættelserne er en del af strategien om at styrke den 

organiserende indsats ude på virksomhederne, og de centralt finansierede organisere fordeler sig således:  

HK Handel Østjylland:   4 deltids- og 2 fuldtidsorganisere  

HK Handel Midt:   4 deltids- og 2 fuldtidsorganisere  

HK Handel Nordjylland:   4 deltids- og 1 fuldtidsorganiser  

HK Handel Hovedstaden:   2 fuldtidsorganisere  

HK Handel Sydjylland:  2 fuldtidsorganisere  

HK Handel MidtVest:   1 fuldtidsorganiser 

 

 

 

 

 

I HK Handel Sydjylland havde vi med udgangen af 2015  

54 tillidsrepræsentanter, hvilket er det samme som året før. 
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FEBRUAR 

HK HANDEL har haft 115 faglige sager i 2015. Desuden er der faldet afgørelse i to principielle sager:  

Handicappet – opsigelse i henhold til 120-dages reglen 

Højesteret har i en dom slået fast, at en arbejdsgiver ikke kan afskedige i henhold til 120-dages reglen, 

såfremt arbejdsgiver er bekendt med, at den ansatte har et handicap, og hvis arbejdsgiver ikke har gjort 

tilstrækkeligt for at sikre, at medarbejderen kan blive på arbejdspladsen trods handicappet. 

Højesteret slog fast, at Skibby Supermarked A/S ikke havde gjort tilstrækkeligt for at sikre, at en 

medarbejder kunne fortsætte på arbejdspladsen i en mindre belastende funktion, da man fyrede hende i 2009 

efter 120 dages sygdom.  

Krænkelsen udløste en godtgørelse, som svarer til ni måneders løn - og samtidig fik HK HANDELs medlem 

erstattet det løntab, der opstod på grund af den uberettigede brug af 120-dages reglen. 

 

Halvt forskudttids-tillæg til studerende mellem 18 og 25 år 

HK HANDEL har ført en sag i Sø- og Handelsretten om, hvorvidt aflønningen med halve forskudttids-tillæg 

til studerende mellem 18 og 25 år er i strid med blandt andet forskelsbehandlingslovens forbud mod 

aldersdiskrimination.  

Vi har desværre ikke fået medhold i vores påstand om, at det er i strid med direktivet at aflønne studerende 

mellem 18 og 25 år, der arbejder mindre end 15 timer om ugen i gennemsnit, med halve forskudttids-tillæg. 

Sø- og Handelsretten lægger i sin afgørelse blandt andet vægt på, at bestemmelsen – der bygger på en 

mangeårig overenskomstpraksis – ikke går videre end nødvendigt for at fremme den erhvervsmæssige 

integration af unge under 25 år. 

Dommen er anket til Højesteret, der behandler sagen i 2016.  

 

MARTS 

HK HANDEL har afholdt et fælles delegeretmøde for alle landsforeninger og klubber. Her mødtes BMF, 

CKL, Coop Butik, Dagrofa, Dansk Supermarked, Irma, KBL, Magasin, Merkur og SBL den samme weekend 

på LO-skolen i Helsingør. 

Landsforeningen Merkur samt Boghandlermedhjælperforeningen (BMF) valgte at nedlægge sig selv som 

selvstændige foreninger.  

 

 

 

 

 

Fra HK Handel Sydjylland deltog flere af vores tillidsvalgte på det fælles delegeretmøde. 

Blandt andet deltog:                                                                                                                              

Lone Schack, Helle Bech, Erik Grambow, Jørgen L. Madsen, Vibeke Friis, Pia K. Mortensen, Mette 

Causlund, Marianne Gøtting, Lone Marianne Hansen, Karen Østemark Nielsen, Janne Cordes, David 

Kjær Funding, Angelika Betelsen og formand for HK Handel Sydjylland Hanne K. Mathiasen. 
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APRIL 

Efter et længere forhandlingsforløb blev overenskomsterne med Coop, SBL og BA afsluttet. Det lykkedes 

at opnå forbedringer, der svarer til det øvrige arbejdsmarked. Der blev gjort en stor organiserende indsats 

af afdelinger og tillidsvalgte, der resulterede i rekordhøj deltagelse i urafstemningerne.  

 

 

 

 

 

 

MAJ 

HK HANDEL afholdt et 2 x 1 dags forsøgskursus omkring arbejdsmiljørepræsentantens rolle, samt hvordan 

de får sat arbejdsmiljøet på dagsordenen på arbejdspladsen og skabt resultater. På kurset deltog 14 

arbejdsmiljørepræsentanter.  

På alle HK Handels organiserende kurser er der nu fast arbejdsmiljø på programmet, så de tillidsvalgte får 

en forståelse for arbejdsmiljø, og hvordan det kan bruges aktivt i den organiserende indsats ude på 

arbejdspladserne.    

          

 

Også i HK Handel Sydjyllands område blev der gjort et stort stykke arbejde, ikke blot fra de faglige 

medarbejderes side, men også i lige så høj grad fra de tillidsvalgtes side. 

Alt i alt en rigtig flot indsats, hvor der var flere steder, de kom op på en svarprocent på 100. 
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Op til arbejdsmiljørepræsentantvalget i Dansk Supermarked i uge 10 gennemførte HK HANDEL en 

landsdækkende indsats i samarbejde med Landklubben for Dansk Supermarked. Den koordinerede 

indsats resulterede i 22 nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter i Dansk Supermarked.  

 

 

Samlet antal arbejdsmiljørepræsentanter i HK HANDEL: 

 

 

 

 

 

 

 

Ved udgangen af 2015 havde vi i HK Handel Sydjylland 78 arbejdsmiljørepræsentanter.           

       Vi har i løbet af året været rundt på besøg hos vores arbejdsmiljørepræsentanter, og vi fortsætter i 

2016, da vi ikke nåede rundt til dem alle. Ligesom vi har opbygget en tæt dialog med vores 

tillidsrepræsentanter, har vi et stærkt ønske om at få skabt samme gode relation til                             

vores arbejdsmiljørepræsentanter.                                                                                                                 

Vi lytter til deres problemstillinger og ansporer dem til at deltage i de kurser, HK har for tillidsvalgte.                                                                                

          Bemærk det flotte resultat af nyvalgte AMR inden for Dansk Supermarked.                   

Vi er den afdeling, der fik valgt flest nye.        
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JUNI 

HK HANDEL kæmpede for ”handelsjob du kan leve af” i forbindelse med valgkampen og arbejdede for at 

sætte handelsansattes udfordringer på dagsordenen. Indsatsen centrerede sig om formand Per Tønnesens 

møder med centrale politikere fulgt op af en kampagne på sociale medier, hvor der på hashtagget 

#BedreHandelsJobTak blev delt grafikker for at understøtte de politiske budskaber. HK HANDEL havde 

følgende mærkesager under valgkampen til Folketingsvalget 2015:  

Mere tryghed i dagpengesystemet. HK HANDEL foreslog en kortere genoptjeningsperiode, større 

statsligt bidrag til a-kassekontingentet og en fleksibel dagpengeperiode. 

Bedre mulighed for at få passet vores børn. HK HANDEL foreslog fleksible åbningstider i 

daginstitutionerne, så medarbejderne på handelsområdet kan få passet børn, mens de er på arbejde. 

Flere almindelige job og færre tilskudsjob. HK HANDEL foreslog, at politikerne skal sikre, at ordninger 

som løntilskudsjob og virksomhedspraktikker ikke misbruges af arbejdsgiverne og træder i stedet for 

almindeligt lønnet arbejde. Hvis der oprettes virksomhedspraktikker og løntilskudsjob, skal det være med 

reelt henblik på ansættelse i almindeligt job efterfølgende. 

Der skal også være job i de mindre byer. HK HANDEL foreslog at nedsætte et udvalg, der skal 

undersøge konsekvenserne af at liberalisere detailhandelsbestemmelserne i planloven. 

Uddannelse. HK HANDEL har længe arbejdet for bedre erhvervsuddannelser og flere og bedre 

praktikpladser. Vi tilbød under valgkampen aktivt at gå ind i de kommende drøftelser om endnu bedre 

ungdomsuddannelser. 

Sagen om Svinninge Bageri. Lars Løkke var tidligt i valgkampen på tv og fortælle historien om, hvordan 

Svinninge Bageri ikke kunne få butiksuddannede til at tage job til 23.500 kr. om måneden, fordi de hellere 

ville være på understøttelse. HK HANDEL reagerede hurtigt, fandt et medlem der havde søgt job hos 

bageren i påsken, men som aldrig fik svar. Efterfølgende erkendte arbejdsgiveren, at det ikke helt passede. 

 

                    

 

 

 

Formand for HK HANDEL Per Tønnesen møder Mette Frederiksen 
fra Socialdemokraterne for at snakke om handelsansattes 
udfordringer. 
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JULI 

HK HANDEL har oprettet 250 nye overenskomster i 2015. 102 af disse er indgået med virksomheder, der 

opfylder 50 % kravet. Antallet af medlemmer, der er omfattet af en overenskomst, ligger nogenlunde på 

samme niveau som året før på 23.000 ved udgangen af 2015 imod 23.059 ved udgangen af 2014.   

 

Samlet antal af erhvervsaktive medlemmer i HK HANDEL, der er omfattet af en overenskomst: 
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AUGUST 

I 2015 har der været fokus på indsamlingen af lønoplysninger til den årlige lønstatistik. HK HANDEL har 

koordineret en landsdækkende indsats sammen med afdelingerne og tillidsrepræsentanter, og i 2015 

deltog 6.799 medlemmer i lønstatistikken imod 5.581 i 2014. Svarprocenterne fra medlemmerne fordeler 

sig således:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønstatistikken   

                                                                                                                                                                        

I HK Handel Sydjylland blev der også lagt ekstra resurser i arbejdet for at få øget svarprocenten i 

lønstatistikken, og selv om vi ikke er oppe og slå HK Handel Sjælland i deres flotte arbejde, vil jeg dog 

lige nævne, hvad I ikke kan læse ud af statistikken ovenfor:                                                                               

Vi er den afdeling, der har troet mest på vores tillidsvalgte og inddraget dem i arbejdet for at få  

HK Handels medlemmer til at deltage i statistikken.  

Vi har i forhold til alle andre afdelinger tilmeldt flere af vores tillidsrepræsentanter via klubbesvarelser, og 

her har de ikke svigtet os. Vores tillidsvalgte er rigtig seje og der er flere af dem, der har præsteret at få 

alle deres kollegaer til at svare, og dermed har de en svarprocent på 100.                                                                                                                              

Det er bare rigtig godt gået både af tillidsrepræsentanterne og vores faglige.                                     

Mange af de andre afdelinger havde hyret ekstra ringere ind eller sat alt andet fagligt arbejde  

til side for en stund.   

     Men også her passer det godt med:                                                                                             

Sammen er du stærkere                                                                                                                                         

og vores tillidsrepræsentanter og faglige medarbejdere er sammen stærkere. 
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SEPTEMBER 

Nyhedsbrev 

Grundstammen i HK HANDELs medlemskommunikation er medlemsnyhedsbrevet, der udsendes hver 14. 

dag med information og nyheder fra afdelinger, klubber, landsforeninger, sektoren og forbundet. 

Nyhedsbrevet sendes til ca. 40.000 medlemmer, og den gennemsnitlige åbningsprocent er 36,1. Det 

betyder, at 15.000 medlemmer i gennemsnit læser hver udgave af nyhedsbrevet. Det mest populære emne 

i løbet af året er løn.  

 

Facebook 

Facebook er en vigtig kanal for HK HANDEL til at kommunikere budskaber til medlemmerne og 

omverdenen, men også i forhold til at modtage feedback fra medlemmerne. HK HANDEL er fra 1.1.2015 – 

31.12.2015 gået fra 15.129 følgere til 20.557. Det er en stigning på 5.428 fans (36 pct.)  

Organisation Antal fans 2014 Antal fans 2015 

HK HANDEL 15.129 20.557 

HK PRIVAT 4.152 4.360 

HK KOMMUNAL 2.246 2.670 

HK STAT 711 1.081 

HK DANMARK 7.422 9.832 

HK SYDJYLLAND 480 690 

HK UNGDOM DK           
Fremtidens Talenter 

4.634 4.422 

HK UNGDOM SYDJYLLAND 278 316 
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Web 

HK HANDELs sider på hk.dk har i gennemsnit haft ca. 47.500 besøgende pr. måned i 2015. Det er en 

stigning på godt 22 pct. fra 2014. 

HK HANDELs mest besøgte side handler om løn for butiksansatte og har haft 71.478 unikke besøg i 2015.  

Presse 

HK HANDEL havde 824 presseomtaler i 2015. Det er et fald fra 1.417 omtaler i 2014. De mest omtalte 

historier har handlet om MOSS Copenhagens problemer med arbejdsmiljøet samt ændringer i planloven. 

Desuden sluttede året med en større historie om en ungarbejder, der angiveligt blev fyret fra Bilka på grund 

af en Facebook-debat.  

 

OKTOBER 

I august 2015 trådte den nye erhvervsuddannelseslov i kraft, hvilket betyder, at grundforløbets længde er 

halveret, elever skal have taget afgang fra folkeskolen med mindst et 2-tal i dansk, og matematik- og 

grundfagsniveauerne er hævet betragteligt.  

HK HANDEL har i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen besøgt og evalueret 20 handelsskoler. 

Handelsskolerne er generelt meget tilfredse med reformen, og særligt den merkantile EUX bliver 

fremhævet som fremtidens model for erhvervsuddannelserne.  

Desværre er der også mange af erhvervsskolerne, der - i forbindelse med det første optag – melder, at 

mange unge og deres forældre vender om i døren, når de hører, at der ikke er en uddannelsesgaranti på 

de merkantile EUX’er, og derfor fravælger de EUX til fordel for en gymnasial uddannelse. Også de voksne 

elever har det svært med den nye erhvervsuddannelsesreform. De voksne, der mangler forudsætninger, 

skal starte på VUC, inden de kan fortsætte på handelsskolen. Det giver handelsskolerne en del 

udfordringer med at rekruttere nok elever. Optaget i 2015 var 30 procent mindre end året før. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                  

I HK Sydjyllands område har vi 17 erhvervsskoler og vi er på alle skoler repræsenteret i bestyrelserne 

og i LUU (De lokale uddannelsesudvalg) 

Jørgen L. Madsen fra HK Handel Sydjylland sidder i bestyrelsen på Vejen Handelsskole, og Hanne K, 

Mathiasen sider i bestyrelsen på Varde Handelsskole og i LUU på Varde Handelsskole samt i LUU på 

Mommark Handelskostskole 
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HK HANDELs uddannelsesambassadør på Dansk Erhvervs område opnåede i perioden fra august 2014 til 

december 2015 1296 tilmeldte til selvvalgt uddannelse. Dertil kommer uddannelsesaktiviteten på 

virksomheder, der selv administrerer kompetencefondene.  

218 medlemmer er i samme periode blevet realkompetenceafklaret med henblik på at gå fra ufaglært til 

faglært.  

 

NOVEMBER 

HK HANDELs politiske interessevaretagelse har i 2015 fokuseret på planloven, dagpengeproblematikken 

og ledige, der sendes i praktikordninger med offentlige støttekroner. Regeringen foreslog i 2015 at ændre 

detailhandelsbestemmelserne i planloven på to overordnede områder: 

Dagligvarebutikker skal have mulighed for at bygge op til 5.000 kvadratmeter inde i byerne imod 3.500 nu 

og mulighed for at bygge op til 2.000 kvadratmeter uden for byerne imod op til 1.000 nu. Det er ikke noget, 

HK HANDEL ønsker, men acceptabelt, da vi stadig begrænser muligheden for at bygge store Bilka’er, der 

samler alt i én butik. 

Udvalgsvarebutikker skal ifølge forslaget fremover have mulighed for at placere butikker uden 

størrelsesbegrænsning i alle byer. I dag siger loven, at der kun i byer med over 40.000 indbyggere må 

bygges butikker på mere end 2.000 kvadratmeter. HK HANDEL finder dette uacceptabelt. Det vil betyde 

flere store butikker som Elgiganten med videre og være med til at trække handel fra de små specialiserede 

butikker. Det er dog tvivlsomt, hvor mange store udvalgsbutikker, der er plads til i og omkring byer med 

under 40.000 indbyggere. 

HK HANDEL argumenterer imod en liberalisering af planlovens detailhandelsbestemmelser, fordi vi 

risikerer:   

 Færre HK-job, da de store virksomheder uddanner færrest faglærte butiksassistenter.  

 Flere deltidsarbejdere, fordi hypermarkeder og de store supermarkeder erstatter faglærte med 
ungarbejdere og deltidsansatte.  

 

HK HANDEL har holdt møder med ordførerne fra samtlige politiske partier på Christiansborg for at 

argumentere for organisationens holdning til planloven.  

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS_OSvuaLLAhXCNJoKHW8rBYkQjRwIBw&url=http://www.fanpop.com/clubs/copenhagen/images/25747496/title/christiansborg-photo&psig=AFQjCNGJRUm27X2XVC_B8D6lMGIUZnFdPA&ust=1457023413228574
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DECEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO-kongres 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

      HK Handel Sydjylland samlet medlemstal med udgangen af     2014:     9.996          2015:    9.820 

      HK Sydjylland samlet medlemstal med udgangen af                 2014:    38.881         2015:   38.430 

      HK HANDEL samlet medlemstal med udgangen af                   2014:    58.772         2015:   57.280 

I efteråret 2015 var der indkaldt til LO-kongres i Aalborg. Her fra HK Handel Sydjylland deltog 

bestyrelsesmedlem Jørgen L. Madsen og formand for HK Handel Sydjylland Hanne K. Mathiasen.  

På  kongressen blev Lizette Riisgaard valgt som formand for LO.  

Det er første gang, at en kvinde bestrider denne post. Det bliver spændende at følge Lizette i hendes 

arbejde og ikke mindst i de kommende trepartsforhandlinger. 
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Arbejdsmiljø 

          

HK havde valgt at sætte ekstra meget 

fokus på arbejdsmiljø i løbet af 2015. 

Her var der blandt andet kåring af 

Danmarks bedste kollega. 

Der var 2.558 nominerede til titlen som 

Danmarks Bedste Kollega.  

Der blev udvalgt 10 finalister, og den 17. 

november 2015 blev vinderne kåret i 

Cirkusbygningen i København ved Great 

Place to Works awardshow, hvor også 

Danmarks bedste arbejdspladser blev 

kåret. Tillykke til vinderne og tak til alle, 

der har nomineret en kollega. 

I har spredt God KollegaKarma 

I HK Handel Sydjylland og de andre sektorer i HK Sydjylland var der også rigtig mange nominerede. Som 

noget ganske særligt var vi med til at overraske en af de nominerede, som intet anede ligesom de øvrige 

kollegaer i Super Brugsen Vamdrup.  

Det var nemlig vores TR Charlotte Sørensen, der havde indstillet sin kollega Anne-Mette Damgaard Fyhn til 

titlen Danmarks Bedste Kollega. Vi i HK Handel Sydjylland var ude at overraske Anne-Mette en fredag 

morgen, hvor de var i gang med et morgenmøde. 
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Hvad byder fremtiden på? 

I 2016 forsætter vi det lange seje træk og sætter fuld damp på den organiserende fagforening. Vi skal 

gerne have de sidste af vores tillidsvalgte på grundkurserne for den organiserende fagforening. Her har vi 

så i foråret fået et lokalt kursus op at stå for de af vores tillidsvalgte, der har svært ved at komme 

hjemmefra, når de også skal have familielivet til at gå op.  

Vi skal gerne have flere af vores medlemmer dækket af en overenskomst, så også de kan få del i de goder, 

der er forbundet med at være omfattet af en overenskomst. Vi skal have valgt flere tillidsrepræsentanter og 

valgt flere arbejdsmiljørepræsentanter samt udbygget vores dialog med de tillidsvalgte. Så skal vi liste det 

op, bliver det 6 punkter: 

 

 Flere medlemmer dækket af en overenskomst. 
 

 Flere Tillidsrepræsentanter og uddannet dem. 
 

 Flere Arbejdsmiljørepræsentanter og uddannet dem. 
 

 Understøtte vores tillidsvalgte. 
 

 Flere arbejdspladsklubber. 
 

 Flere loyale og engagerede medlemmer. 
 

I efteråret 2016 afholdes HK Handel Kongressen, og denne gang skal vi, der bliver delegeret, gæste 

Aalborg, hvor kongressen løber af stabelen fra den 30. oktober til og med den 1. november.       

Det er her på kongressen, at vi tager fat på, hvordan vores handlingsplan for de kommende 4 år skal se ud. 

Helt sikkert så bliver det spændende, at se, opleve og tage del i disse drøftelser. 

 

                                                                                 

Inden alt for længe skal vi også i gang med overenskomstforhandlingerne, og dermed skal vi sammen med 

vores tillidsvalgte og medlemmer til at tænke på, hvilke krav vi skal stille til de kommende 

overenskomstforhandlinger. 

Skal vi til at tænke på, hvordan vi sikrer os, at vi kan holde til at arbejde inden for vores fag, til vi engang 

måske langt ud i fremtiden kan gå på pension som 70-/72-årige, som nogle har været ude i pressen med at 

ytre ønske om?   

Hvilke goder skal vi holde fast i, og hvilke kan vi eventuelt handle med, for arbejdsgiverne kommer også 

med deres krav og ønsker til en ny overenskomst, og de vil sikkert ønske mere fleksibilitet og dermed 

længere arbejdsdage uden overtidsbetaling og ubekvemmelighedstillæg for arbejde på skæve tider? Skal 

vi lykkes med at få forhandlet en god overenskomst i hus, så er vi også nødt til at være mange, der står 

sammen, så vi kan signalere til arbejdsgiverne, at vi mener det. 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD_p7SlIvLAhVFWxQKHSezAAEQjRwIBw&url=https://www.lo.dk/kontakt/Pressekontakt/Logoer/Grafik/OKlogoer.aspx&psig=AFQjCNErC5SyH7HjIsbuYPcOwVhbrXx8BQ&ust=1456223289724905
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD_p7SlIvLAhVFWxQKHSezAAEQjRwIBw&url=https://www.lo.dk/kontakt/Pressekontakt/Logoer/Grafik/OKlogoer.aspx&psig=AFQjCNErC5SyH7HjIsbuYPcOwVhbrXx8BQ&ust=1456223289724905
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD_p7SlIvLAhVFWxQKHSezAAEQjRwIBw&url=https://www.lo.dk/kontakt/Pressekontakt/Logoer/Grafik/OKlogoer.aspx&psig=AFQjCNErC5SyH7HjIsbuYPcOwVhbrXx8BQ&ust=1456223289724905
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Tak! 

Jeg vil gerne her til slut sende en kæmpe stor TAK til alle vores tillidsvalgte for det store stykke arbejde, I 

hver dag gør ude på arbejdspladserne. I er helt sikkert med jeres energi og gejst med til at opbygge stærke 

fællesskaber på hver jeres arbejdsplads. I er med til at inddrage jeres kollegaer og hjælpe jeres kollegaer, 

for at vi sammen kan opbygge stærke fælleskaber. Tak, I er i sandhed de bedste ambassadører, vi kan 

have i HK.  

Tak til hele handelsteamet for jeres store indsats i løbet af året. I er med jeres indsats hver dag med til at 

gøre en stor forskel for vores medlemmer. I står på medlemmernes side, når deres rettigheder krænkes 

ude på arbejdspladserne. Ligesom I til stadighed kæmper for, at vi sammen kan forbedre arbejdsvilkårene 

og mulighederne for alle medlemmer.  

Jeg er også sikker på, at det gode samspil mellem bestyrelsen og de faglige er med til at gøre en stor 

forskel – en stor styrke når vi sammen kan løfte en opgave. Når jeg så ser på vores samspil mellem de 

tillidsvalgte – det faglige team – bestyrelsen, ja så kan jeg kun blive rigtig glad og stolt, for her kan vi blot 

sige: Sammen er du stærkere. 

Der skal også lyde en stor tak til det øvrige personale i HK Sydjylland, politikere og administrative ledere for 

det konstruktive og inspirerende samarbejde igennem året. 

Tak til alle jer medlemmer, der engagerer jer i HK, kommer med gode ideer og giver jeres mening til kende. 

Tak for indlæg her i beretningen til Arbejdsskadeteamet, Team Udvikling og Kommunikation, HK Handel. 

 

På HK Handel Sydjyllands bestyrelses vegne 

Hanne K. Mathiasen 

Sektorformand 

 

 

 

 

 

 


