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Skriftlig beretning marts 2013 til marts 2014 

 

HK Privat Sydjyllands bestyrelse ser tilbage på et år, der på ingen måder har manglet udfordringer, 

hverken på det landspolitiske felt eller i forhold til det fagpolitiske.  

Vi vil i den skriftlige beretning hovedsagelig koncentrere os om de emner, hvor vi har været 

direkte involveret i det forgangne år. På selve generalforsamlingen vil der blive aflagt en mundtlig 

beretning, hvor vi vil beskrive den retning, vi mener, HK Privat Sydjylland skal gå fremadrettet. 

 

Maskinhandler-overenskomsten 

Næppe var generalforsamlingen sidste år overstået, før formand Henny Fiskbæk måtte i 

arbejdstøjet igen. På et af de mindre overenskomstområder, hvor Henny sidder med i 

forhandlingsudvalget, nemlig overenskomsten mellem HK Privat og Maskinhandlerforeningen, 

skulle forhandlingerne genoptages.  

Der var ellers opnået enighed mellem parterne på et møde d. 7. februar. Her havde Henny været 

med til at forhandle et kontroversielt forslag ind i overenskomsten, der betød, at ledere kunne 

være omfattet af visse dele af overenskomstens goder, hvis de var medlem af HK, og en etårig 

aftale, da de gerne ville forhandle samme år som DI. Nu havde maskinhandlerforeningen meddelt, 

at DA havde underkendt forhandlingsresultatet. Vi var noget målløse over, at DA i den grad kunne 

finde på at overrule en af sine medlemsorganisationer.  

 

Klubgeneralforsamlinger og virksomhedsbesøg 

2013 var også præget af generalforsamlingerne i vores virksomhedsklubber, hvor Henny, så vidt 

hendes kalender tillod det, deltog. Dette er noget, vi i bestyrelsen ønsker at lægge stor vægt på 

også i fremtiden. Vi vil hermed appellere til jer tillidsrepræsentanter om, at indbydelsen til jeres 

generalforsamling også sendes til formanden. Eller inviter hende på virksomhedsbesøg, som 

Thomas Monberg, tillidsrepræsentant på AMCOR Flexibles i Horsens, gjorde.  

Det er vigtigt for os i bestyrelsen hele tiden at have fokus på jeres ønsker og det, der rører sig ude 

på virksomhederne. Dette opnår vi efter vores bedste overbevisning ved at være til stede, der hvor 

I har jeres dagligdag, ikke ved at holde interne møder med os selv. Hvis vi i bestyrelsen skal sikre, 

at HK Privat Sydjylland er den fagforening, der giver jer værdi, er den viden, I giver os, guld værd.  
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Vi kan ikke navigere uden et kompas i et oprørt arbejdsmarked. Husk, I er vores kompas, det der 

sikrer, at vi kan holde den kurs, I forventer af os. Uden jer ville vi hurtigt blive slået til 

pindebrænde, og de glubske løndumpningshajer er parate, de ligger bare og venter.  

 

Strasbourg-tur for tillidsrepræsentanter 

EU har stor indflydelse på dansk arbejdsmarkedspolitik, uanset om vi kan lide det eller ej. For at 

belyse dette på nærmeste hold besluttede bestyrelsen at udbyde en tur til EU-parlamentet i 

Bruxelles til vore tillidsrepræsentanter. 

Henny var tovholder på opgaven, og til at hjælpe var der nedsat et lille hurtigt arbejdende udvalg 

bestående af Hanne Andersen, der sørgede for, at budgettet hang sammen, Lena Ladefoged, der 

indhentede tilbud og forhandlede prisen, og Jens Søndergaard, der koordinerede samkørslen til 

opsamlingsstedet. En uge hver måned flytter Parlamentet fra Bruxelles til Strasbourg og netop i 

uge 16, hvor vi havde planlagt turen til, var parlamentet ramt af ”flyttecirkus”. Nu viste det sig, at 
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et hurtigt arbejdende udvalg har sin berettigelse. I løbet af få dage havde Lena tryllet et nyt tilbud 

fra De Blå Busser frem, hvor turen gik til Strasbourg.  

Henny havde fået aftaler i stand med både EU-parlamentarikerne Britta Thomsen, Christel 

Schaldemose og Ole Christensen. Det er ellers ikke kutyme, at grupper får foretræde for mere end 

én af parlamentarikerne, fik vi efterfølgende at vide.  

Vi besøgte naturligvis også Europarådet, hvor vi konstaterede, at sikkerhedsforanstaltningerne var 

i top. Alle skulle registreres på forhånd, det vil sige at sekretariatet skulle have kopi af pas inklusiv 

billede tre uger inden besøget. Det lykkedes også at få en aftale med den faste danske 

repræsentant, på daværende tidspunkt ambassadør Claus von Barnekow, der holdt et oplæg om 

Europarådets rolle. Han var en underholdende fortæller, og der var rig mulighed for at stille 

spørgsmål efterfølgende. Desværre kunne vi ikke få en aftale med ETUC (European Trade Union 

Confederation), da de kun har kontor i Bruxelles. 

Det var første gang, bestyrelsen vovede sig ud i et så stort projekt, og af den efterfølgende 

evaluering kunne vi se, at de skønhedspletter, der var, i stor udstrækning skyldtes, at turen blev 

ændret fra Bruxelles til Strasbourg. Flere af deltagerne efterlyste et møde med ETUC samt hotel 

tættere på centrum, begge dele havde været opfyldt, hvis vi var taget til Bruxelles. Til gengæld 

havde vi ikke oplevet Europarådet.  
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Kontaktpersoner 

I handleplanen for 2013 stod der, at bestyrelsen skulle gennemføre ringerunder til medlemmer på 

udvalgte virksomheder for at få flere kontaktpersoner. Vi mener det er vigtigt, at der på de 

virksomheder, hvor der ingen tillidsrepræsentant er, findes en kontaktperson. Kontaktpersonens 

rolle er at distribuere nyheder og oplysninger om for eksempel overenskomstforhandlingerne, 

generalforsamlinger og nyhedsbreve og opfordre kollegaerne til at kontakte HK, hvis de har 

spørgsmål om løn og ansættelsesforhold.  

Umiddelbart efter det konstituerende bestyrelsesmøde d. 13. marts 2013 gennemførte vi første 

runde. Her skilte to personer sig lynhurtigt ud fra os andre: Dorthe Hansen og Lena Ladefoged 

havde medfødte evner udi kunsten at finde kontaktpersoner. I handleplanen for 2014 er denne 

opgave også et bestyrelsesanliggende. Lena og Dorthe har nu tilbudt, at de tager sig af denne 

opgave i 2014. Det betyder at de, foruden de ca. ti årlige bestyrelsesmøder, mødes tre timer en 

gang i måneden på kontoret i Kolding og ringer til medlemmer. En opgave, som vi i bestyrelsen 

sætter stor pris på, at de varetager.  
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Transportområdet 

Det Europæiske Transportforbund afholdt kongres fra den 29. til den 31. maj 2013. HK Privat har 

to pladser, og vores formand Henny Fiskbæk fik tildelt den ene plads. 

Der var mere end 400 deltagere, 264 delegerede fra 31 forskellige europæiske lande. Der er 

kongres hvert fjerde år, og vi skulle prioritere og fastsætte de kommende fire års arbejdsprogram 

for ETF. Vi skulle være med til at beslutte, hvilken strategi der skulle bruges, for at vi kunne være 

med til at sikre en større social balance i Europa. 

Der blev diskuteret transportpolitik til lands, til vands og ikke mindst i luften. Men det, Henny bed 

mest mærke i, var, at debatten i den grad bar præg af problemer med løndumpning og udnyttelse 

af arbejdskraften på tværs af grænserne. Massive sociale problemer i de sydeuropæiske lande på 

grund af finanskrisen og den deraf følgende massive arbejdsløshed især blandt de unge. Det er 

ikke længere nok at tænke nationalt i fagbevægelsen, vi skal samarbejde på tværs af grænserne 

ikke kun europæisk, men globalt. 

Det, vi er startet på i HK med den organiserende fagforening, har været på dagsordenen i lang tid i 

andre europæiske lande. De kommende fire års arbejdsprogram for ETF underbygger dette. I et af 

afsnittene står: ”The trade union movement has got to relearn the word organize”.  

EU og især næstformand i kommissionen Siim Kalas, der har ansvaret for transportområdet, blev 

adresseret under en lang paneldebat, hvor Siim Kalas desværre ikke selv kunne være til stede. 

Hans stedfortræder svarede på kommissærens vegne. Et af de meget tydelige budskaber var, at 

den politik, man førte i EU om mere privatisering og liberalisering, skete på bekostning af 

arbejdstagernes løn og arbejdsforhold, og at det enorme fokus, man havde på at sikre 

virksomhedernes konkurrenceevne, bevirkede, at de sociale sammenhænge smuldrede.  

Hele luftfartsområdet har sit eget afsnit i arbejdsprogrammet. Her beskrives, hvorledes 

deregulering og liberalisering af flybranchen er sket på bekostning af sikkerhed, arbejdsmiljø, 

lønninger og arbejdsforhold. Dette sætter en negativ spiral i gang med risiko for en total 

deregulering af branchen. Lavprisselskabernes indtog i branchen har i den grad haft negativ 

indvirkning på den måde ”handling-selskaberne” hyrer medarbejdere på. Vikarbureauer og 

løsarbejdere er mere reglen end undtagelsen. Ligeledes har lavprisselskabernes ignorance over for 

fagforeningerne og de basale rettigheder, man har som arbejder, medført en ulige konkurrence, 

som ikke baserer sig på service, men alene på løndumpning og forringelse af arbejdsforholdene for 

de ansatte. 
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ETF General Secretary, Eudoardo Chagas blev genvalgt. Nyvalgt til ETF President posten blev Lars 

Lindgren, Sverige. Til den otte mand store Management Committee blev Jan Villadsen fra 3F 

genvalgt, og han er ligeledes medlem af Executive Committee for Norden. 

 

Den organiserende fagforening - DOF 

I juni var alle politikere og medarbejdere på kickoff-dag i Odense Congress Center. Et kickoff til at 

HK har startet en kulturforandringsproces, og fremadrettet vil HK være den organiserende 

fagforening. En beslutning der ligger fuldstændig i tråd med den bevægelse, der er i resten af 

Europa, og det ETF-kongressen havde stor fokus på.  

Hvad er den organiserende fagforening så for en størrelse? I daglig tale er vi begyndt at kalde det 

DOF, vi går på kursus i DOF - ja vi skal nærmeste doffiseres! Det er en proces, der skal gøre HK til 

en bedre, stærkere, mere relevant og nærværende fagforening for dig.  

Vi anerkender, at du både kan og vil meget selv, og derfor skal vi hele tiden have fokus på og 

understøtte det, du og dine kollegaer mener er relevant på jeres arbejdsplads. Vores første 

prioritet skal være at forbedre dit arbejdsliv. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på 

overenskomsterne, synliggøre de resultater, du og dine kollegaer opnår via lokalaftaler på jeres 

arbejdsplads, og som dermed har værdi for dig.  

Og hvad betyder det så mere konkret? I midten af juni var Henny sammen med den faglige chef 

Berit Kjærgaard og koordinator Olai Sandholm på et to dages møde med formand for HK Service 

Hovedstaden, Rene Knudsen, formand for ITMK Hovedstaden Ulla Jeppesen og organiser Esben 

Hjort. Formålet var at få et bedre indblik i, hvordan vi i HK Privat Sydjylland kunne få større succes 

med organisering og fastholdelse af medlemmer.  

Det var et par yderst informative dage. Ikke alene fik vi indblik i organisering, og hvordan de havde 

implementeret det, men vi fik også et godt billede af den profil, vi skulle beskrive i et eventuelt 

kommende stillingsopslag.  

Henny og næstformand Hanne Andersen havde været med til at godkende, at sektorbestyrelsen 

HK Privat frigav midler fra formuen til at understøtte de respektive private sektorer ude i 

afdelingerne ved ansættelse af organisere. Det indebar, at sektoren ville afholde lønudgiften til 

ansættelse af en organisator i forholdet 1:1.  

Kulturforandring sker ikke over en nat, det er en løbende proces. I løbet af efteråret 2013 og de 

første måneder her i 2014 har alle ansatte og fuldtidspolitikere i HK været på et to dages kursus i 
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Den Organiserende Fagforening, og et specielt forløb for politikere og administrative ledere er lige 

startet. Men det er ikke gjort med det. Flere bliver involveret. 2014 vil blive et særdeles aktivt år i 

”DOF’ens” tegn, men det vil vi komme meget mere ind på i den mundtlige beretning. 

 

Arbejdsmiljøudvalget 

Vi har et lille AMR-udvalg, der består af Michael Rosenberg, Hans Jørgen Andersen og Hanne 

Andersen, og på foranledning af dem blev der afholdt en konference for arbejdsmiljø-

repræsentanterne i HK Privat Sydjylland den 10. september.  

Vi var så heldige, at konsulent Heidi Lisette Bille fra Bar kontor kunne komme og fortælle om den 

sidste nye lovgivning på området. De fremmødte arbejdsmiljørepræsentanter kunne fremdrage 

eksempler fra deres dagligdag, og formiddagen fløj af sted. Eftermiddagen bød på både oplæg om 

netværksdannelse og indblik i afdelingens behandling af arbejdsmiljøsager. 

Arbejdsmiljøet var også sat på dagsordenen den 17. september, hvor ansatte og formænd på 

tværs af sektorer og afdelinger fortalte om, hvordan arbejdsmiljøet blev håndteret dels i 

sektorerne dels i de forskellige afdelinger. Flere af oplægsholderne fra de private sektorer gjorde 

opmærksom på, at mange AMR ikke var medlem af HK, og derfor ikke fik mulighed for at deltage i 

de mange uddannelsesmuligheder, der er i HK som arbejdsmiljørepræsentant.  

I medlemsundersøgelser bliver mere fokus på arbejdsmiljøet efterlyst, især fra arbejdsmiljø-

repræsentanterne. Dette udsagn stiller vi os noget undrende over for, idet den konference, vi lige 

havde afholdt i afdelingen for AMR, kun kunne tiltrække ni deltagere, hvoraf de fem var 

bestyrelsesmedlemmer! Vi havde fået en virkelig dygtig kapacitet på området til at undervise om 

formiddagen, og der var mulighed for en snak om fremtidige udfordringer på den arbejdsplads, 

man kom fra, og uddannelsesmuligheder om eftermiddagen. Her efterlyser vi virkelig input til, 

hvad vi skal sætte i søen i stedet for. HJÆLP os - kom med din viden.  

 

OK 2014  

Sektoren havde inviteret tillidsrepræsentanter, afdelingssektorformænd og faglige medarbejdere 

til møde den 18. september. Der skulle indsamles krav til de kommende overenskomst-

forhandlinger. Det var et virkelig godt møde. Den store forskel fra 2012-mødet, hvor man havde et 

fælles oplæg kun med oplægsholder fra CO-Industri var, at man nu delte deltagerne op i grupper, 

der relaterede til de forskellige overenskomstområder.  
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Alle følte sig set og hørt. Der var livlig debat, især om der skulle være specielle rettigheder for 

medlemmer i overenskomsterne. Det ville være den måde, medlemmerne kunne se, at der var en 

grund til at være medlem af en rigtig fagforening. De færreste havde forståelse for, at det ikke var 

et issue, formandskabet havde tænkt sig at bringe videre.  

Bestyrelsen forsøgte på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18.september, hvor de sidste 

søm skulle slås i i forhold til overenskomstkravene, via vores formand Henny Fiskbæk og 

næstformand Hanne Andersen, at bringe emnet op igen. Inge Meyer fra ITMK fremførte under 

mødet vægtige argumenter om den risiko, det ville indebære. Vi vil her prøve at gengive hendes 

”øjenåbner”: 

De nuværende overenskomster er områdeoverenskomster, hvilket betyder, at HK har retten til at 

overenskomstdække hele området. Hvis der bliver indført specielle rettigheder for medlemmer af 

HK, vil det betyde, at de ændrer sig til medlemsoverenskomster, hvilket vil åbne en ladeport af 

format for de gule, til at kræve overenskomster for deres medlemmer også.   

Hvad står der så tilbage af muligheder? Hvis der fremadrettet skal være specielle goder for HK’ere, 

må det blive på lokalaftalerne, og her skal man så sikre sig, at HK’erne ikke bliver mere 

omkostningstunge for virksomheden end dem, der ikke er medlem. For så er risikoen jo bare, at 

arbejdsgiveren ikke ansætter HK’ere. En balancegang på en knivsæg. 

To temaer blev vedtaget på mødet: ”Overenskomst til alle” og ”Tryghed gennem uddannelse”. 

Allerede i skrivende stund vil vi tillade os at være begejstrede. Industriforliget blev offentliggjort 

søndag den 9. februar kl. 14.00. Henny og Hanne var indkaldt til ekstraordinært sektor-

bestyrelsesmøde den 10. februar. Vi mener helt klart, at for første gang i mange år afspejler 

forliget, at der også er funktionærer på industriområdet.  

Selvfølgelig er der skønhedspletter, og en stor skuffelse var, at der ikke blev ændret på § 11 om 

funktionsløn. Det er en ringe trøst, at den nu også gælder for TL. Som et plaster på såret er der 

indført en anmærkning til § 1, der giver forbund under CO-Industri mulighed for et 

organisationsmøde, hvis der er begrundet mistanke om, at medarbejdere fejlagtigt/uretmæssigt 

holdes uden for overenskomstdækning.  

Det betyder, vi ikke skal rejse konkrete sager, men alene på begrundet mistanke kan begære 

møde. Det kan vi kun hilse velkommen, da vores erfaring er, at medlemmer skrives ud af 

overenskomsten, men ikke ønsker at rejse det som en sag, da de er bange for at miste jobbet. 

Når dette så skal vejes op mod de positive ting i forliget, så som to uger mere med 

arbejdsgiverbetalt forældreorlov, og at loftet for løn under forældreorlov hæves fra de nuværende 
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kr. 140 til kr. 145 – og at det oven i købet også er den første ”regnbueoverenskomst” hvor det er 

præciseret, at forældreorloven også gælder for forældre af samme køn - er det da ik` så ringe 

endda.  

Ferietillægget gøres pensionsberettiget og er dermed en indirekte forhøjelse af pensionsbidraget, 

fritvalgskontoen stiger løbende over de næste tre år til 2 %, IKUF oversigten over 

forhåndsgodkendte kurser medtager moduler fra erhvervsakademi- og diplomuddannelser, hvilket 

især kommer vore medlemmer til gode, elever kan bruge IKUF til fritidsuddannelser, der kan 

bruges op til tre uger af IKUF i opsigelsesperioden, og et af de mere kontroversielle, to timers 

betalt frihed til at søge vejledning i a-kasse/fagforening ved afskedigelse pga. omstrukturering, 

nedskæringer, lukning eller lign. Dette passer som fod i hose med vores nyoprettede ”Kvikstart”, 

og ikke mindst er der 1,9% lønstigning hvert år til elever.  

Forhøjelser på både timelønnen, forskudt tid, skiftehold og overarbejde er en kraftig indikation på, 

at der er penge at hente, når de lokale lønforhandlinger går i gang. En mulighed, der skal udnyttes 

fuldt ud. Det faglige team er klar, hvis I har brug for kurser i lønforhandling og forbedring af 

lokalaftaler.  

 

 

Henvend jer – nu. Hvorfor vente på grønt lys?       
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HK Danmark-kongres 

HK Danmarks kongres løb af stablen fra den 24. til den 26. oktober. Her var der bred opbakning til 

”Den Organiserende Fagforening” og til et nyt målprogram, der skal sikre, at HK har jer og jeres 

interesser i centrum. Både vores formand Kim Simonsen og næstformand Mette Kindberg blev 

genvalgt for de næste fire år med stående applaus.  

Som I kan se af billedet var vores statsminister Helle Thorning-Schmidt gæstetaler, og hun 

refererede til et besøg hos Udbetaling Danmark og en snak, hun havde haft med vores 

bestyrelsesmedlem Maria Winther Steffensen, der er tillidsrepræsentant hos UBD, om hvor vigtigt 

TR-arbejdet er, og at hun kunne høre, hvor meget Maria gjorde for sine medlemmer. 

Statsministeren nævnte også, at Maria til daglig arbejder med pension, og at hvis man ringer til 

Udbetaling Danmark og får fat i Maria, er man i trygge hænder.  
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Et af de helt store debatpunkter under kongressen var HK Kommunals forslag om, at en sektor 

skulle have mulighed for at melde sig ud af LO. Forslaget blev trukket på førstedagen, men gav, og 

havde op til kongressen givet, en del debat og usikkerhed blandt de andre LO forbund om, hvor HK 

i grunden var på vej hen. 

Hovedbestyrelsen havde inden kongressen vedtaget, at der skulle foretages en fælles 

undersøgelse for hele HK, der skulle analysere muligheder og barrierer ved fremtidigt 

hovedorganisationstilhørsforhold. Det skulle være et oplyst grundlag at træffe beslutning ud fra, 

og ikke guddommelige mavefornemmelser. Her blev vores formand Henny Fiskbæk interviewet af 

en konsulent fra FAOS, der stod for undersøgelsen, og hun gav klart udtryk for, at HK Privat hører 

hjemme i LO. Hele vores konflikt, overenskomst og aftalesystem er bygget op omkring 

hovedaftalen mellem LO og DA. Hvis vi i HK Privat ikke er medlem af LO, vil vi stå som Moses ved 

det Røde hav uden stav til at hjælpe os. 

Ikke desto mindre havde forslaget også den positive effekt, at LO, med Harald Børsting i spidsen, 

havde taget beskyttelsesbrillerne af og skiftet dem ud med skærmbriller. Det er en nødvendighed, 

at LO erkender, de skal varetage interessen for andet og mere end timelønsområdet. Harald 

Børsting sagde på kongressen, at det havde udfordret LO, at HK Kommunal havde stillet forslaget, 

men han var glad for, at vi stadigvæk ønskede at være en del af fællesskabet i LO og dermed 

sikrede den fortsatte udvikling. Han pointerede dog også, at ting tager tid, og at en ny 

hovedorganisation nok ikke lå lige om hjørnet. 

Det blev vedtaget, at HK ville arbejde på, at der om fire til seks år dannes en ny hovedorganisation, 

der omfatter LO, FTF og gerne også AC-organisationerne. Et ambitiøst mål, vi i bestyrelsen er 

overbevist om vil være til gavn for jer og give fagbevægelsen det solide fundament, der er 

påkrævet, for at sikre jer de mest optimale løn- og arbejdsforhold i en globaliseret verden, der er 

under evig forandring.  
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Et godt fundament gør forskellen. 

 

ERFA-møde om Ryanair i Oslo 

For at tillidsrepræsentanter på Billund Lufthavn kunne få besvaret nogle af de spørgsmål, der var 

blevet rejst både af medlemmer og ikke-medlemmer, om hvorvidt Ryanair nu også var så slem, 

som vi havde givet udtryk for, havde Henny i samarbejde med Kjell Finvåg fra Handel og Kontor i 

Norge arrangeret et ERFA-møde for alle tillidsrepræsentanterne på Billund Lufthavn.  

Turen gik til Oslo, hvor de mødtes med vores norske søsterorganisation, Handel og Kontor Norge 

og PARAT (det der i Danmark svarer til serviceforbundet), og det norske LO. De danske deltagere 

var, foruden de 10 tillidsrepræsentanter, lokalformanden fra 3F, Brian Lyst, en repræsentant fra 

LO Danmark, Erik Nielsen, formand for VSL (Vagt & Sikkerhedsfunktionærernes 

Landssammenslutning) Peter Jørgensen, næstformanden i FPU (Flyvebranchens Personale Union) 

Anders Mark Jensen, vores egen formand, Henny Fiskbæk, og faglig konsulent Mona Poulin.  
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Kjell Finvåg og faglig sekretær Sissel Weholdt bød velkommen. De havde arrangeret et fantastisk 

møde, hvor informationsniveauet var utrolig højt, idet de havde fået både advokat Imran Haider 

fra norsk LO, der kørte sagerne mod Ryanair, og de to personer, som havde opgaven med at 

organisere de ansatte hos Ryanair, og en tidligere ansat hos Ryanair til at fortælle os om deres 

erfaringer med selskabet. Vi var noget rystet over de metoder, Ryanair bruger over for deres 

ansatte, og hvordan sikkerheden tilsidesættes.  

Alexandra Cocca, tidligere stewardesse hos Ryanair, fortalte os blandt andet om uddannelsen af 

kabinepersonalet. Her er der kun EN simulatorlektion i katastrofeberedskab, resten er teori. Den 

obligatoriske træning i kommunikation mellem kaptajn og besætning sker ikke. Træningen i, 

hvordan nødudgangene skal åbnes, foregår mens flyet ruller ud til startbanen – lige inden afgang! 

Det går i høj grad ud over sikkerheden, kunne Anders Mark Jensen fra FPU noget rystet fortælle. 

Normalt er 50 % af uddannelsen simulatortræning, og træning i kommunikation mellem kaptajn 

og besætning er et must. Hvordan skal man ellers håndtere en katastrofesituation???  

Om ansættelsesforholdene havde hun flere rystende eksempler, vi vil kun nævne nogle få. En 

ansættelseskontrakt indeholder bestemmelser om afbetaling på uddannelsen, uniform og ID-kort. 

Det betyder, at ingen tør sige noget de første syv måneder, uanset hvad de bliver udsat for, da det 

vil sætte dem i en håbløs gæld til Ryanair.  

Der bliver givet ”dummebøder”, hvis der ikke er nok ekstra salg til passagererne, eller hvis man har 

glemt sit ID kort. Efter tre sygedage indkaldes til møde, hvor der trues med fyring, hvis der 

kommer flere. Der er ingen løn under sygdom. Mange har standby-vagter, men der er ingen 

betaling for dem. De bliver ofte flyttet til en anden base, og det skal de selv betale alle udgifter til. 

Ikke engang rejsen får de betalt. Nogle sover på kontoret i lufthavnen, de har ikke råd til andet. 

Hvis de som ansat laver en skriftlig protest, forsvinder den og bliver erstattet af en fyreseddel.  

De arbejder under frygt. Tanken om at henvende sig til en fagforening er ikke eksisterende. De er 

skræmt til tavshed, som det var tilfældet med det HK-medlem, Sissel kørte sag for. Her blev en 

tidligere ansat truet til at indgå forlig, ellers ville Ryanair skrive til hans nye arbejdsgiver.  

Shakeel Rehman, tidl. ungdomssekretær i LO Østfold, og Kjetil Kleppert fra bestyrelsen i FLR og 

klubformand hos Novair fortalte, at Ryanair-ansatte ikke ønsker at blive kontaktet eller tage 

kontakt til fagforeninger på grund af frygt for fyringer. På det første møde, det lykkedes at afholde, 

var det første spørgsmål ”Er der mikrofoner eller skjult kamera i lokalet”? De få, som mødte op, 

var bange for, at det var en fælde,  som Ryanair havde lagt. Der blev intet skrevet ned på 

møderne. Ingen navne, ingen eksempler - ingenting.  
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De oplysninger, vi fik under mødet, blev videreformidlet til den centrale koordineringsgruppe i LO 

Danmark via vores sektorformand Simon Tøgern. Der arbejdes nu på at få LO til at være vært ved 

en konference om social dumping på luftfartsområdet i lighed med den konference, der afholdes 

af LO i Norge den 20. marts, hvor en række kapaciteter fra EU og Norge deltager som 

oplægsholdere.  

 

 
Deltagerne på ERFA-mødet i Oslo. 
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Handleplan for 2014 

Hele bestyrelsen og det faglige team var samlet den 22. – 23. november for at få handleplanen for 

2014 på plads. Sektoren havde sendt målene for 2014 ud, og nu skulle der sættes handling på. Det 

skulle naturligvis afspejle principperne i Den Organiserende Fagforening. Det var en intens dag, der 

startede kl. 9.00, hvor Esben Hjort og Karens Schack fra sektoren gav et indblik i DOF, så vi alle 

havde samme udgangspunkt og viden. Denne viden skulle så implementeres i en konkret 

handleplan for det faglige arbejde i 2014.  

Alle tog fat i opgaven med stor entusiasme og både under gruppearbejdet og på den efterfølgende 

opsamling var der en livlig debat, og ideerne blomstrede. Berit Kjærgaard og Olai Sandholm skulle 

styre tropperne igennem dagen. Næste dag fortsatte bestyrelsen og de to tovholdere og fik alle 

input og ideer samlet i en handleplan, hvor målene for HK Privat Sydjylland i 2014 er:  

 435 flere medlemmer fastholdes/organiseres 

 230 flere medlemmer overenskomstdækkes 

 8 flere tillidsrepræsentanter og klubber 

 10 flere arbejdsmiljørepræsentanter 

 100 flere kontaktpersoner 

 60 tillidsvalgte gennemfører organiseringskurser 

 40 % stemmer ved urafstemningen OK 2014.  

Vi har i de seneste år arbejdet ud fra handleplaner, og konferencen er en fast årligt 

tilbagevendende begivenhed. Her tager vi udgangspunkt i medlemsundersøgelsen og de konkrete 

mål, der er fastsat på henholdsvis vores egen sektorkongres og HK Danmarks kongres. Det 

betyder, at vi allerede i december måned har fastlagt, hvad vi skal fokusere på i det kommende år. 

Der bliver løbende nedsat udvalg, der skal tage hånd om de aktiviteter, vi har besluttet skal 

understøtte målene.  

For at vise de tillidsvalgte, at vi værdsatte deres arbejde og samtidig give dem et lille skulderklap, 

blev vi i bestyrelsen enige om at invitere alle vore tillidsvalgte til julehygge den 9. december med 

gløgg og æbleskiver. Som tak for året der gik var der også en lille julegave til de fremmødte. Det 

var meningen at give de tillidsvalgte mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af arbejds-

pladserne i uformelle rammer.  

Bestyrelsen blev enig om at nedsætte fire udvalg á to personer, der tog sig af planlægning og 

indkøb til arrangementerne, der blev holdt i Horsens, Kolding, Rødekro og Esbjerg. Vi må 

konstatere, at fremmødet var ret begrænset. Af de godt 300 tillidsvalgte mødte 19 frem. Her 

efterlyser vi også input - hvad vi skal tilbyde i stedet for? HJÆLP os - kom med din viden.  
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Synlighed og medieomtale 

Hvordan gik det med synligheden i 2013? Vores formand gik i 2012 til valg på, at hun ville gøre HK 

Privat Sydjylland mere synlig. Hun sagde: ”Stik mig en bil i HK Privats grønne farver, og jeg vil gøre 

mit til, at HK Privat Sydjylland bliver synlig”. Bilen blev af økonomiske årsager ikke købt. Til 

gengæld har hun formået at komme i fjernsyn, radio og de trykte medier. 

Hvert år får vi tilsendt Primetimes opgørelse over, hvor 

stort et seer- læser- og lyttertal, HK Sydjylland har 

opnået. Det er både artikler, radio og TV-omtale, som 

derefter omregnes til annonceværdi. Samlet set har HK 

Sydjylland været ”på” 244 gange i løbet af 2013, hvilket 

betyder, at vi er nået ud til 38.049.023 læsere, seere 

eller lyttere, og det svarer til en annonceværdi på 

4.701.603 kr.  

Når vi plukker HK Privat Sydjylland ud af opgørelsen, har 

vi et seer- læser- og lyttertal på 15.302.756. Det svarer 

til en annonceværdi på kr. 1.281.936, hvilket klart 

opfylder vores forventninger til synlighed. En synlighed, vi ikke tror en grøn bil kunne gøre efter.  

Nogle af de emner, hvor HK Privat Sydjylland var direkte involveret og som trak overskrifter i løbet 

af 2013 og foråret 2014, var: 

 Opfordring til virksomhederne i vores område til at kompetenceudvikle i stedet for at fyre 

medarbejderne. 

 Ledelsen på Danfoss blev opfordret til at tænke uddannelse i forbindelse med en større 

fyringsrunde. 

 Vestre Landsrets afgørelse om erstatning pga. fyring under fertilitetsbehandling. 

 Lægekonflikten, hvor de faglige havde lavet en drejebog til lægesekretærerne i tilfælde af 

konflikt. 

 Ingen øremærkning af fædreorlov. 

 Pas på hvad du som ansat opdaterer på din facebookside eller på andre sociale medier. Din 

arbejdsgiver kigger med. 

 Hver fjerde ansat på små virksomheder opsiges, inden der er gået et år. 

 Hands On-kampagnen, hvor folkeskoleelever introduceres til erhvervsskolerne. 

 Tjek dine pensionsindbetalinger: Nogle virksomheder ”låner” medarbejdernes 

pensionspenge. 



    

  

 

  18 

 Kvinder til jobsamtale spørges stadigvæk, om de skal have børn, selv om det er 

overtrædelse af lovgivningen. 

 Lone og Paw-sagen, hvor manden bliver fyret, fordi hustruen lægger sag an mod den 

virksomhed, de begge arbejder hos. 

 

Faglig afdeling og medlemsudvikling 

Denne synlighed skyldes ikke mindst, at vort faglige team løbende har været opmærksom på og 

informeret os om netop de faglige sager, hvor der er opnået resultater og afsagt domme, der ikke 

alene gavner det enkelte medlem, der har fået hjælpen, men rigtig mange danskere uanset, om de 

er medlem eller ej.  

Denne kæmpe indsats har indbragt et beløb på kr. 13.692.440 til vore medlemmer fra sager kørt 

mod arbejdsgivere. Derforuden har vort LG-team indkasseret kr. 9.174.827 til de medlemmer, som 

var i den ulykkelige situation, at deres arbejdsplads var gået konkurs. En total på kr. 22.867.267 er 

et meget kontant bevis på, at det ikke er lige meget, om man er medlem af HK Privat Sydjylland 

eller ej.  

Vi er stolte over de resultater, ikke kun det faglige team i HK Privat, men alle medarbejderne i HK 

Sydjylland har opnået. Vi er en enhed, der arbejder sammen på kryds og tværs i organisationen. 

Uden hver enkelt medarbejders indsats ville vi ikke kunne opfylde de mål, der er udstukket for HK 

Privat Sydjylland.  

I fællesskab og med et langt sejt træk har vi på fastholdelse formået at komme fra en sammenlagt 

7. plads på landsplan i 2012 til en 5. plads i 2013. Den nedadgående udvikling i medlemstallet er 

ved at bremse op. I 2012 var vi på 8. og sidstepladsen.  I 2013 var vi nr. 5, en væsentlig forbedring. 

Også på overenskomstområdet går det rigtig godt. Her er dækningen 66,6 %, en samlet 4. plads. Vi 

er oppe på 152 kontaktpersoner mod 134 ved udgangen af 2012. Bortset fra HK MidtVest er vi den 

afdeling med flest kontaktpersoner, og flere er undervejs. Vi vil fremlægge de dugfriske tal på 

selve generalforsamlingen.  

Vi må dog med stor forundring konstatere, at der hvor vi mindst forventede at møde modstand i 

forhold til at sikre medlemmernes løn- og arbejdsforhold, er der, hvor vi har mødt nogle af de 

største forhindringer. At vi inden for vore egne rækker i LO-regi i den grad har oplevet, at 

forhandlinger om fornyelse eller oprettelse af overenskomster blev trukket i langdrag, ja nærmest 

obstrueret, kommer noget bag på os. Ingen tvivl om, at alle forbund mærker medlemstilbagegang, 
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men dette kan på ingen måde retfærdiggøre, at man som seriøs faglig organisation ikke ønsker at 

indgå i forhandlinger om de ansatte HK’eres løn og arbejdsforhold. 

 

Erhvervsskolerne 

I skrivende stund venter vi stadigvæk på EUD-reformen, men man skal ikke glemme diskussionen 

om taxameterpengene. Hvad retfærdiggør en forskel på godt kr. 15.000 pr. årselev mellem en STX-

elev og en HHX-elev? Dette giver det almene gymnasium en merindtægt på over 18,5 % i forhold 

til handelsgymnasiet (udregnet af Danske Erhvervsskoler)  

 Som en direkte effekt af dette misforhold måtte bestyrelsesmedlem Jens ”Lyn” Søndergaard og 

afdelingsformand Ole Kjær på barrikaderne i slutningen af året. Jens er medlem af 

uddannelsesudvalget og Ole bestyrelsesmedlem på Hansenberg i Kolding. Skolen ville nedlægge 

uddannelsen til grafisk tekniker. Der var ikke økonomi i det for skolen, og København og Ålborg 

kunne klare opgaven. Skolen ønskede ikke fortsat at udbyde uddannelsen på trods af, at vi kunne 

påpege, at de fleste af de virksomheder, der uddanner elever inden for området, ligger i HK 

Sydjyllands område og dermed naturligt ville bruge Hansenberg.  

Ole og Jens handlede hurtigt, og alle gode kræfter blev kørt i stilling, lige fra grafisk udvalg, 

skolebestyrelsen, ja selv Undervisningsministeriet, men lige lidt hjalp det. Beslutningen var truffet 

på forhånd, det var et spørgsmål om økonomi ikke om tilgængelighed for de unge til at komme i 

gang med en uddannelse. Det lykkedes dog at beholde grunduddannelsen, men de resterende 

skoleophold bliver i Ålborg eller København. 

De fleste i bestyrelsen er involveret i uddannelsesudvalg og bestyrelser på en eller flere af de 

mange handelsskoler, vi har i vort område. Det er også en af de mange opgaver, der er som 

bestyrelsesmedlem. HK er med til at sikre, at de unges uddannelse lever op erhvervslivets og 

samfundets behov og krav. Det sker via det faglige udvalg, en ret, vi som organisation har i kraft af 

den aftale, der er mellem arbejdsgiver og arbejdstager.  

Derfor kan det undre os, at Krifa og Det Faglige Hus får adgang til skolerne for at hverve 

medlemmer blandt eleverne. Vi er dem, der sikrer, at uddannelsesniveauet er i orden, og vi er 

dem, der forhandler de overenskomster, som eleverne arbejder under. Det virker komplet 

meningsløst, at de gule har adgang til at hverve medlemmer blandt eleverne, når de hverken kan 

være med til at indgå aftaler eller udvikle uddannelserne.  
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Heldigvis kan vi se, at det pres, vi udøver via vores tilstedeværelse i bestyrelserne og 

uddannelsesudvalgene, stille og roligt betyder, at flere og flere skoler beder os om at undervise i 

”den danske model”. Et stort skridt i den retning, der betyder, at ungdommen bliver bevidst om, 

hvordan arbejdsmarkedet hænger sammen, og at pension, feriefridage, løn under barsel og 

fritvalgskonto ikke er lovgivning, men aftalestof.  

Læs det, der står med småt, inden du melder dig ind i en gul fagforening! 

 

 
 

Branchesektionernes og landsforeningernes fremtidige rolle  
 
At fagene forandrer sig er et uomtvistelig faktum. At de professionsrettede branchesektioner og 
landsforeninger har størst tilslutning er også et faktum. HK Privat Danmark har taget hul på en 
længe tiltrængt redefinering af den rolle, branchesektionerne og landsforeningerne har.  
 

 Hvordan skal branchesektionerne og landsforeningerne navigere fremadrettet for at tage 
højde for denne udvikling? 

 Hvad kan HK Privat gøre for at understøtte branchesektioner og landsforeninger i denne 
indsats?  

 
Hvem er den moderne privatansatte HK’er egentlig – hvad er vores rolle i virksomheden? 

 

 Hvem er den første, kunden møder? En HK’er.  

 Hvem er den første, leverandøren møder? En HK’er.  

 Hvem sørger for, at pengene passer? En HK’er.   

 Hvem sørger for, at hjemmesiden er opdateret? En HK’er.  
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 Hvem sørger for, at ledelsens beslutninger er ordentligt forberedt? En HK’er.  

 Hvem sørger for, at papirerne er i orden? En HK’er.  

 Hvem sørger for, at reglerne bliver fulgt? En HK’er.  

 Hvem sørger for at holde styr på projekterne? En HK’er.  

 Hvem arrangerer møderne? En HK’er.  

 Hvem sørger for, at der bliver fulgt op på beslutningerne? En HK’er.  

 Hvem sørger for kommunikationen med myndighederne? En HK’er.  

 Hvem har styr på den nye software? En HK’er.  

 Hvem ved, hvor de andre er? En HK’er.  

 Hvem sørger for, at leverancen når frem til kunden? En HK’er.  

 Hvem tager imod klagerne? En HK’er.  

 Hvem klarer tingene, når alt alligevel er gået galt? En HK’er.  
 

Kort og godt: Uden HK’erne går Danmark i stå! 
 
 
Gennem møder med alle branchesektionernes bestyrelser i løbet af foråret 2013 er næsten 30 
typiske HK Privat-jobfunktioner blevet identificeret. Efterfølgende er de blevet ”kogt ind” til et 
mindre antal områder, som HK Privats ikke-tekniske medlemmer er beskæftiget med. Altså det 
store flertal af medlemmer, som ikke er grafikere, grafiske teknikere, it-folk, laboranter eller 
lægesekretærer.  
 
1. Økonomi  

2. Personaleadministration/HR  

3. Salg  

4. Kundeservice  

5. Web/hjemmesideadministration  

6. Administration allround  

7. Ledelse & projektledelse  

8. Spedition & logistik  

9. Juridisk sagsbehandling  

10. Sprog og kommunikation  

11. Klinikassistenter  

12. Vejledning/rådgivning  
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Det store flertal af vore medlemmer er glade for deres arbejdsplads og stolte af deres arbejde. De 
vil gerne udvikle og dygtiggøre sig. Vi kan se, at de grupper, hvor man sammen bærer den faglige 
stolthed ”uden på tøjet”, ofte har en højere organisationsprocent og højere løn, og deres 
jobfunktion bliver ikke lige så ofte erstattet af andre - f.eks. en AC'er.  
Men for mange medlemmer er det ikke kun lysten til efteruddannelse, der driver værket. Mange 
har også en oplevelse af nødvendighed. Mange medlemmer har en velbegrundet bekymring for, at 
deres job forsvinder, fordi ny teknologi tager over, fordi arbejdsgange omorganiseres, fordi andre 
medarbejdergrupper overtager funktionerne, eller fordi jobbet kræver ny og anderledes viden og 
kompetencer.  
Af alle de medlemsundersøgelser, der er lavet gennem de sidste mange år, fremgår det, at 
medlemmerne ønsker sig en fagforening, der ved, hvad der rører sig på netop deres område, og at 
de tilbydes aktiviteter, der retter sig mod deres fag/profession.  Med andre ord: Det er her, 
branchesektioner og landsforeningerne har en opgave at løfte. 
For at få opgaven konkretiseret er der nedsat en arbejdsgruppe for hvert af de ovenstående 
fagområder. Opgaven er at definere området ud fra følgende spørgsmål: Er der en ens 
uddannelsesbaggrund, er det et branchespecifikt område, er området i vækst, hvilke typer af 
virksomheder er medlemsgruppen ansat i, og hvilke tendenser er der? Grupperne skal også finde 
på temaer til aktiviteter, der er specifikke for hvert fagområde, og deadline for tilbagemelding er 
den 10. marts 2014. Vi venter spændt på næste trin i processen.  
 
 

Slutbemærkninger 
 
Vi vil gerne takke alle vore tillidsvalgte, brancheklubbestyrelsesmedlemmer, medlemmer af 
erhvervsskolernes bestyrelser og uddannelsesudvalg, medlemmer i LO-sektioner, lokale og 
regionale beskæftigelsesråd, kort sagt alle, der er med til at varetage HK Privat Sydjyllands 
interesser. Tak for det store arbejde, I har ydet i det forgangne år, et uvurderligt bidrag, der i den 
grad gør en forskel for vore medlemmer. En tak til alle vore dygtige medarbejdere, der yder en 
utrættelig og entusiastisk indsats for at få det hele til at fungere, og det uanset, om man er direkte 
tilknyttet den private sektor eller er den, der sørger for, at de fælles administrative og praktiske 
opgaver bliver løst. 
Tak til jer alle for et knaldhamrende godt stykke arbejde, til gavn for både nuværende og 
kommende medlemmer. 
 
 
 

På bestyrelsens vegne 
Formand Henny Fiskbæk 

HK Privat Sydjylland 

 


