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FORRETNINGSORDEN
1. Generalforsamlingen åbnes af Sektorformanden.
2. Der vælges en dirigent og referent. Valget ledes 

af Sektorformanden og afstemning foregår ved 
håndsoprækning.

3. Dirigenten skal sikre, at det formelle er i orden, herunder 
at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og oplæse 
dagsordenen til godkendelse.

4. Dirigenten giver deltagerne ordet i den rækkefølge, hvori 
dette er begæret. Ingen, udover den der har indbragt, 
eller alternativt den, der har motiveret et forslag, 
kan tage ordet mere end 2 gange til samme punkt. 
Taletiden er begrænset til 5 minutter. Forslagsstilleren 
og medlemmer af afdelingssektorens bestyrelse er dog 
undtaget.

5. Er der begæret afslutning, skal dirigenten – forinden 
afstemning foretages – forespørge, om nogen, udover 
allerede indtegnede, ønsker ordet eller at stille 
ændringsforslag, da sådanne ikke modtages, efter at 
afslutning er begæret. 

6. Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning – 
medmindre 1/3 af deltagerne i generalforsamlingen 
forlanger skriftlig afstemning eller såfremt dirigenten 
skønner det nødvendigt. Dog skal personvalg foregå 
skriftligt, hvis der opstilles flere, end der skal vælges. Der 
stemmes på det antal, der skal vælges.

7. Såfremt der stilles ændringsforslag til et forslag, skal 
dette stilles under afstemning før hovedforslaget. Hvis 
stemmerne står lige ved afstemning om et forslag, er 
forslaget bortfaldet.

8. Et medlem kan anmode om ordet til forretningsordenen.
9. Ingen afgørelser kan besluttes under punktet eventuelt.
10. Alle forhold, der ikke er beskrevet, afgøres af 

generalforsamlingens dirigent.
11. Denne forretningsorden er gældende indtil andet er 

vedtaget af generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING 
I HK KOMMUNAL 
SYDJYLLAND

STEFFEN JENSEN
Mellemøstkorrespondent Steffen 
Jensen fortæller om livet som 
korrespondent i en af de mest 
fascinerende og konfl iktfyldte dele 
af verden.

21. MARTS 2018
KL. 17.00 - 21.OO
Hotel Scandic
Kokholm 2, 6000 Kolding

Program:
17.00 Generalforsamling
19.00 Middag
20.00 Foredrag med 
mellemøstkorrespondent Steffen Jensen 

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Bestyrelsens beretning
6. Redegørelse for sektorens økonomi

A.  År 2016
B.  År 2017
C.  År 2018

7. Indkomne forslag.
Sendes til HK Sydjylland, Jupitervej 1, 
6000 Kolding, att. sektorformand Lene 
Roed. Kan også mailes til lene.roed@
hk.dk. 
Deadline for forslag: Onsdag den 14. 
marts 2018.

Under dette punkt vil der foreligge forslag 
fra bestyrelsen, hvor generalforsamlingen 
evaluerer og tager stilling til, hvorvidt vi 
i HK Kommunal Sydjylland fortsat skal 
afvikle sektorgeneralforsamling hvert 
andet år.

8. Valg af sektorformand:
A.  Lene Roed – modtager genvalg

9. HK Danmarks ekstraordinære kongres 
lørdag den 21. april 2018
A.  Valg af 9 delegerede
B.  Valg af suppleanter

10. Eventuelt

Kandidater, der ønsker at stille op til 
formandsvalget, skal i henhold til beslutning 
på generalforsamlingen den 23. marts 2011 
og HK’s hovedbestyrelsens godkendelse den 
7. september 2011 meddele deres kandidatur 
senest 4 uger før generalforsamlingen til 
sektorbestyrelsen: Pr. e-mail til lene.roed@
hk.dk eller brev til HK Sydjylland, Jupitervej 
1, 6000 Kolding, att. Lene Roed.
Frist: Tirsdag den 20. februar 2018.

Tilmelding til middagen senest 14. marts 
2018 via hk.dk.

SAMMEN 

ER DU

STÆRKERE
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VISION FOR HK KOMMUNAL  
SYDJYLLAND          

VI ER ET ATTRAKTIVT OG PROFESSIONELT 
VALG. 

VI FREMSTÅR SYNLIGT OG MARKANT OG VI TØR 
GÅ TIL KANTEN.
Vores bestyrelse er kendetegnet ved engagement, ansvarlighed, 
åbenhed, respekt og tillid. Der er plads og rum til forskellighed. 
Bestyrelsen opleves som en attraktiv samarbejdspartner og 
fremstår som en enig, handlekraftig og samlet enhed. 

Bestyrelsesmøderne er effektive, og ”Den røde tråd” sikres. Vi 
har dialogen i fokus, vi er på forkant med tingene, vi arbejder 
strategisk, og vi prioriterer politiske temaer og debatter højt. 

Vi udnytter og bruger de ressourcer, vi har i bestyrelsen, på en 
måde, der afbalancerer kompetencer, den enkeltes energi og 
ressourcer. 

Samarbejdet med fagligt team prioriteres højt, og vi sikrer 
et gensidigt højt informations-niveau. Der er klare roller og 
ansvarsfordelinger. Vi har en konstruktiv dialog og koordinering 
i vores fælles opgave – medlemmet.  Vi spotter i fællesskab 
politiske fokusområder og tendenser.

Vores tillidsvalgte oplever os, som en nærværende, relevant og 
aktiv bestyrelse, som de kan identificere sig med. Vi udvikler 
og understøtter de tillidsvalgte i deres virke. Det skaber 
fællesskabsfølelse, styrke og stolthed. 

Vores medlemmer oplever HK, som en nærværende og relevant 
fagforening, der varetager og udvikler deres interesser uanset 
forskellighed og giver dem værdi. Vi har fokus på medlemmernes 
fag og fagets udvikling samt medlemmernes kompetenceudvikling, 
så de bevarer deres markedsværdi. Det gode arbejdsliv er ligeledes 
konstant et fokusområde.

Eksterne samarbejdspartnere inddrages i bestyrelsens arbejde. 
Det viser sig ved, at vi forholder os til omverdenen og er nysgerrige 
på, hvor vi med fordel for medlem, tillidsvalgte og bestyrelse kan 
indgå i nye relationer. 

Forbundssektorbestyrelsen og vores samarbejde er konstruktivt. 
Bestyrelsen har fokus på at være markante og bidragende ift. at 
præge og sætte dagsordenen.  

Formandskabet sørger for at holde kursen i den retning, vi 
beslutter at gå, og fremstår som ledende og understøttende i den 
fælles proces.     

Revideret af bestyrelsen den 6. februar 2018 

HK KOMMUNALS KONGRES OG  
ARBEJDSMILJØ
Året 2016 blev skudt i gang med afvikling af HK Kommunals 
Kongres fra den 31. januar – 2. februar. I HK Kommunal Sydjylland 
var vi stolte over igen at kunne byde delegerede og gæster 
velkommen til Comwell i Kolding.

Kongressen var endnu en gang banebrydende både i forhold til 
afvikling og målgruppe. Vi afviklede kongressen alene på en digital 
platform, hvorfor der var udviklet en app, hvor de delegerede 
skulle finde al materiale til brug på kongressen. Det lykkedes 
stort set, dog virkede den digitale afstemning ikke, men dette blev 
gennemført på den gode gammeldags facon, som også gav liv i 
salen. De delegerede havde stor ros og anerkendelse til afviklingen 
– det er vi selvfølgelig glade og stolte over, når vi tør gå nye veje og 
bruge de nye teknologiske 
muligheder.

Det overordnede tema 
for kongressen var ”Det 
gode arbejdsliv”. Under 
kongressen blev der afviklet 
en temadag, hvor vi skulle 
debattere og have input 
til HK Kommunals strategi 
for det kommende arbejde 
med arbejdsmiljøet på vores 
arbejdspladser. Vores tilgang 
til debatten var, at det gode 
arbejdsliv skaber vi sammen. 
Dels i et samarbejde mellem 
tillidsrepræsentant og 
arbejdsmiljørepræsentant 
og dels i et uformelt 
samarbejde mellem TR, AMR 
og ledelsen.

Det gav landsdækkende overskrifter i de danske medier, at vi til 
denne debat havde inviteret alle vores kommunale og regionale 
arbejdsmiljørepræsentanter. Det var en forrygende temadag, 
hvor 390 delegerede, typisk tillidsrepræsentanter, og 250 
arbejdsmiljørepræsentanter sammen kom med input til det videre 
arbejde med arbejdsmiljøet i HK Kommunal.

I HK Kommunal Sydjyllands bestyrelse er vi særligt stolte over, at 
ikke mindre end 60 af vores arbejdsmiljørepræsentanter deltog i 
temadebatten. Vi tror på, at det er vores indsats gennem flere år, 
hvor vi har ønsket at værdsætte og understøtte dem i deres virke 
på arbejdspladserne og afholdt temadage for dem, der har været 
medvirkende til deres deltagelse. Vi tror på, at vi har skabt en 
relation, og vil takke for den store tilslutning.

Vi fik 850 postkort fra temadebatten, og i juni vedtog 
forbundssektorbestyrelsen HK Kommunals strategi for 
arbejdsmiljø, som skal danne grundlag for vores arbejde de 
kommende fire år.

Der stemmes til 
kongressen
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Overskriften for vores konference for tillidsvalgte i begyndelsen af 
november var:

DET GODE ARBEJDSLIV – VERSION 2
De 114 tillidsvalgte fik i løbet af konferencen et oplæg og deltog 
derefter i en involverende proces om de kommende aktiviteter 
på deres respektive arbejdspladser i slutningen af november 
og begyndelsen af december. Samtlige deltagere fik materiale 
om det gode arbejdsliv med hjem til deres 
medlemmer til udlevering og italesættelse af 
det vigtige emne.

Som et nyt tiltag inviterede vi de af vores 
MEDudvalgsrepræsentanter, der ikke er TR 
eller AMR, til at deltage i konferencen på dag 
2, hvor vi havde fokus på rollen i de kommunale 
og regionale Medudvalg. En rolle, der bliver 
mere og mere vigtig, for at HK kan præge de 
personalepolitiske spilleregler, der skal være 
gældende i vores kommuner og regioner, samt 
følge op på de beslutninger, der træffes ved 
indgåelse af en overenskomst. Rammeaftalen 
om MED organisationen forhandles ved hver 
overenskomstforhandling. Der deltog 12 
repræsentanter, som har givet en meget positiv tilbagemelding på 
deres deltagelse.

Bestyrelsen besluttede, som et yderligere tiltag til at sætte fokus 
på det gode arbejdsliv, at lave en julekalender – God julekarma 
– til alle vores medlemmer. En julekalender med faglige input og 
input til at sprede god julestemning blandt vores medlemmer. Et 
samlingspunkt i en travl hverdag, hvor det var muligt at støtte op 
om et fællesskab på vores arbejdspladser. Der var 2 konkurrencer, 
hvor medlemmer skulle sende deres bud til os, og præmien 
var morgenmad til 50 arbejdspladser til ca. 20 personer. Vi var 
selvfølgelig lidt spændte på, om vi ville modtage respons fra jer, 
men vi kan blot konstatere, at vi fik utrolig mange positive og 
rosende tilbagemeldinger, så I tog godt imod den. Flere steder 
har enten personalekassen eller ledelserne spædet til beløbet fra 
vores side, så målet om, at mindst 1.000 medarbejdere i løbet af 
december og nogle steder først i januar skulle have mulighed for 
fælles morgenkaffe med brød m.v. har vi opnået og endda langt 
flere.

For at fastholde et særligt fokus på arbejdsmiljøet er 
der løbende i 2016 blevet udleveret materiale til vores 
arbejdsmiljørepræsentanter med temaet: God kollegakarma

Materialet til udlevering på vores arbejdspladser sætter fokus på, 
hvordan vi hver især i dagligdagen kan gøre en forskel for at skabe 
et godt arbejdsmiljø. Nogle få enkle ting kan gøre en stor forskel.

Overskriften for strategien er:  

DET GODE ARBEJDSLIV SKABER VI SAMMEN
Visionen i strategien er, at alle medlemmer har ret til en attraktiv 
arbejdsplads samt et godt og trygt arbejdsmiljø, og den rummer 
fire centrale punkter:

 / Trivsel og faglighed er i top

 / Problemstillinger bliver drøftet og håndteret, inden de udvikler 
sig til arbejdsmiljøproblemer

 / Medarbejderne og deres tillidsvalgte har indflydelse og 
respekteres og anerkendes for deres indsats

 / Ingen bliver syge af at gå på arbejde

Som en naturlig udløber af kongresdebatten har 
vi i HK Kommunal Sydjylland løbende haft 

arbejdsmiljø som tema i forskellige 
aktiviteter og arrangementer.

Den 28. april 2016, som er den 
internationale arbejdsmiljødag, 

var temaet: ”Kender du TRIO?”   

85 af vores 
tillidsrepræsentanter/
arbejdsmiljø-
repræsentanter deltog i 
temadagen, hvor der var 
oplæg af Personalechef 
Thrine Nørgaard fra 
Vejle Kommune og 
Centerleder Jette Kilde 
fra Horsens Kommune, 
der hver især gav deres 
bud på at sætte det 

uformelle samarbejde 
på dagsordenen 

og arbejde med det 
internt i organisationen. 

Derudover fik deltagerne 
mulighed for selv at bidrage 

og sammen at sætte ord på 
daglige arbejdsopgaver, hvor et 

større samarbejde ville gavne for 
medlemmerne. Et input til det videre 

arbejde på vores lokale arbejdspladser og et 
skub i processen til at italesætte TRIO-samarbejdet 

lokalt. 

Èn af vores vigtigste opgaver er at sikre, at vores medlemmer 
oplever og får viden om de indsatser, holdninger og beslutninger, 
vi træffer på deres vegne. Derfor har det haft stor bevågenhed, 
at vi i løbet af 2016 skulle videreformidle arbejdsmiljøstrategien 
direkte til vores medlemmer på deres arbejdspladser. 
Forbundssektorbestyrelsen besluttede, at der i slutningen 
af november og begyndelsen af december landsdækkende 
skulle sættes fokus på trivsel og det gode arbejdsliv på vores 
arbejdspladser.
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blandt andet skrev:

”Vivi er arbejdsom, ansvarsbevidst, effektiv, venlig, sød og altid 
klar til at hjælpe .... Hun er empatisk, husker og har overskud til 
at spørge ind til både opgaver der kan være svære og til private 
oplevelser. ”

Vi ved, at vi har mange gode kolleger i HK Kommunal Sydjylland, 
så fortsæt endelig med at sprede God Kollegakarma og med at 
indstille hinanden til de kommende kåringer.

Vores konference for tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter havde også i 2017 fokus på at 
inspirere og aktivere vores tillidsvalgte til i deres lokale arbejde 
at skabe et godt arbejdsmiljø. De 110 deltagere fik kommunikative 
redskaber til at skabe en god dialog blandt og med deres kolleger 
og fik værktøjer og viden om, hvordan de lokalt kan arbejde 
med ”Tidsmiljø”. Et sundt tidsmiljø på arbejdspladsen kan øge 
arbejdsglæde og produktivitet. Søren Carlsen, Chef for økonomi og 
løn i Hedensted Kommune afsluttede konferencen med et oplæg 
om, hvordan han arbejder for at have et godt arbejdsmiljø.

Traditionen tro markerer vi i HK Kommunal Sydjylland den 
internationale arbejdsmiljødag – den 28. april. I 2017 fik 20 
arbejdsmiljørepræsentanter viden om Arbejdstilsynets arbejde, 
og om hvordan de kan bruge dem, og deltog i workshops til 
at videreudvikle DUO-samarbejdet (TR/AMR) lokalt på deres 
arbejdspladser.

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter svinger fra år til år, og jeg 
har en lille opfordring til nyvalgte: Husk at kontakte os, så vi kan få 
dig registreret, for vi får ikke længere oplysninger fra arbejdsgiver. 
I marts 2016 havde vi registreret 158 arbejdsmiljørepræsentanter, 
men dette antal var i marts 2017 faldet til 151, og status i januar 
2018 var 155 arbejdsmiljørepræsentanter. Vi oplever, via vores 
fokus på det lokale samarbejde mellem TR og AMR og mellem TR/
AMR og ledelsen, at der er større interesse i, at der vælges en 
HK’er til posten, så processen er i gang.

I HK har vi også i 2016 kåret:  

DANMARKS BEDSTE KOLLEGA
Der blev i alt indstillet 1.598 til prisen og igen havde HK Kommunal 
Sydjylland et medlem blandt de ti finalister. Klinikassistent Sanne 
Thomsen fra Horsens Kommunes Tandpleje var indstillet af sin 
kollega Lone Poulsen, fordi hun er troværdig, ansvarsbevidst og 
engageret. Sanne vandt ingen priser, men alle de nominerede er 
vindere og der skal også lyde et tak til Lone for nomineringen. 
Jeg håber, I havde en fantastisk aften og oplevelse ved det store 
awardshow i Cirkusbygningen i København.

Vi har besluttet, at vi i HK vil fortsætte med løbende at 
videreudvikle materiale om God kollegakarma til vores 
arbejdsmiljørepræsentanter til udlevering på vores arbejdspladser, 
og vi vil også fortsætte med at kåre Danmarks bedste kollega. Så 
det er bare om at indstille mange af jeres fantastiske kolleger, der i 
dagligdagen gør en forskel.

Vores arbejdsmiljørepræsentanter og vores medlemmer har 
taget materialet til sig. Der er stor efterspørgsel, og det 
deles flittigt mellem kollegerne på vores arbejdspladser. 
Vi synes, at indsatsen har været en succes i forhold til, at 
arbejdsmiljøet er blevet italesat på arbejdspladserne og ikke 
mindst, at den lille indsats eller opmærksomhed fra den 
enkelte kan gøre forskel i en hektisk hverdag.

I efteråret 2016 har vi afholdt tre medlemsarrangementer 
i henholdsvis Varde, Aabenraa og Vejle, hvor John 

Harmsen med sit oplæg ”Verdens bedste 
kollega” gav godt 100 medlemmer input til vores 

forskellige adfærdsmønstre krydret med en god 
gang humor.

Vi har i 2017 fortsat det gode relationsarbejde 
med vores arbejdsmiljørepræsentanter, 
hvor nye bliver tilbudt en introsamtale, 
og som noget nyt vil vores arbejdsmiljø-
repræsentanter i lighed med vores 

tillidsrepræsentanter få tilbudt en 
udviklingssamtale én gang i løbet af 
deres 2-årige valgperiode.

2017 var det 3. gang, at kåringen af 
Danmarks Bedste Kollega fandt sted. Ved 

det store awardshow i Cirkusbygningen, blev 
også Danmarks bedste arbejdspladser kåret 

af Great Place to Work. I alt 1.528 gode kolleger 
fra hele landet var nomineret til prisen, som har 

til formål at sætte fokus på betydningen af et godt 
fællesskab på jobbet og sprede god kollegakarma. 
Igen var et medlem fra HK Kommunal Sydjylland 
blandt de ti finalister:

Vivi Appel, administrativ specialist i dagplejen 
i Aabenraa Kommune med arbejdsplads i 
Tinglev, var nomineret, og hun blev kåret som:  
Danmarks mest engagerede kollega

Et stort tillykke med kåringen og også en stor tak 
til kollega Monica Adserballe, som i indstillingen 

Vivi Appel blev 
Danmarks mest 
engagerede 
kollega
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for 2016, men det fjernede ikke vores fokus. Produktivitetskravet 
på 2% var helt urimeligt ift. udfordringer med stigende 
medicinudgifter og med de nye, dyre behandlinger, der er en 
forventning om bliver taget i brug. 

I løbet af 2017 var der fortsat et pres fra flere sider på det omtalte 
produktivitetskrav på 2% specielt på vores sygehuse, både ved 
lands- og lokalpolitikere og fra andre faggrupper, såsom læger, 
jordemødre m.fl. Konsekvenserne blev italesat og videreformidlet 
i pressen, både i den skrevne og på tv. Dette medførte, at flere 
regioner ved deres budgetlægning for 2017 helt eller delvis friholdt 
sygehusene i deres region for de besluttede effektiviseringer – 
herunder også Region Syddanmark. Indsatsen bar endelig frugt og 
i efteråret 2017 suspenderede folketinget produktivitetskravet på 
landets sygehuse fra 2018.

Vi har løbende stort fokus på, at alle besparelser 
ved nye digitale løsninger ikke kun skal ramme 
vores lægesekretærer. Selv nye digitale værktøjer 
kræver sundhedsfaglige administrative hænder. 
Vi er meget optaget af, at ansatte på vores 
sygehuse skal arbejde med dét, de er uddannet til. 
Sygeplejersker og læger er uddannet til at behandle patienter 
i deres sygdomsforløb, men i et misforstået forsøg på at spare 
bliver de i stigende grad pålagt administrative funktioner, som de 
ikke er uddannet til. Det resulterer i, at de bruger uforholdsmæssig 
meget tid på disse opgaver – en tid, som selvfølgelig tages fra 
deres behandling af patienterne. Vi har på det seneste oplevet, 
at specielt lægerne er enige med os i denne tilgang. Vi vil 
derfor videreudvikle vores samarbejde, både til gavn for vores 
medlemmer og ikke mindst for patienterne på vores sygehuse.

På baggrund af både økonomiske og ledelsesmæssige 
udfordringer inden for sygehusområdet har vi etableret et rigtig 
godt samarbejde med repræsentanter fra de øvrige faglige 
organisationer ud fra devisen:

Sammen kan vi mere

Vi sætter stor pris på samarbejdet, da vi oplever en større 
sammenhængskraft samt større indflydelse på vores sygehuse. Vi 
har sammen været inddraget i de ledelsesmæssige ændringer, der 
er sket både på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland.

PRESSET PÅ VELFÆRDEN I  
KOMMUNER OG REGIONER
Til trods for en konstant stram politisk og økonomisk styring 
af såvel kommuner som regioner valgte Regeringen at indføre 
det såkaldte omprioriteringsbidrag på 1% pr. år i kommunerne 
fra 2016-2019 og ligeså på udvalgte områder – administration 
og regionale udviklingsopgaver – i regionerne. Derudover er der 

fortsat et produktivitetskrav 
på 2% årligt i regionerne.

Der var op til 
økonomiforhandlingen 
mellem regeringen og 
KL mange initiativer i HK 
Kommunal og i samarbejde 
med andre faglige 
organisationer. Målet 
var at få skabt en debat 
om konsekvenserne for 
velfærden og trygheden 
i Danmark, og at vi anså 
det for et angreb på det 
kommunale og regionale 
selvstyre.

Selv KL’s formand, 
Martin Dam, kaldte 
omprioriteringsbidraget for 
et nedprioriteringsbidrag 
i kommunerne. Personligt 
sendte jeg et brev til alle 
vores borgmestre, hvor jeg 
opfordrede dem til at støtte 
op om KL’s formandskab 
og arbejde for at fjerne 
bidraget ved de kommende 
forhandlinger.

HK Kommunal indgik 
i et samarbejde 
med FOA, Danmarks 
Lærerforening, Dansk 
Socialrådgiverforening 
og BUPL, under navnet 
”Virkelighedens Velfærd”, 
hvor der blev ført en 
fælles kampagne for at 
gøre opmærksom på de 
katastrofale konsekvenser, 

som milliardbesparelser i kommuner og regioner ville medføre.

Det lykkedes KL at indgå en økonomiaftale uden det såkaldte 
omprioriteringsbidrag mod at acceptere et nyt moderniserings- 
og effektiviseringsprogram på 1 mia. kr. årligt. Det er væsentligt 
mindre, men vi har fortsat fokus på de kommende økonomiaftaler 
og på den kommunale velfærd.

Det lykkedes ikke Danske Regioner at ændre deres økonomiaftale 

Virkelighedens Velfærd
www.virkelighedensvelfærd.dk

VIRKELIGHEDENS VELFÆRD
Kender du en, der har brug for hjælp til regler og rettigheder, 
men må nøjes med selvbetjening på nettet? Så ved du sikkert, 
at virkelighedens velfærd er presset. Desværre er det som om, 
politikerne ikke lever i den samme virkelighed. Ellers ville de 
ikke forlange yderligere besparelser på velfærden.

HVIS HUN FORSTÅR 
VEJLEDNINGEN PÅ NETTET

ANN FÅR
HJÆLP TIL
SIN SAG

-2% OM ÅRET
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tværs

 / Der skal fokus på retfærdighed og retssikkerhed, når man 
digitaliserer

 / Medarbejderne skal være bevidste om egne styrker

 / Lederne har brug for at være kompetente i strategisk ledelse og 
forandringsledelse

HK Kommunals sektorbestyrelse har besluttet, hvilke mærkesager 
der skal arbejdes videre med, og det bliver digitaliseringen i tre 

spor: 

Medlemmer: Fremtidens HK’er

Uddannelse: Bliv klædt på til fremtidens 
digitale forvaltning

Medindflydelse: HK`erne som 
nøglespiller

Nye digitale løsninger skal ikke 
ses som en trussel, men som en 

naturlig udvikling til løsning af 
mange opgaver. Undersøgelser 
har også vist, at borgerne ikke 
ønsker et ansigtsløst møde 
med den kommunale og 
regionale organisation, så vi 
skal blot være klædt på til de 
nye opgaver.

Med digitaliseringsbølgen og 
hastigheden af forandringer 
i opgaveløsningen er 
kompetenceudvikling i endnu 
højere grad blevet et must.

Og det går den rigtige 
vej.  Flere og flere tager 

kompetencegivende uddannelse 
og søger midler op til 25.000 kr. 

årligt i de aftalte kompetencefonde 
både i kommuner og regioner. 

Bevilling nummer 10.000 blev givet i 
efteråret 2017, og puljen på regionale 

område er opbrugt, så ansøgninger kan 
først godkendes efter forhandling af OK18 

på det regionale område. Ifølge statistikken 
er godt halvdelen af de godkendte ansøgninger 

til diplomuddannelser, mens resten er til kommunom, 
sundhedskommunom, akademiuddannelser eller andet.

Vi oplever også i vores geografiske område, at flere kommuner 
og sygehuse har taget kompetencefondene til sig og planlægger 
lokale kompetenceudviklingsforløb for deres medarbejdere. 
Stor ros fra HK Kommunal Sydjylland til dette fokus. Vi håber, at 
de kan inspirere flere kommuner eller regionale arbejdspladser 
til at gøre det samme – vi understøtter gerne! Det må være en 
fælles interesse for ledelserne og os som faglig organisation, at 
medarbejderne til enhver tid får tilegnet sig de kompetencer, der er 
nødvendige for at borgere og patienter får den bedste behandling 

DIGITALISERING OG  
KOMPETENCEUDVIKLING
Vi vil fortsætte med at italesætte den digitale bølge eller nye 
teknologiske muligheder og udfordringer på vores fagområder. En 
udvikling vi ikke kan stoppe, men en udvikling vi bliver nødt til at 
interessere os for. Digitaliseringen ruller ind over mange fag – ikke 
mindst HK’ernes. Derfor er kompetenceudvikling meget vigtig, og 
det er afgørende, at vores medlemmer er klar til at besætte de 
mange nye jobåbninger, som mange eksperter forudsiger, at 
digitalisering heldigvis også fører med sig.

På HK Kommunals store konference Fag og 
Fremtid, hvor ikke færre end 850 medlemmer 
deltog den 3. – 4. oktober 2016 i Århus, 
var temaet nye teknologier og deres 
betydning for HK’ernes fag og 
arbejdsliv.

Fællestemaet var en imponerende 
og inspirerende tur ud i fremtiden 
– som venter lige om hjørnet. 
Det handlede om robotter, 
kunstig intelligens, digitale 
assistenter og andre nye 
teknologier, som hastigt er på 
vej ind i administrationen og 
vil ændre arbejdet på mange 
måder.

Med digitalisering i fokus 
nedsatte HK Kommunal i 
foråret 2017 et advisory board 
med syv eksperter inden for 
digitalisering. Boardet skulle 
rådgive HK Kommunal om de 
største udfordringer, der følger i 
kølvandet på digitaliseringen. Det 
gælder bl.a. tre vigtige spørgsmål:

1. Hvordan kan data bruges 
intelligent til at understøtte offentlige 
kerneydelser ?

2. Hvilke jobs bliver relevante i fremtiden i 
kølvandet af digitalisering af arbejdsgange? 

3. Hvilke kompetencer har medarbejdere og borgere 
brug for, når de skal arbejde digitalt? 

Der blev afholdt tre møder i løbet af foråret 2017, hvor eksperterne 
sammen med en række oplægsholdere belyste temaerne, og der 
udkrystalliserede sig seks pointer, som HK Kommunal nu arbejder 
videre med:

 / Digitaliseringen betyder, at mange arbejdsopgaver forsvinder, og 
nye kommer til

 / Digitalisering er mange ting – store projekter med nye IT-
systemer og mindre initiativer opstået ud fra lokale behov

 / Store mængder data giver nye muligheder, når de kombineres på 
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Vi har derfor også allerede ét fokusområde til de kommende 
forhandlinger om OK 2018 – vi skal fortsætte med at beskrive 
fremtidens medarbejder inden for alle vores fagområder.

Formidling af fremtidens kompetencebehov 
understøttes af medlemmernes mulighed for 
at ringe til HK’s Karrieretelefon. Ved HK’s 
medlemsundersøgelse i 2016 var der et stort 
behov og ønske om, at HK havde fokus på 
og tilbød ydelser indenfor karrieudvikling. 
Hovedbestyrelsen besluttede derfor fra 
årsskiftet 2017 at udvide det eksisterende 
tilbud til medlemmer fra HK Kommunal og 
HK Stat til alle medlemmer og etablerede 
en fælles karrieretelefon med en leder og 
fem medarbejdere. Alle medlemmer kan nu 
få karrierevejledning på telefon 3330 4460 hver 
dag mellem kl. 13 og kl. 16, ligesom alle løbende 
kan få sparring på CV og ansøgninger. Det nye tiltag 
har været en stor succes. I alt 3.809 medlemmer har 
kontaktet Karrieretelefonen i 2017 – heraf 1267 om CV og 
ansøgninger. Hver måned har omkring 100 medlemmer af HK 
Kommunal gjort brug af Karrieretelefonen, og de emner, som HK 
Kommunals medlemmer har ønsket sparring på, handler typisk om 
valg af uddannelse, CV og jobansøgning samt om ansøgninger til 
kompetencefondene. 

Ligeså traf Hovedbestyrelsen beslutning om, at det fælles 
indsatsområde i HK skulle være karriereudvikling – deraf 
kampagnen: VELudvikling. Medlemmer kan gøre brug af 
kompetencekompasset, og der udbydes i højere grad onlinekurser 
og webinarer.

ved deres kontakt med det offentlige.

Som en del af overenskomstaftalen i 2015 med Kommunernes 
Landsforening blev der afsat midler til, at vi i fællesskab kunne 
udvikle fremtidens kompetenceprofiler inden for forskellige 
fagområder. Vi har siden beskrevet 5 generelle kompetenceprofiler 
til fremtidens administrative medarbejder:

 / Udviklingskonsulent

 / Faglig sagsbehandler

 / Økonomimedarbejder

 / Digitaliseringsekspert

 / Direktions- og politikerbetjener

Derudover har vi i samarbejde udarbejdet kompetenceprofiler for 
syv andre fagområder, og der kommer løbende flere til. Profilerne 
er ikke en facitliste men kan inspirere til udvikling af jobprofilerne 
på fremtidens arbejdsmarked:

 / Biblioteksmedarbejdere

 / HR-medarbejdere

 / Kontrolmedarbejdere

 / Økonomimedarbejdere

 / Specialist i borgerservice

 / IT og digitaliseringsfunktion

 / Skolesekretær

Vi synes, det er unikt, at vi sammen med arbejdsgiver 
nu har beskrevet fremtidens arbejdsopgaver/

profiler og dermed hvilke kompetencer, der er 
nødvendige i fremtiden.

I HK Kommunal Sydjylland har vi 
haft fokus på at formidle disse 

kompetenceprofiler til vores 
medlemmer, så I ved jeres 
udviklingssamtaler konkret kan 
fremsætte ønsker til uddannelse 
inden for jeres respektive 
arbejdsområde. 

Vi har i 2017 påbegyndt 
formidling af profilen ”Generelle 
administrative kompetencer i 
fremtiden” i alle vores kommuner 

og på det administrative område i 
Region Syddanmark og fortsætter i 

2018. Derudover har vi aftalt, at der 
lokalt skal afholdes fyraftensmøder 

indenfor fagspecifikke områder, så 
denne viden kan inspirere og starte 

dialog med ledelsen og kolleger imellem.

Den største tryghed vi kan give jer, er at give 
jer viden om, hvilke kompetencer I skal have i 

fremtiden for at bevare jeres markedsværdi.
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DEN ORGANISERENDE FAGFORENING 
I HK forsøger vi at se frem i tiden, så vi kan være på forkant 
med udviklingen – dels udfordringer og dels muligheder – for 
vores medlemmer. Hovedbestyrelsen i HK har derfor besluttet 
at afsætte 15 mio. kr. over 3 år til et HK Lab. Et Lab, der ved at 
eksperimentere og opsamle viden indenfor det teknologiske 
område skal gøre os – foreningen HK – bedre til at udvikle ydelser, 
der svarer til medlemmernes behov i fremtiden. Gøre os bedre 
til at spå om fremtidens krav til generelle digitale kompetencer, 
der klæder os på til at påvirke og være med til at udvikle nye 
uddannelser til vores medlemmer. Gøre os bedre til at udvikle 
organisationen, så den til enhver tid matcher det arbejdsmarked, 
som vores medlemmer er en del af. HK som fagforening har kun sin 
berettigelse, hvis vi giver vores medlemmer værdi. 

Derudover er der afsat 9 mio. kr. over 3 år til lokale arrangementer 
om digitalisering og fremtidens arbejdsmarked.

Ovenstående er en del af processen med at blive den 
organiserende fagforening. En proces, der aldrig er slut, da 
vi er forpligtet til løbende at udvikle foreningen til gavn for 
medlemmerne. Der findes ikke ét resultat eller én løsning på at 
være den organiserende fagforening, da dette altid vil afhænge af 
medlemmernes forventninger til os som forening. Forventninger 
kan være forskellige fra private og offentlige medlemmer og fra 
kommune til kommune eller fra én regional arbejdsplads til en 
anden og ikke mindst ændre sig i takt med, at arbejdsmarkedet 
udvikler sig.

Det er derfor vores opgave løbende at tilpasse os medlemmernes 
behov og ønsker.

For at blive klogere på medlemmernes behov og ønsker 
gennemføres med års mellemrum spørgeundersøgelse 
blandt vores medlemmer. Vi får viden, om vi lever op til deres 
forventninger, og om de indsatser og fokusområder, der er blevet 
iværksat siden sidste undersøgelse, gør en forskel.

I medlemsundersøgelsen bliver vores medlemmer også spurgt til 
tilfredshed og loyalitet til HK. Vi har i Hovedbestyrelsen besluttet, 
at vi skal flytte os med 1%-point fra måling til måling for at sikre 
udvikling.

I HK Kommunal Sydjylland har målingerne været flg.: 

Vi har i HK Kommunal løftet os med 1%-point på ovenstående 

HK DANMARKS KONGRES  
DEN 23. – 25. OKTOBER 2017
Med temaet ”Sammen for fremtiden” var fremtidens 
arbejdsmarked med robotter, andre teknologiske muligheder 
og ikke mindst fremtidens ansættelsesforhold og vilkår det 
gennemgående tema på kongressen i Århus.

Fra HK Kommunal Sydjylland deltog 12 bestyrelsesmedlemmer 
i kongressen, hvor målprogrammet i HK Danmark for den 
kommende 4-årige periode blev vedtaget. Målprogrammet har i 
overskrifter flg. temaer:

Sammen for fremtiden

HK’s overordnede mål for 2018 til 2021 er:

 / Vi skal hæve medlemmernes formelle uddannelsesniveau

 / Vi skal skabe et stærkere HK gennem flere medlemmer og stærke 
faglige fællesskaber

 / Vi skal skabe værdifulde medlemsoplevelser og øge 
medlemmernes tilfredshed med HK

 / Vi skal tage del i udviklingen af velfærden og forbedre 
rettighederne for lønmodtagerne

Kongressen valgte igen Kim Simonsen til 
forbundsformand og Mette Kindberg til 
forbundsnæstformand.

Efterfølgende viste en budgetopfølgning i 
HK’s A-kasse, fejl i forudsætningerne for 
budgettet og dermed var kontingentsatsen 
ikke holdbar. På baggrund heraf blev 
der indgået en fratrædelsesaftale med 
direktøren for A-kassen, som var den 
administrativt ansvarlige, og Mette 
Kindberg påtog sig det politiske ansvar 
og trak sig som formand for A-kassen og 
næstformand i HK. 

Der afholdes ekstraordinær kongres lørdag den 21. april i Odense 
med det eneste punkt: 

Valg af forbundsnæstformand.

Et flertal i Hovedbestyrelsen i HK besluttede på et ekstraordinært 
møde første søndag i advent at stemme for et salg af ALKA til 
TRYG. Da øvrige aktionærer ligeledes stemte for, bliver ALKA nu en 
del af TRYG. Salget er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet 
og konkurrencemyndighederne og forventes gennemført i 2.  
kvartal af 2018. Salget forventes at give provenu til HK på omkring 
1 mia. kr. Hovedbestyrelsen vil i 2018 tage stilling til, hvordan 
beløbet kan komme medlemmerne til gode.

Kim Simonsen og 
Mette Kindberg
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Vi har i 2017 oplevet, at vores indsatser har betydet ændring i vores 
adfærd og nye aktiviteter både ved vores tillidsrepræsentanter og internt 
i HK Kommunal Sydjylland overfor både medlemmer og potentielle 
medlemmer. Vi tror på vores tilgang, og vi vil fortsætte processen til gavn 
for medlemmerne.

Vi har i 2017 haft 164 medlemmer, der har valgt at gå på efterløn eller 
pension, som er en stigning i forhold til 2016. Til trods herfor har vi i 2017 
haft en nettotilgang på 32 erhvervsaktive medlemmer. Der skal lyde en 
stor tak til alle, tillidsrepræsentanter og medarbejdere, for i dagligdagen 
at gøre en forskel, så flere vælger at være en del af det lokale fællesskab 
og af HK Kommunal Sydjylland.

Vi skal ikke have flere medlemmer for organisationens eller bestyrelsens 
skyld, men for foreningens – medlemmernes skyld! Vi ønsker fortsat 
at være en stærk og indflydelsesrig faglig organisation på vores 
arbejdspladser og dermed også på landsplan. En faglig organisation, der 
qua sine medlemmer fortsat er relevant for vores arbejdsgivere i forhold 
til at indgå overenskomster og andre aftaler på arbejdsmarkedet.  Vi 
arbejder for at bevare den danske model, hvor løn og ansættelsesforhold 
aftales med for vores vedkommende Danske Regioner og Kommunernes 
Landsforening.

OK18
Netop bevarelse af den danske model har været drøftet intenst 
mellem alle faglige organisationer på både det statslige, kommunale 
og regionale område i forarbejdet til overenskomstforhandlingerne i 
2018. Dette førte til, at alle organisationer i begyndelsen af 
december 2017 sendte et fælles brev til Staten, Danske 
Regioner og Kommunernes Landsforening med et 
krav om, at arbejdsgiverne indvilger i at forhandle 
lærernes arbejdstidsregler, der fortsat er styret 
af lovindgrebet i 2013. Budskabet i brevet var 
usædvanlig skarpt – med, at der skal ske ”reelle, 
frie og fair forhandlinger” før øvrige faglige 
organisationer sætter sig til forhandlingsbordene.

Der har siden været drøftelser mellem Danmarks 
Lærerforening og Kommunernes Landsforening, 
men først den 22. januar 2018, efter 5 ugers timeout, 
meddelte KL, at de nu var indstillet på at forholde sig til en 
aftale om arbejdstid for lærerne. Det betød, at overenskomstforhandlinger 
for ansatte i kommuner og regioner nu for alvor kunne gå i gang.

I HK Kommunal har vi uagtet ovenstående fulgt vores 
proces med at forberede os til OK18. Vi fulgte med interesse 
overenskomstforhandlingerne på det private område – Dansk Industri 
og Dansk Erhverv. Deres overenskomstforlig er ofte rammesættende for 
vores kommende forhandlinger ift. overenskomstens længde, økonomiske 
ramme og for, hvilke emner, de indeholder.  Overenskomstperioden blev 
3-årig, og økonomien i forligene blev omkring 6-7%. I industriforliget blev 
der skruet op for fritvalgsdelen, ret til konvertering af pensionsindbetaling 
til seniordage og ikke mindst fik arbejdsgiver ret til at sætte arbejdstiden 
op med max 5 timer om ugen i op til et år. 

I lighed med processen op til OK15 ville vi også i vores forarbejde indhente 
viden fra vores medlemmer om, hvilke emner de er optaget af. På 
landsplan var der særlige aktiviteter i ugerne 36 og 37 på det kommunale 

parametre, så det er vi godt tilfredse med. Eneste område, hvor vi 
ikke er på linje med det gennemsnitlige, er ift. loyalitet, så det er 
et opmærksomhedspunkt fremadrettet. HK gennemfører næste 
medlemsundersøgelse i foråret 2018. 

Det sidste parameter, vi også måler på, er medlemsudvikling, hvor vi 
skal have plus 1 erhvervsaktivt medlem ift. det foregående år.

I HK Kommunal Sydjylland har vi en erfaringstung medlemsgruppe, 
der betyder, at vores afgang ift. efterløn og pension er 2%-point højere 
end landsgennemsnittet i HK Kommunal. Vi har i 2016 haft en netto 
afgang af erhvervsaktive medlemmer på 173 medlemmer, heraf gik 152 
medlemmer på efterløn eller pension. 

Organisationsgradsanalysen fra oktober 2016 på 64,7% viste, at vi i HK 
Kommunal Sydjylland har et stort potentiale ved medarbejdere, ansat 
på vores overenskomst, som endnu ikke har set værdien af at være 
en del af det lokale fællesskab om HK Klubben og HK Kommunal. Det 
vil i 2017 og årene frem fortsat være et væsentligt indsatsområde for 
bestyrelsen i HK Kommunal Sydjylland.

I HK Kommunal Sydjylland har vi flg. strategi: 

 / Synlighed, involvering og medindflydelse skal være med til at skabe 
relationer

 / Relationer giver nærvær, relevans og værdi i dagligdagen

I 2017 har bestyrelsen haft fokus på det relationsskabende arbejde 
ved vores tillidsrepræsentanter, hvor de enten som lokal klub 
eller sammen med andre tillidsrepræsentanter har gennemført en 
uddannelsesdag. Uddannelsesdagen er fulgt op af individuel dialog 
og coaching med tillidsrepræsentanten, og der har været fokus på 
altid at tage kontakt til nyansatte samt at skabe dialog og relationer 
til de potentielle medlemmer. Vi er stadig i en proces og i en løbende 
dialog med vores tillidsrepræsentanter, da det er vores opgave at 
understøtte dem og give dem de værktøjer, de har brug for, for at give 
medlemmerne den bedste vejledning, rådgivning og sparring lokalt. 
Vi har fokus på, at det er vigtigt med mange forskellige værktøjer, da 
vores tillidsrepræsentanter i lighed med medlemmerne har forskellige 
forventninger og ønsker.

Vi har i 2016 og 2017 også haft et særligt fokus på vores elever i både 
kommuner og regioner. Den lokale tillidsrepræsentants møde med 
eleven er mange gange første gang, eleven hører om en fagforening. Det 
er derfor vigtigt, at vi byder eleverne velkommen på en ordentlig måde, 
og at vi følger dem i hele elevtiden. Bestyrelsen har lavet en ”Drejebog” 
til vores tillidsrepræsentanter dels med oplysninger om, hvilke 
aktiviteter der skal foregå lokalt i elevtiden, og dels med oplysninger om 
hvilket materiale og aktiviteter vi kan understøtte med fra afdelingens 
side.

Det er forskelligt fra år til år, hvor mange elever der ansættes ved vores 
kommuner og regionale arbejdspladser, derfor svinger vores 
medlemstal blandt elever også fra år til år. Vi tror dog på, at vores fokus 
har betydet, at vi i 2017 har flere elever organiseret.
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og regionale område. Det var 2 fantastiske uger med mange 
forskellige aktiviteter og arrangementer på vores kommunale 
og regionale arbejdspladser. Idérigdommen har været stor: 
Morgenseancer med udlevering af morgenbrød, frokostmøder 
og eftermiddagsmøder med muffins, vores TR’er har haft åbent 
kontor eller haft en stand, hvor medlemmerne kunne komme 
forbi og få en ”snak” om det, de var optaget af i deres arbejdsliv. 
Herudover var der adskillige arbejdspladsbesøg med udlevering 
af materiale til vores medlemmer. Vores TR’er har også afleveret 
materiale og personligt indsamlet materiale og haft rigtig mange 
gode dialoger med vores medlemmer, der har bidraget til viden og 
fået sat fokus på, hvad det vil sige at ”lave” en overenskomst. 

Jeg havde selv fornøjelsen af både 
at deltage i morgenseancer, stå i 
en stand i forhallen på et rådhus og 
i flere fyraftensmøder. Det er altid 
inspirerende og motiverende at 
møde medlemmerne og have dialog 
med dem om, hvad der fylder i 
hverdagen. Blive klogere på, hvad de 
sætter pris på, og som de bestemt 
ønsker fastholdt, og ligeså få en 
dialog om det vigtige ved at stå 
sammen på en arbejdsplads og være 
en del af fællesskabet og støtte op 
om de valgte TR’er.

Vi modtog 1000 postkort retur, 
ved OK 15 fik vi 800 postkort – 
det er bare så flot. Stor tak til 
både tillidsrepræsentanter og 

medlemmer for deres input til OK18. Alle postkort er blevet 
læst, og dét vores medlemmer har budt mest ind med er:

 / Generelle lønstigninger til alle 2 gange årligt

 / Bevarelse af den betalte frokostpause

 / Omsorgsdage til alle

Lønnen var som sædvanlig topscorer, men det var nyt, at mange 
ønskede omsorgsdage for at kunne hjælpe deres forældre ved 
besøg ved lægen eller ved undersøgelse på sygehuset. Mange 
ønskede omsorgsdage til frit at kunne vælge, hvem i familien man 
ville gøre noget for.

Vores mål i HK Kommunal på landsplan var 6.000 postkort – vi 
fik ikke færre end 7.000 postkort, hvor medlemmer i kommuner 
og regioner er kommet med flere end 20.000 input. De mange 
input danner et uvurderligt grundlag for os i de kommende 
overenskomstforhandlinger. Hovedbudskaberne fra medlemmerne 
i hele landet kan opsummeres i disse ti overskrifter:

 / HK’erne skal anerkendes for deres opgaver og kompetencer i en 
veldrevet offentlig sektor

 / Arbejdspresset er for stort mange steder. Opgaver og resurser 
hænger ikke sammen

 / Kompetencefondene skal bevares for at sikre den afgørende 
videreuddannelse

 / Lønnen skal være i fortsat udvikling

 / Pensionen er vigtig 

 / Den betalte frokostpause skal fastholdes

 / Fleksibilitet i arbejdstiden spiller en stor rolle for et godt arbejdsliv

 / Ønske om omsorgsdage til alle

 / Seniorordningerne skal fastholdes og udbygges, når alle skal blive 
længere på arbejdsmarkedet

 / God ledelse og gode kolleger er afgørende for trivsel og arbejdsmiljø

Alle de mange input fra medlemmerne blev nærlæst grundigt og 
har dannet grundlag for de overenskomstkrav, som HK Kommunals 
sektorbestyrelse besluttede i efteråret 2017. Nogle af kravene 
er efterfølgende kommet med i de fælles krav, som stilles af 
Forhandlingsfællesskabet, og resten forhandler HK Kommunal selv 
i de specielle forhandlinger med Kommunernes Landsforening og 
Danske Regioner.

LOKALLØN – DET ER EN AFTALE 
Under overskriften ”Lokal løn – det er en aftale” skød HK Kommunal 
i april 2017 gang i et projekt, der har til formål at puste liv i den lokale 
løn. Det skete på et klub 120-møde med 180 deltagere – primært 
tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. Forud for 
mødet havde alle lokale afdelingssektorbestyrelser drøftet og 
prioriteret pejlemærker og aktiviteter. På Klub 120-mødet blev der 
arbejdet videre med pejlemærkerne og betydningen af disse, og der 
blev produceret ideer til konkrete aktiviteter på arbejdspladserne. 
De mange ideer blev lagt i den digitale idé-bank på portalen for 
tillidsvalgte, hvor det fortsat er muligt at kommentere og indsende 
nye ideer. På portalen er også værktøjer til tillidsrepræsentanterne, 
bl.a. et digitalt årshjul til mere systematisk arbejde med 
forhandlingsprocessen. 

Bestyrelsen i HK Kommunal Sydjylland har allerede i 2016 og i 2017 
udbudt uddannelsesdage til vores tillidsrepræsentanter med flg. 
emner:

Overenskomsten som et arbejdsværktøj

Personalepolitik og tjenstlige samtaler

Uddannelsesdagene har været en succes. Vores 
tillidsrepræsentanter er blevet klædt på til at bruge 
overenskomsten i dagligdagen og i klubbens arbejde med 
de lokale lønforhandlinger. De er blevet skarpere på, hvilke 
regler der er gældende i vores organisationer for afholdelse 
af tjenstlige samtaler, som vi desværre oplever er stigende.

På bestyrelsens opsamlingsmøde vedrørende input til OK18 
med vores tillidsrepræsentanter var der ligeledes kursus i 
det lokale strategiske arbejde med lokal løndannelse.

Team Kommunal med stakken af 
postkort
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SAMPENSION
Vores pensionsordninger fylder mere og mere i vores medlemmers 
bevidsthed, ikke mindst pga. ændringerne i de offentlige ydelser ved 
pensionering, herunder modregningsregler og senere folkepensionsalder.

I HK Kommunal Sydjylland har vi gennem flere år haft et godt samarbejde 
med vores konsulent Jakob Juul-Thorsen fra Sampension. 
Et samarbejde, hvor vi i fællesskab hvert år aftaler lokale 
fyraftensmøder i vores kommuner for medlemmerne. Der 
er altid et stort fremmøde, og tendensen i 2016 og 2017 
har også været, at der kommer flere yngre medlemmer til 
pensionsmøderne. En tendens vi er meget glade for, da vores 
pensionsordninger løbende kan tilpasses den givne livsfase, 
medlemmet er i, så det er vigtigt løbende at følge op på sine 

valg i pensionsordningen.

I 2016 afviklede vi fyraftensmøder i Kolding, Fanø, Horsens, Hedensted, 
Vejen og Vejle kommuner. I 2017 afviklede vi fyraftensmøder i Varde, 
Esbjerg, Haderslev og Tønder kommuner. Disse tilbud vil fortsætte i 2018.

I 2017 afviklede vi også i samarbejde med HK Stat Sydjylland et 
fyraftensmøde for senior 55 i vores afdeling i Kolding, hvor 36 
medlemmer fik god viden om deres pensionsordning og samspillet med 
sociale ydelser og efterløn.

VORES TILLIDSVALGTE ER  
NØGLEPERSONER
Både i HK Kommunal centralt og i HK Kommunal Sydjylland er vi dybt 
afhængige af vores tillidsvalgte for at nå vores medlemmer. De er vores 
forlængede arm og ”HK på arbejdspladsen”. Bestyrelsens fornemste 
opgave er derfor løbende at understøtte dem i deres arbejde lokalt. 
Vi skal udvikle dem og sparre med dem, så de føler, at vi ”klæder dem 
ordentligt på” til de mange forskelligartede opgaver og roller de skal løse 
på vores kommunale og regionale arbejdspladser.

De inviteres til udviklingssamtale, så vi sikrer kompetenceudvikling og 
opsamler viden om eventuelle ønsker til temadage eller kursusdage, som 
vi skal tilbyde.

HK Kommunal har vedtaget en ny TR politik, hvor gensidige 
forventninger er beskrevet, og i den forbindelse har vi i HK Kommunal 
Sydjylland vedtaget et kompetence-snitfladepapir, der beskriver 
kompetencefordelingen mellem TR/FTR og faglig konsulent. 
Grunduddannelsen for TR er ændret, så den afspejler de kompetencer, 
vores TR’er har brug for i dag.

I løbet af 2016 og 2017 har vi bl.a. afviklet flg. kurser og temadage:

 / Lokale kurser i bisidderrollen

 / Brænd igennem, som tillidsvalgt – præsentation og kommunikation

 / Lokale temadage for klubbestyrelserne

Derudover understøtter vi bestyrelsesmøder i DL’s regionsbestyrelser 
i Region Midtjylland og Region Sydjylland. Kvartalsmøder for 
vores TR’er på lægesekretærområdet, ERFA-møder for TR’er på 
tandklinikassistentområdet og beskæftigelsesområdet og ligeså 
netværksmøder for FTR/TR fra det administrative område i vores 
kommuner og på det regionale område.

Antallet af tillidsrepræsentanter svinger også fra år til år. Pr. 1. januar 2017 
havde vi 152 tillidsrepræsentanter, og i løbet af året fik vi valgt yderligere 
7 tillidsrepræsentanter, så vi ultimo 2017 havde 159 tillidsrepræsentanter. 
Vi har fortsat fokus på at få valgt alle de TR’er, vi kan, og vi oplever, at flere 
gerne vil påtage sig rollen DEN-MEDARBEJDER som tillidsrepræsentant. Det 
er en tendens, vi i høj grad understøtter, for jo flere tillidsrepræsentanter 
lokalt, jo flere medlemmer har et talerør direkte på deres arbejdsplads, der 
kan give dem indflydelse og værdi.

Vores tillidsvalgte skal have stor ros og anerkendelse for deres arbejde på 
vores arbejdspladser og tak for indsatsen og samarbejdet i 2016 og 2017. 
Bestyrelsen ser selvfølgelig frem til at fortsætte og udvikle samarbejdet, så 
vi i fællesskab gør en forskel for medlemmerne.

OPSAMLING OG AFSLUTNING
I HK Kommunal Sydjylland afvikler vi generalforsamling hvert andet år (lige 
år), som et forsøg, der er godkendt på vores generalforsamling den 11. marts 
2014.

Den 29. marts 2016 inviterede vi vores medlemmer til foredrag med Karen 
Marie Lillelund med titlen: Kommunikation – med humoren som forløser

Foredraget blev holdt i Vejen Idrætscenter. Vi var nødt til at opjustere 
deltagerantallet et par gange og endte med 240 deltagere til arrangementet. 
Et fantastisk foredrag, hvor lattermusklerne blev rørt mange gange, men 
også med opmærksomhedspunkter til, hvordan 
vi kan blive bedre til at kommunikere mere 
nærværende.

Bestyrelsen gennemgår og evaluerer hvert 
år sin vision. Visionen danner sammen med 
forbundssektorbestyrelsens handleplan grundlag 
for bestyrelsens politiske og strategiske arbejde.

Bestyrelsen udarbejder sammen med de faglige 
konsulenter hvert år handleplaner til at understøtte 
vores strategiske arbejde på udvalgte områder 
og for vores tillidsvalgte. For at skabe optimal 
videndeling, sparring, idégenerering og engagement 
udarbejdes handleplanerne i fællesskab. Vi sætter 
en ære i at gennemføre de planlagte aktiviteter/indsatser inden 
for forskellige fagområder, og vi har en klar forventning om, at vi 
alle efterlever dem.

Med denne skriftlige beretning har bestyrelsen ønsket at 
give et tilbageblik på de 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 ønsker at være synlige, skabe relationer, sætte dagsordenen og være med 
til at levere løsninger både internt i HK Kommunal og HK Sydjylland og ikke 
mindst på vores arbejdspladser til gavn for vores medlemmer.

Vores mål er, at medlemmerne oplever HK som en nærværende og relevant 
fagforening, der varetager og udvikler deres interesser uanset forskellighed 
og giver dem værdi.

På bestyrelsens vegne

Lene Roed, formand

Karen Marie Lillelund
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VI ER ALTID 
KLAR TIL AT 
HJÆLPE

BESØG HK.DK 
FOR MERE INFO

HK KOMMUNAL SYDJYLLAND
Jupitervej 1, 6000 Kolding
Borgergade 2, 6700 Esbjerg
Brunde Øst 16, 6230 Rødekro

syd@hk.dk

Telefon 7011 4545


