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Bestyrelsens beretning 2013 

 

Året 2013 i HK Kommunal Sydjylland har igen været et travlt, spændende og 
udfordrende år, hvor tre af overskrifterne har været: 

OK 13 - Kompetenceudvikling.  
HK - Den organiserende fagforening.  
Medlemsudviklingen. 

Herunder kommer vi ind under de tre overskrifter – og vi kommer også ind på alt det 
andet, som foregik i løbet af 2013. 

 

En skelsættende OK 13 – til trods for en smal ramme 

Til trods for svære forhandlinger med vores arbejdsgivere - henholdsvis Kommuner-

nes Landsforening (KL) og Danske Regioner (RLTN), der igen spillede med musklerne 

ved de første forhandlinger - og ikke mindst stram økonomi lykkedes det HK 

Kommunal at forhandle overenskomster til en samlet ramme på 2,16% med KL og 

2,17% med RLTN for årene 2013 og 2014.  

Arbejdsgiverne opgav de planlagte forringelser: 
● TR-suppleanter skulle afskaffes 
● Højere aldersgrænse for seniordage/seniorbonus  
● Væk med selvbestemmelsen over 6. ferieuge  
● Straf til barslende, der varsler orlov for sent 

 
Det skelsættende var aftalen om: 

● Kompetencefond i KL 
● Kompetencepulje i RLTN 

 
Vores medlemmer i både kommuner og regioner kan søge op til 25.000 kr. årligt til 
kompetencegivende uddannelse. Vi indgik en aftale, hvor det er en forudsætning for 
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udbetaling af penge, at tillidsrepræsentanten skriver under på aftalen. Ligeledes 
blev det aftalt, at der alene bevilges penge til kompetencegivende uddannelse, og at 
midlerne er et supplement til eksisterende kompetencemidler i henholdsvis 
kommunerne og regionerne.  
 
Fonden/puljen begyndte pr. 1. januar 2014 med ansøgning fra den 1. oktober 2013.  
I KL blev der afsat 30 mio. kr. til HK Kommunals medlemmer i OK-perioden, og det er 
aftalt, at den skal videreføres i næste OK-periode. I regionerne blev der afsat 6,48 
mio. kr. i OK-perioden.   
 
Der har været en overvældende interesse hos vores medlemmer for at 
videreuddanne sig, og mængden af ansøgninger har forlænget svartiden på 
ansøgningerne og påkrævet yderligere ansættelse i KL for at løfte opgaven.  
Der har også været stor efterspørgsel blandt vores medlemmer i regionerne, der har 
resulteret i, at midlerne allerede i begyndelsen af året var opbrugt. Vi har i HK 
Kommunal rettet henvendelse til Danske Regioner for at lægge pres på at finde flere 
midler. Det er dog ikke lykkedes. 
 
Opgørelse over de bevilgede midler på det regionale område viser, at midlerne er 
anvendt til kompetencegivende uddannelse. Både inden for kontor/it og 
lægesekretærområdet – sundhedskommunom – dog har sidstnævnte søgt 
forholdsvist meget. Ansøgningerne har været skævt fordelt mellem regionerne, der 
tydeligt viser, at nogle regionale arbejdspladser har været mere forberedte end 
andre. Dette vil vi naturligvis skulle forholde os til ved ny pulje i OK 15. 
 
Fordeling af bevilgede ansøgninger pr. region: 
 
Hovedstaden  31  svarende til  9% 
Midtjylland  198 svarende til 55% 
Nordjylland  13 svarende til  4% 
Sjælland   35 svarende til 10% 
Syddanmark  82 svarende til 23% 
 
I Region Syddanmark er langt de fleste ansøgninger fra Odense Universitetshospital, 
men der er også godkendt ansøgninger fra vores medlemmer. 



    

 

 

  4 

 
 
For at klæde vores tillidsrepræsentanter på til opgaven har vi fra midten af oktober 
gennemført to-dages kursusforløb, som fortsætter i foråret 2014. Det er vores mål, 
at 75% af vores tillidsrepræsentanter gennemfører kurset. Kurserne har været 
udbudt både inden for samme fagområde og på tværs af flere fagområder. 
Underviserne har både været forankret centralt i HK Kommunal og lokalt. I HK 
Kommunal Sydjylland har vores undervisere været faglige konsulenter Kirsten Gram 
og Elsebeth Hansen.  
 
Delpension var også et helt nyt tiltag i OK13. En overenskomstansat over 60 år har 
nu efter aftale med sin arbejdsgiver fået mulighed for at gå på nedsat tid og samtidig 
tage hul på op til 1/3 af sit pensionsdepot. Man bruger således af sin pension, mens 
man stadig arbejder. HK Kommunal ser som én af fordelene ved ordningen, at den 
kan få flere til at blive længere på arbejdsmarkedet. 
 
 
Andre resultater af OK13: 
 

● Reguleringsordningen fortsætter 
● En række nye uddannelser er skrevet ind i overenskomsterne 
● Plustid skal nu aftales med den enkelte 
● Forhøjet pensionsbidrag for lægesekretærerne i regionerne 
● Lokallønnen fortsætter, dog uden at der bliver tilført yderligere midler 
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Som noget nyt var det første gang, at der kun kunne stemmes elektronisk om OK-
forliget. Målet var at få en stemmeprocent over 40 og komme i kontakt med så 
mange medlemmer og potentielle medlemmer som muligt.  
Medlemmerne tog meget godt imod muligheden med en større stemmeprocent end 
tidligere år – 41,9%. (2011 – 39%) Der blev landet over igangsat mange aktiviteter 
for at synliggøre medlemmernes rettighed til at stemme, og mange arbejdspladser 
blev besøgt.  
Læren ved aktiviteterne var, at dér hvor vores tillidsrepræsentanter og faglige 
konsulenter fysisk havde henvendt sig til medlemmerne, blev der opnået de højeste 
stemmeprocenter. 
I HK Kommunal Sydjylland nåede vi op på 39,6 % og vil fremadrettet arbejde for at 
hæve den. 
 
Med et klokkeklart JA på 94,2 % stemte vores medlemmer OK-forliget igennem.  
 

 

Karrieretelefonen 

Karrieretelefonen, der drives i fællesskab med HK Stat, har nu været i drift siden 7. 

januar 2013. Medlemmerne kan ringe ind og få sparring om uddannelse og kompe-

tenceudvikling. Succeskriterierne er kendskab hos medlemmerne og tilfredshed med 

tilbuddet og ikke nødvendigvis antallet af opkald. 

Teknikken har virket, og medlemmerne har taget godt imod tilbuddet og har rost 

tiltaget. 

I det første år har der været i alt 488 opkald på 44 mandage – fordelt med 73 opkald 

fra HK Stats medlemmer og 408 opkald fra HK Kommunals medlemmer.  

Medlemmerne er ved henvendelse optaget af, hvordan de kan være mere sikre i 

jobbet, eller de har ønsker om jobudvikling eller personlig udvikling. Hovedvægten 

af spørgsmål har været om kommunom-/akademiuddannelse i offentlig forvaltning 

og diplomuddannelse/diplomuddannelse i ledelse. 
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Medlemmerne efterspørger også supplerende ydelser, såsom hjælp til ansøgninger 

og CV’er. Dette indgår i det fremadrettede arbejde såvel centralt som i de lokale 

afdelinger. 

 

HK Kommunals lønforsikring 

Vores lønforsikring har nu været i drift siden oktober 2012. Lønforsikringen er en 

solidarisk ordning, så ved medlemskab af både HK Kommunal og HK’s A-kasse bliver 

man automatisk omfattet. Forsikringen supplerer dagpengene i et halvt år, så man 

får 80 % af sin hidtidige løn. Den koster 38 kr. om måneden, som kan trækkes fra i 

skat. 

De medlemmer, der har fået udbetalt fra forsikringen, har været meget positive og 

endda overraskede over ordningen. Samtidig oplever vi, at medlemmer, der 

overvejer at melde sig ud, ligeså bliver overraskede over, at de er omfattet af en 

lønforsikring. 

Det er derfor vigtigt konstant at italesætte forsikringen, så vores medlemmer bliver 

bevidste om, at de som medlemmer af HK Kommunal og HK’s a-kasse får en særlig 

ydelse ved deres medlemskab. 

 

HK – Den organiserende fagforening 

I en tid med konstante forandringer på arbejdsmarkedet og ligeså konstante 

udfordringer for at sikre, at HK også i fremtiden er en stærk og indflydelsesrig 

fagforening, traf Hovedbestyrelsen i HK beslutning om, at vi vil være en 

organiserende fagforening. 
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En ny kommunikationsstrategi blev startskuddet til en ny tilgang til HK på dels de 

digitale medier, dels i forhold til markedsføring og mere personaliseret kommunika-

tion til vores medlemmer. 

Derfor: 

● Ny hjemmeside 

● Nyt ens logo for hele HK uanset sektor 

● Nyt slogan: Sammen er du stærkere 

● Ny reklamefilm på TV 

● Nyt koncept for nyhedsbreve, der favner hele organisationen HK 

 

Formålet med den organiserende fagforening: 

● At HK bliver en bedre og stærkere fagforening 

● At flere medlemmer bliver mere tilfredse og loyale 

Dette skal sikres ved, at ALLE i HK styrer mod samme mål. 

Hovedtræk ved den organiserende fagforening: 

● Den skal bringe os tættere på vores medlemmer 

● Vi skal involvere og aktivere vores medlemmer på mange måder 

● Vores medlemmer skal opleve os som en nærværende og relevant 

    fagforening 

Grundlæggende skal vi i langt højere grad lytte til vores medlemmer og deres behov 

og samtidig involvere dem i det faglige arbejde. 

 

Medlemmet skal i centrum 

Vi skal give medlemmet værdi af hans/hendes medlemskab  
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Vi tager udgangspunkt i medlemsundersøgelsen, som vi gennemfører hvert år. 

Undersøgelsen i 2013 viste, at de af vores medlemmer, der er i kontakt med os, er 

meget tilfredse og loyale. De anser os for en meget troværdig fagforening, hvor 

rådgivning og vejledning er i top. 

Medlemsundersøgelsen viste også, at der er en forventning til os om, at vi har større 

fokus på: 

● Kompetenceudvikling 

● Faget 

● Arbejdsmiljøet 
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Kompetenceudvikling 

I HK Kommunal har vi i mange år haft fokus på kompetenceudvikling. Ved OK i 2005 

fik vi indført, at der skulle laves en kompetenceudviklingsplan for vores medlemmer.  

Der er ved efterfølgende OK-forhandlinger løbende sket forbedringer og udvikling. 

Kompetenceudviklingsplanen skal således nu foreligge skriftligt og senest - som 

nævnt tidligere - har vi nu indarbejdet kompetencefond/pulje i vores overenskomst. 

I HK Kommunal Sydjylland har vi ligeså haft fokus på kompetenceudvikling. I vores 

handlingsplan for 2013 har vi besluttet en særlig toårig indsats, hvor målet er, at 

85% af vores medlemmer under Grundløn 36 har en skriftlig udviklingsplan ved 

udgangen af 2014.  

I 2013 har vores tillidsrepræsentanter kunnet anvende følgende værktøjer 

udarbejdet af bestyrelsen: 

● Elektronisk spørgeskema til brug for afdækning i egen organisation 

● Dialogguide til at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen lokalt ved 

    ledelsen 

● Færdigt koncept til afholdelse af fyraftensmøder med medlemmer og 

    ledelse med deltagelse af henholdsvis Christian Nyholm, uddannelses- 

    konsulent i HK Kommunal og/eller Lene Roed, formand for HK Kommunal  

    Sydjylland. 

Værktøjskassen har været brugt meget af vores tillidsrepræsentanter og har dermed 

bidraget til, at vi lokalt også har fået sat kompetenceudvikling på dagsordenen. 

Ligeså har det lokale fokus været med til at formidle HK Kommunals fagstrategi, ”En 

plan for fremtiden”, der skal understøtte vores medlemmers fag, fagets udvikling og 

dermed medlemmernes udvikling og sikre deres markedsværdi i fremtiden. Hvor vi 

vil være kendetegnet ved at: 

Vi går fra drift til drivkraft i vores respektive organisationer. 
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En særlig indsats på lægesekretærområdet 

I HK Kommunal Sydjylland har vi igangsat en særlig indsats for vores lægesekretærer 

i vores del af Region Syddanmark. En medlemsundersøgelse, hvor alene vores 

lægesekretærer var målgruppen, viste, at lægesekretærer har en høj grad af faglig 

stolthed og er glade for at arbejde inden for deres fag og ikke mindst, at de er meget 

bevidste om, at alle skal bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Undersøgelsen har dannet grundlag for besøg ved ledelser og medlemmer for at 

drøfte lægesekretærernes fremtid, herunder kompetenceudvikling for at matche 

fremtidens arbejdsopgaver og en fælles interesse for at sikre et godt psykisk 

arbejdsmiljø i en konstant foranderlig verden. 

Der har været afholdt møder med: Ledelsen for Psykiatrien i Region Syddanmark i 

fællesskab med HK Kommunal Midt, ledelsen for psykiatrisk afdeling på 

Augustenborg Sygehus, ledelsen for Sygehus Sønderjylland, ledelsen for 

Familiecentret i Sygehus Sønderjylland og ledelsen for Sydvestjysk Sygehus. 

Samtidig har der været afholdt fyraftensmøder for vores medlemmer om under-

søgelsen og specielt Social Kapital, som et værktøj til sikring af et godt arbejdsmiljø, 

på følgende arbejdspladser: Psykiatrisk afdeling på Augustenborg Sygehus, 

Sydvestjysk Sygehus og Familiecentret i Sygehus Sønderjylland. 

Den særlige indsats for vores lægesekretærer fortsættes i 2014 med fokus på 

kompetenceudvikling og arbejdsmiljø, idet det fortsat vil være et område med store 

forandringer dels af organisatorisk art, dels med hensyn til den fremtidige 

opgavevaretagelse.  

I HK Sydjylland har vi i 2013 givet vores medlemmer mulighed for at blive 

kompetenceafklaret enten ved booking i vores afdelinger i Rødekro, Esbjerg og 

Kolding eller ved direkte kontakt til vores samarbejdspartnere på de lokale 

erhvervsskoler.  
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Faget 

I HK Kommunal besluttede vi i januar 2013 at omlægge vores måde at arbejde med 

medlemmernes fag. Vi nedlagde de hidtidige fagudvalg, idet de kun favnede ca. 

halvdelen af vores medlemmer. Vi vedtog en fagstruktur, der betød, at alle vores 

medlemmer – uanset fag – fremadrettet får mulighed for at danne eller indgå i 

faglige digitale netværk. De første netværk er allerede dannet og nye er på vej, og 

de skal nu for alvor i gang med den faglige sparring og videndeling. Netværkene er 

overordnet grupperet inden for følgende områder: HR, Økonomi, IT & Stab – Skole, 

Bibliotek & Kultur – Social & Beskæftigelse – Sundhed – Teknik, Klima & Miljø – 

Ydelse & Borgerbetjening. Netværkene understøttes af HK Kommunal – både 

økonomisk og ressourcemæssigt.  

Da der har været og stadig er stor politisk fokus på beskæftigelsesområdet, er det 

besluttet at fastholde en særlig gruppe til at varetage dette område.  

Senest er Carsten Koch-udvalget kommet med sin første rapport om fremtidens 
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beskæftigelsesindsats, der selvfølgelig påvirker vores medlemmer på de kommunale 

jobcentre. 

 

Derudover fortsætter DL (lægesekretærerne) uforandret som en tværgående 

landsforening. 

Både centralt og lokalt vil vi udbygge og understøtte arbejdet om medlemmernes 

fag, f.eks. at kurser udbydes inden for samme fagområde og etablering af lokale 

faglige netværk. 

 

Arbejdsmiljø 

Med det fortsatte økonomiske pres på vores kommuner og regioner er 

omorganisering, digitalisering, effektivisering og opgaveoptimering blevet et vilkår 

på vores kommunale og regionale arbejdspladser. 

Et pres der for mange af vores medlemmer opleves som et stigende arbejdspres, og 

stress er et tiltagende problem. Derudover er tonen over for vores medlemmer hos 

borgerne blevet hårdere, og adfærden er blevet voldsommere.  

Vi er således meget opmærksomme på vores medlemmers arbejdsvilkår. Og for at 

blive klogere på, hvordan arbejdet tilrettelægges, så stress minimeres, har vi i HK 

Kommunal indgået et strategisk samarbejde med Roskilde Universitets Center om 

begrebet tidsmiljø. Tidsmiljø handler om organisering, fordeling, koordinering, 

arbejdspres, arbejdsmængde, tempo m.m. 

Et projekt, som forhåbentlig kan sætte en ny politisk dagsorden, der afsluttes i 2014. 

Der vil blive udarbejdet materiale til tillidsrepræsentanter og ledere med fokus på 

konkrete værktøjer, der skal være med til at sikre godt arbejdsmiljø også i 

fremtiden. 
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I HK Kommunal Sydjylland har vi i gennem de seneste år besluttet at have et større 

fokus på vores arbejdsmiljørepræsentanter.  

Et større fokus for at: 

● Højne deres status 

● Klæde dem bedre på til deres opgaver  

● Udbygge samarbejdet mellem TR og AMR 

Vi har derfor været på arbejdspladsbesøg ved vores arbejdsmiljørepræsentanter. Vi 

har afholdt særlige temamøder for at skabe kontakt og dialog om deres ønsker til os. 

Vi har afholdt fælles kursusdage for TR’er og AMR’er om for eksempel bisidder-

rollen, og sidst men ikke mindst afholdt vi vores årlige konference i november 

måned, hvor målgruppen var TR’er og AMR’er. 

På konferencen deltog 100 tillidsvalgte, og emnet var samarbejdet mellem TR og 

AMR på arbejdspladsen. 

Det var en rigtig god konference, fantastisk stemning og engagement, som viste, at 

deltagerne fandt emnet meget relevant og gerne vil arbejde videre med at udbygge 

samarbejdet lokalt. Bestyrelsen blev opfordret til at fortsætte med at afholde 

konferencen for vores tillidsvalgte  

Vores arbejdsmiljørepræsentanter vil i lighed med vores tillidsrepræsentanter blive 

inviteret til en velkomstsamtale i afdelingen. Ligeså arbejder det faglige team med at 

besøge samtlige vores arbejdsmiljørepræsentanter i løbet af 2014 og 2015 for at 

bevare fokus og sikre opfølgning på eventuelle behov for nye tiltag fra vores side. 
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Vi har p.t. følgende tillidsvalgte i HK Kommunal Sydjylland: 

● Tillidsrepræsentanter 152 personer 

● Arbejdsmiljørepræsentanter 151 personer 

● Kontaktpersoner   4 personer 

Vi arbejder løbende for at få flere tillidsvalgte, dels at få valgt TR’er, hvor vi p.t. har 

ledige pladser, og at få valgt TR’er på arbejdspladser, hvor det ikke tidligere har 

været muligt. Derudover er vores tillidsrepræsentanter blevet meget mere 

opmærksomme på gevinsten ved at gøre en indsats for, at det er HK’ere, der bliver 

valgt til arbejdsmiljørepræsentanter på vores lokale arbejdspladser. 

Unge og elever 

Med vedtagelse af en ungestrategi er vi forpligtet til have et særligt fokus og lave 

målrettede initiativer for at engagere og motivere denne målgruppe i deres hverdag 

og karriere. Vi skal understøtte dem i at blive aktive og deltagende medlemmer.  
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Vi har således udarbejdet et koncept til velkomstmøde, når elever begynder deres 

elevtid, og ligeså et koncept for et møde, når de bliver udlært, hvor de bliver klædt 

på til fremtidige uddannelsesmuligheder. Vi understøtter elevklubberne lokalt og 

også elevkonferencer. Eleverne har en fast TR som kontaktperson, og der er dialog 

med eleverne under hele uddannelsesforløbet. Derudover arbejdes der lokalt med 

at sikre eleverne fastansættelse, når de er udlært. 

På landsplan har der de seneste år været et faldende optag af elever, hvor vi i HK 

Kommunal Sydjylland har oplevet en stigning. Dog har vi i 2013 ligeledes oplevet et 

fald fra 185 elever i 2012 til 164 elever i 2013.  

Der skal således være fokus på, at de elever, vi har på vores regionale og 

kommunale arbejdspladser, bliver kontaktet enten af en lokal tillidsrepræsentant 

eller fra afdelingens side for at oplyse om fordelene ved medlemskab af HK 

Kommunal. Fra vores side skal initiativer konstant udvikles for at gøre os attraktive 

for de unge. 

Bestyrelsen for HK Ungdom Sydjylland har i samarbejde med vores ungdomskonsu-

lent har også i den forgangne periode gennemført mange initiativer til gavn for 

vores unge medlemmer.  

Der er afholdt kurser om: 

 Kommunikation 

 Klar parat  

 Eksamensteknik 

 Personlig effektivisering 

 Lynlæsning 

 Personlig branding 

Derudover har de senest i januar måned afholdt fagprøvekursus. 

Et kursus, der i løbet af ganske få dage viste sig at være et tilløbsstykke. Ikke mindre 

end 60 unge medlemmer deltog i kurset, der var en stor succes.  Nyt kursus 
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efterspørges allerede, hvilket vi selvfølgelig i fællesskabet vil forsøge at efterkomme 

ud fra den organiserende fagforenings ånd. 

Optag på vores professions-bacheloruddannelse i offentlig administration er fortsat 

stigende. På landsplan er der i 2013 optaget 427 studerende mod 340 studerende i 

2012. På Professionshøjskolen University College Vest i Esbjerg er der i 2013 optaget 

42 studerende mod 30 studerende i 2012. Pr. 1. februar 2014 er 17 dimitteret. De 

studerende er efterspurgt i hele vores område i deres praktikperiode. Således har 

der været praktikanter på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og i Tønder, Esbjerg, Vejen 

og Kolding kommuner.  

Det er utroligt positivt, at uddannelsen tiltrækker flere og flere studerende, der har 

lyst og vilje til at uddanne sig til et offentligt arbejdsmarked under konstant 

udvikling og forandring. Fra vores side er uddannelsen udviklet til at matche 

fremtidens behov på vores arbejdsmarked og som et kvalificeret alternativ til mange 

af de stillinger, som vi i de seneste år har oplevet er blevet djøfiseret.  

 

Centraliseringens vinde blæser konstant 

Digitaliseringsstyrelsen arbejder konstant uden for offentlighedens søgelys på at 

centralisere/privatisere flere og flere ydelser fra kommunerne.  

Senest blev der i december måned igangsat en analyse af at overføre yderligere 

ydelser fra kommunerne til Udbetaling Danmark.  

Af kommissoriet fremgår følgende: 

Analysen skal blandt andet indeholde: 

 En beskrivelse af administrative processer på relevante opgaveområder 

 En identifikation og prioritering af 5-7 opgaveområder, som er mest oplagte til 

eventuel overflytning til Udbetaling Danmark 
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 Vurdering af forventede gevinster og udfordringer ved første fase i en eventuel 

overflytning af flere områder til Udbetaling Danmark 

 Mulig faseplan for trinvis overflytning af de identificerede opgaveområder til 

Udbetaling Danmark, såfremt de øvrige analyser og evalueringen peger på 

hensigtsmæssigheden heraf. 

 

20 kommuner er blevet anmodet om at medvirke til at identificere 5-7 nye opgave-

områder, der ifølge Digitaliseringsstyrelsen er ”oplagte” til eventuel overflytning til 

Udbetaling Danmark. Der nævnes særligt ydelser som kontanthjælp og sygedag-

penge. 

Analysen skal afsluttes senest primo marts 2014, således at resultaterne kan indgå i 

forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2015.  

At den udvidede analyse igangsættes, inden evaluering af etablering af Udbetaling 

Danmark foreligger, er dårlig timing og mangel på respekt over for borgerne. 

I HK Kommunal har vi formænd via brev til vores respektive borgmestre gjort 

opmærksom på analysen og inviteret os selv til møde om emnet. Møderne er p.t. 

under afvikling og jeg har været til møde i henholdsvis Horsens og Vejle Kommune, 

og vi fremfører følgende synspunkter og spørgsmål:  

 Vi anser det i høj grad for endnu et indgreb i det kommunale selvstyre.  

 En ny skjult kommunalreform, der gennemføres af embedsmænd i 

digitaliseringsstyrelsen. 

 Hvor er borgerne i debatten? 

 Hvor er borgernes og virksomhedernes demokratiske indflydelse på det 

kommunale serviceniveau? 

 Kvaliteten i sagsbehandlingen bliver dårligere, fordi den helhedsorienterede 

sagsbehandling forsvinder, og svage borgere lades i stikken. 
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I forhold til ovenstående har Rigsrevisionen i sin beretning fra januar 2013 om 

Udbetaling Danmark gjort opmærksom på: 

 Der er fortsat udfordringer og risici forbundet med konstruktionen, der bl.a. 

stiller store krav til samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og 

kommunerne. 

 Det findes væsentligt, at borgerne oplever en tilfredsstillende service og 

mindst samme serviceniveau, som før etableringen af Udbetaling Danmark, og 

at de borgere, der har behov for personlig betjening, får den nødvendige 

støtte. 

 Det anbefales, at der følges op på målinger af tilfredsheden blandt borgere, 

der bliver berørt af ændringerne på sagsområderne. 

 

I HK Kommunal har vi modtaget mange eksempler på dårlig eller forkert 

sagsbehandling af ydelser til borgerne og jeg er ikke vidende om, at Udbetaling 

Danmark har gennemført tilfredshedsundersøgelser blandt borgerne. Men det kan 

også tænkes, at disse gennemføres uden for offentlighedens søgelys! 

Vi vil fortsætte med at italesætte analysen og få vores budskaber spredt både i det 

politiske system i vores kommuner og i offentligheden.  
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Tidligere på året i maj måned 2013 igangsatte Digitaliseringsstyrelsen en analyse om 

muligheden for at etablere et fællesoffentligt call-center. Et call-center, der skulle 

besvare henvendelser fra borgerne, når de ringede eller mailede til deres kommune. 

Derudover var der også overvejelser om, at ét call-center skulle kunne foretage 

egentlig sagsbehandling på kommunernes vegne – enten ved etableringen eller på 

et senere tidspunkt. 

Igen et tiltag i smug uden for offentlighedens søgelys! 

Også ved den lejlighed tog jeg kontakt til vores borgmestre for at få det på den 

politiske dagsorden og italesat i KL’s bestyrelse. Jeg havde møder med 

borgmestrene i Fanø, Horsens, Kolding og Vejle Kommune, og det var alle - som også 

tidligere - gode og konstruktive møder med en fælles interesse for bevarelse af det 

kommunale selvstyre og en borgernær servicering. 

Hvad der var den endelige årsag, vides ikke, men Digitaliseringsstyrelsen sparkede 

deres centrale styring af muligheden til hjørnespark, og det blev herefter overdraget 

alene til KL at arbejde videre med eventuelt samarbejde kommunerne imellem. 

 

Medlemsudviklingen i HK Kommunal Sydjylland 

Ved etablering af Udbetaling Danmark blev der overført opgaver og dermed 

medlemmer både pr. 1. marts og 1. april, der samlet udgjorde 82 medlemmer alene 

i 2013. Derudover er der sket en centralisering af flere opgaveområder i Region 

Midtjylland, der har medført overflytning af medlemmer til HK Kommunal Midtvest.  

Vores alderssammensætning er medvirkende til, at mange forsvinder på grund af 

naturlig afgang i takt med, at de når en alder, hvor de kan gå på efterløn eller 

pension. I modsætning til tidligere år oplever vi, at flere og flere af dem vælger 

medlemskab af fagforeningen fra.  

Samtidig må vi konstatere, at ikke alle nyansatte ønsker at være en del af 



    

 

 

  20 

fællesskabet i den lokale HK-klub eller i HK Kommunal Sydjylland. 

Det betyder, at vi i 2013 har haft en medlemstilbagegang på 239 medlemmer. 

I afdelingen foretager vi opkald til nye medlemmer for at sikre, at de dels er tilfredse 

med deres medlemskab, dels at vi opleves som en nærværende og relevant 

fagforening. Ligeledes tages der kontakt til de medlemmer, der ønsker at melde sig 

ud af fællesskabet, for at sikre, at de foretager deres valg på et oplyst grundlag og 

for at sikre, at de er vidende om konsekvenserne i forhold til forsikringsordninger – 

herunder Lønforsikring. Vi har ved disse opkald flere medlemmer, der vælger at 

forblive medlem, men desværre også nogle, der fortsat ønsker at vælge os fra. 

Overliggeren for bestyrelsen og det faglige teams daglige faglige arbejde – 

temadage, kurser, arrangementer, forhandlinger, arbejdspladsbesøg, konferencer 

m.v. – er, at disse tiltag skal give medlemmerne værdi. 

Midlet til at nå vores mål, at få flere medlemmer, er i høj grad vores tillidsvalgte, 

hvorfor det er vores vigtigste opgave at klæde dem på og understøtte dem til at 

varetage medlemmernes interesser i hverdagen. 

Målet i sig selv er ikke blot flere medlemmer – men flere medlemmer, der er med til 

at sikre os/jer styrke og indflydelse både centralt og lokalt. Vi vil være en stærk og 

indflydelsesrig fagforening også i fremtiden, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat er 

mange, der er en del af fællesskabet.  

I bestyrelsen har vi løbende fokus på, hvordan vi kan understøtte det faglige arbejde 

blandt vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i dagligdagen - 

hvordan vi kan understøtte dem i deres synlighed. Og vi har gennem flere år 

arbejdet med initiativer til handlingsplaner i vores lokale klubber. Vi understøtter 

økonomisk klubbestyrelsesuddannelser gennem HK’s kursusafdeling og kommer 

meget gerne på arbejdspladsbesøg for at få dialog med medlemmer og kommende 

medlemmer om deres arbejdssituation: Hvad er de optaget af? Hvor kan vi gøre en 

forskel? Har de særlige ønsker inden for deres fag? 
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At vende en negativ medlemsudvikling er et langt, sejt træk, der alene kan 

lykkes, hvis vi i endnu højere grad kan få medlemmerne til at opleve værdien af 

at være en del af den lokale klub og af HK Kommunal Sydjylland. 

Et mål må være, at vores medlemmer fortæller de gode historier om 

medlemskabet og sidst, men ikke mindst, fortæller det til de kolleger, der vælger 

os fra.  

Et håb for fremtiden kunne være, at vores medlemmer også sætter spørgsmåls-

tegn ved det rimelige og ordentlige i at have kolleger, der nyder godt af fælles-

skabet, men ikke bidrager. 

Vi tror fortsat på, at de initiativer, vi har sat i værk, har gjort en forskel, og vi vil 

fortsætte med at udvikle nye tiltag til gavn for vores medlemmer.  
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Handleplan for HK Kommunal Sydjylland 

Handleplanen er et fast arbejdsgrundlag for bestyrelsen og fagligt team. Den 

udarbejdes i fællesskab, hvor fælles viden, sparring, kreativitet og engagement 

bidrager til en fælles handlingsplan med forskelligartede arrangementer, kurser, 

temadage m.v. Vi har en klar forventning om, at vi alle efterlever 

handlingsplanens initiativer. 

 

Den giver bestyrelsen et overblik og sikrer, at der løbende arrangeres forskellige 

tiltag hen over en periode på cirka 12 måneder. Vi er stolte over igen at kunne se 

tilbage på en handlingsplan, hvor 90 procent af de planlagte arrangementer og 

tiltag blev gennemført, og hvor vi har taget hånd om de sidste 10 procent 

fremadrettet. 

Ud over de allerede nævnte temadage, kurser og arrangementer, har vi blandt 

andet afviklet følgende: 

 

Medlemsarrangementer 

 Foredrag af Lars Christiansen: ”Et liv i balance” på Vejen Idrætscenter, 

hvor 80 medlemmer deltog. 

 

Arrangementer i samarbejde med Sampension og i fællesskab med HK/Stat 

Sydjylland 

 Møder i Esbjerg, Kolding og Rødekro om pension for 55+-medlemmer og 

medarbejdere ansat i fleksjob. 
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Arrangementer for vores tillidsvalgte 

 Orienteringsmøde om OK forliget forud for afstemning i Kolding 

 Møde i Rødekro om rollen som bisidder 

 Opstartskonference om kompetenceindsatsen ved OK 13 i Kolding 

 Temadag for arbejdsmiljørepræsentanter i Kolding 

 

Opsamling og afslutning 

Med denne skriftlige beretning har bestyrelsen ønsket at give et tilbageblik på 

det forgangne år, hvor vi med forskellige fokusområder har gennemført en 

række tiltag for at favne så mange af vores medlemmer, tillidsvalgte og 

samarbejdspartnere som muligt.  

Vi har med disse initiativer været med til levere løsninger og sætte dagsordenen, 

både internt i HK Kommunal og HK Sydjylland og på vores arbejdspladser.  

Det vil vi fortsætte med og har konstant fokus på: 

• at styrke og understøtte vores tillidsvalgte i deres arbejde til gavn for    

medlemmerne. 

• at understøtte lokale initiativer og være synlige lokalt, så vi opleves som en 

nærværende og relevant fagforening – der giver medlemmerne værdi. 

• at være en proaktiv bestyrelse, der tør gå nye veje og er en engageret aktør i 

forhold til de udfordringer, der er på vores arbejdspladser. 

På vegne af bestyrelsen 

Lene Roed, formand 

 
 

Billederne i beretningen er alle fra konferencen for tillidsvalgte i Vingsted den 5.-6. november 2013. 


