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FAGLIG HANDLEPLAN
HK PRIVAT
SYDJYLLAND

I
IN G & V

D

HANDLEPLAN 2021
Vi vil bidrage til at HK Sydjylland fastholder sin position som den største faglige organisation i
Sydjylland.
Vi har derfor udpeget tre tværgående pejlemærker, og en række målsætninger og konkrete initiativer
for det kommende års arbejde i HK Privat Sydjylland.

1

PEJLEMÆRKE: SYNLIGHED

Vi benytter såvel gamle som nye metoder til at synliggøre HK og den forskel som vi gør.
Vi vil bl.a.:
/ prioritere at være til tide og til stede, bl.a. kampagnebaseret, i hele vores geografiske
område, og virtuelt
/ benytter alle situationer med medlemskontakt såvel fysisk som virtuelt til dialog,
relationsopbygning og servicetjek fx også lønstatistikindsamling, og ringning i forbindelse
med urafstemninger
/ arbejde for at flere medlemmer bliver dækket af en overenskomst og en tillidsvalgt, og invitere
relevante parter til ”dialog-kaffe” med henblik på flere frivillige tiltrædelsesoverenskomster og
overenskomster med ikke-organiserede arbejdsgivere.

2

PEJLEMÆRKE: ”MEDLEMSÅR”

Ethvert år er ”medlemsår” – hvor alle tillidsvalgte såvel som menige og potentielle
medlemmer, med og uden overenskomst, skal mærke HK og den forskel som vi kan gøre for
dem.
Vi vil bl.a.:
/ gøre en særlig indsats for vores nye HK’ere – elever, studerende, samt andre
nyindmeldte, bl.a. med henblik på at spotte meningsdannere
/ prioritere og synliggøre tilbud til vores eksisterende menige medlemmer, da der allerede eksisterer
rigtig mange tilbud til vores tillidsvalgte
/ have en særlig opmærksomhed på vores medlemmers arbejdsmiljø, herunder bl.a. konsekvenserne
af digitalisering, hjemmearbejde m.m.

PEJLEMÆRKE: INTERESSEVARETAGELSE

3

I bestyrelsen vil vi kontinuerligt have fokus på interessevaretagelse, kommunikation og
udvikling af vores interne samarbejde.
Vi vil bl.a.:
/ udøve politisk interessevaretagelse gennem deltagelse i relevante fora og
kommunikation i / på relevante medier
bidrage til at HK Privat kommer godt ”fra land” med den nye struktur med
overenskomstbaserede grupper
/ videreudvikle vores bestyrelsesmøder / temamøder og bestyrelsesrapportering

1. MÅLSÆTNING:
FLERE MEDLEMMER
Vores mange medlemmer er HKs eksistens-berettigelse, og der
er plads til flere i fællesskabet HK Privat Sydjylland. Vi ved at
fællesskab gør stærk, og derfor arbejder vi systematisk og målrettet
på at blive endnu flere.
Målet følger sektorens mål, som er +1 i forhold til medlemstallet pr.
31. december 2020.
MÅLRETTET OG SYSTEMATISK INDSATS
Erfaringer fra tidligere viser at en systematisk og målrettet indsats kan være afgørende for at tiltrække
endnu flere medlemmer.
Vi arbejder derfor systematisk med kortlægning, afdækning og organisering bl.a. efter ”tandklinikmetoden”:
/ på de områder hvor der forhandles overenskomster. I år PLA, Lilleskolerne, GLS-A
/ på udvalgte brancher og virksomheder som findes via det faglige landkort
/ af medlemmer som allerede har valgt HK til, men endnu ikke er faglige medlemmer
ELEVER:
Vi er i dialog med og opbygger relationer til vores elever før, under og efter endt uddannelse.
Vi dedikerer derfor ressourcer til følgende elevindsats:
/ elevringning / -kontaktperson, som fastlægges med 1 dag pr. uge,
/ årets elev-kampagner inden for områderne: tandklinikassistenter, økonomi, spedition og
administration,
/ vi tilbyder vores elever årligt at deltage på såvel et lokalt event som sektorens elevkonference.
Derudover bidrager vi til afdelingens Uddannelse og Ungdomsindsats bl.a. dimittendkald, samarbejde
med skolerne om elevers rettigheder og pligter, undervisning og standbesøg på skoler, jobpatrulje,
elevrådskonferencen.
Målet er 65% ny-organiserede EUD/EUX elever, og at 75 % fastholdes efter endt uddannelse.
STUDERENDE:
Vi vil i endnu højere grad også være en faglig organisation for medlemmer med en kort og mellemlang
videregående uddannelse.
Vi er derfor pilotafdeling på KVU-området, og samarbejder med KVU-temaet om en ekstraordinær
indsats på akademier og University colleges omhandlende:
/ oplæg og undervisning fysisk og virtuelt
/ øget tilstedeværelse bl.a. via HK tutorer,
/ udvikling af uddannelsesmiljøet og nye HK uddannelser
/ vi ønsker de studerende tillykke og uddeler legater og benytter lejligheden til at synliggøre HK og
mulighederne for medlemskab af HK
Derudover bidrager vi til afdelingens Uddannelse og Ungdomsindsats med relevante kurser og oplæg
for målgruppen før, under og efter endt uddannelse, samt dimittend- og introkontingentkald.
Indsatsen skal kunne ”betale” sig, og målet er derfor at øge organiseringen fra det nuværende (lave)
niveau og til et niveau, der år for år kommer tættere på elevernes organisering. Der udarbejdes i
samarbejde med ”Analyse” i forbundet konkrete målsætninger for projektet.
NYINDMELDTE:
Vi vil styrke medlemmernes relation til HK Privat Sydjylland, og tidligt få medlemmerne i dialog omkring
den vigtige roller de spiller for vores daglige arbejde. Her tænkes blandt andet på overenskomsterne,
lønstatistikindberetningen, og betydningen af lokale meningsdannere.
Intromøder afholdes som udgangspunkt én gang i kvartalet, under hensyntagen til deltagerantal og
enten virtuelt eller fysisk

2. MÅLSÆTNING:
FLERE OVERENSKOMSTER /
OVERENSKOMSTDÆKKEDE
Endnu flere medlemmer – så mange som muligt, skal have del i de
overenskomstsikrede løn- og ansættelsesvilkår. Derfor arbejder
vi for at endnu flere organiserede såvel som uorganiserede
arbejdsgivere, og medlemmer af HK får en overenskomst.
50% VIRKSOMHEDER:
Vi vil styrke indsatsen, og skabe et kontinuerligt arbejde med virksomheder omfattet af 50 % reglen.
/ Der nedsættes tværfaglige taskforces som fast arbejder med at opsøge virksomheder omfattet af
50% reglen. Herudover foretages der opringninger, som vi kender det i dag.
Målet er mindst 15 overenskomster.
OK-DÆKKE IKKE ORGANISEREDE VIRKSOMHEDER:
HK Privat Sydjylland arbejder med at overenskomstdække ikke organiserede virksomheder.
/ Vi bruger det faglige landkort til at identificere relevante brancher, fx transportbranchen.
Målet er mindst 5 nye overenskomster.

3. MÅLSÆTNING:
FLERE TILLIDVALGTE (TR/AMR/UA)

TV +

Vi ved at de lokale tillidsvalgte gør en stor forskel både for
eksisterende medlemmer, og for hvor mange medlemmer vi i det
hele taget er.
FLERE TR/AMR/UA:

Vi arbejder fokuseret på at tilføre nye tillidsvalgte til HK Privat
Sydjylland. Samtidig er det vigtigt
for os at fastholde de tillidsvalgte som vi har.
/ Ud fra det faglige landkort arbejdes der opsøgende med virksomheder, hvor medarbejderne har
mulighed for at vælge en TR / AMR. Dette skaber også synlighed for HK Privat Sydjylland.
Målet følger sektorens mål, som er +1 i forhold til antallet pr. 31. december 2020.
TRUS/AMRUS:
Det tætte samarbejde mellem faglige konsulenter og tillidsvalgte er en del af det daglige arbejde.
Derudover vil vi have særlig fokus på:
/ alle nyvalgte TR/AMR får tilsendt et velkomstbrev med navn på den faglige konsulent som de er
tilknyttet. Senest tre uger efter valget besøges TR/AMR, som udgangspunkt, af den faglige konsulent
samt evt. en organiser.
/ HK Privat Sydjyllands nyvalgte TR / AMR, kommer hurtigst muligt i gang med sektorens
uddannelsestilbud.

/ hvert andet år besøges allerede valgte TR/AMR, og vores samtaleværktøj er omdrejningspunkt for
samtalen. (Jf. Introbogen).
/ den løbende opfølgning på valg/genvalg af AMR pågår kontinuerligt. Der sendes information til de
tillidsvalgte inden valgperiodens udløb.
UDDANNELSESAGENTER:
Uddannelsesagenterne skal kvalitativt løftes, så de oplever sig klædt på til opgaven.
/ Netværket for uddannelsesagenterne videreudvikles så agenterne bliver endnu bedre klædt på til
at sætte uddannelse på dagsordenen og distribuere den viden, som det almene medlem ikke kan
undvære.
ANERKENDELSE:
Vi sætter stor pris på den store indsats som alle vores tillidsvalgte yder, og vi ønsker at anerkende dem.
/ De seneste års erfaring med julegaver / julehygge evalueres med henblik på videreudvikling af ideen
om årligt at anerkende vores tillidsvalgte.

100

4. MÅLSÆTNING:
BEDRE LØN OG LØNSIKRING
Vores medlemmers løn og ansættelsesvilkår er omdrejningspunktet
for vores faglige arbejde. Vi vil understøtte at alle vores medlemmer
får en så høj løn og lønsikring som overhovedet muligt.
VIDEN OM OK OG KURSUS I LØNFORHANDLING:

Vi udbyder viden om de nye overenskomster og kurser i
lønforhandling for vores medlemmer.
/ Der afholdes informationsmøder omhandlende indholdet i de nye overenskomster fx via Facebook
Live
/ Der afholdes årligt flere lønforhandlingskurser, herunder også i 3. og 4. kvartal placeret i tilknytning til
arbejdet med lønstatistikindberetning
LØNFORSIKRING:
HK Privat har en unik kollektiv lønforsikring, som vi skal udbrede kendskabet til.
/ Generelt bruger vi lønforsikringen som middel til at tiltrække nye medlemmer. Lønforsikringen vil blive
brugt som middel til organisering hele året og i forbindelse med kampagner fx i udvalgte brancher og
virksomheder omfattet af 50 % reglen

LØNSTATISTIK:
Vi indsamler vores medlemmers lønoplysninger til brug i vores faglige arbejde.
/ Vi lærer af de bedste på området, og kombinerer det med vores egne gode erfaringer med ringedage
og -aftener, hvor HK Privat Sydjyllands bestyrelse inviteres til at deltage. Herudover intensiveres det
opsøgende arbejde med klubindberetningen virtuelt og fysisk
Vi følger sektorens mål for indberetning til årets lønstatistik, som er 50 %.

5. MÅLSÆTNING:
MERE LIGESTILLING
Vi støtter op om HK Privats indsats mod sexisme og for ligestilling og
ligeløn.
LIGESTILLING:
Vi sætter fokus på ligestilling.
/ Fremadrettet har vi fokus på ligestilling og afholder hvert år et arrangement med ligestilling som
tema. Fx i marts i forbindelse med kvindernes internationale kampdag eller i november, på kvindernes
sidste arbejdsdag. Det undersøges om arrangement(erne) kan danne basis for et netværk om emnet.
LIGESTILLINGSKARAVANE:
Vi støtter op om HK Privats ligestillingskaravane.
/ Der planlægges lokale aktiviteter i forbindelse med at ligestillingskaravanen er i vores område i 1.
kvartal 2021.

6. MÅLSÆTNING: FAGLIG UDVIKLING OG
VIDENDELING
Vi ønsker at understøtte vores medlemmers mulighed for faglig
udvikling og videndeling.
NETVÆRK OG FAGSTRATEGIARRANGEMENTER
Vi oplever stor opbakning til vores netværk og de
fagstrategiarrangementer, som vi sammen med sektoren udbyder til
vores medlemmer.
/ Vi driver et velfungerende netværk for medarbejdere i boligforeninger og økonomimedarbejdere.
Det koncept ønsker vi fastholdt og gerne overført til andre brancher og / eller geografier, og evt. i
samarbejde med andre sektorer.
/ Vores ambition er at tilbyde relevante fagstrategiarrangementer i alle kvartaler i 2021.
ARBEJDSMILJØ
HK Privat Sydjylland har inviteret til fyraftensmøder med Sagar Constantin om work-life balance, og
hvordan vi som mennesker kan takle fremtidens udfordringer, så vi finder ro og overskud til at håndtere
den teknologiske udvikling.
/ Der er planlagt 2 møder, som er datofastsat til d.11/5 og 8/9.

Sagar Constantin

BESTYRELSEN I
HK PRIVAT
SYDJYLLAND

Bagerste række:
Per Nedergaard Nielsen, Dorthe Hansen, Finn Lykke, Tina Bopp Tygesen, Henrik Baagøe
Fredeløkke, Gitte Witt, Birte Jahn Andersen
Forreste række:
Ole Skovbo Sørensen, Jens ”lyn” Søndergaard, Henny Fiskbæk, Julie Bæk Krogh, Hans Peder
Kromann Larsen (pensioneret), Marianne Skovshoved, Jacob Mikkelsen.

MEDARBEJDERE I HK PRIVAT SYDJYLLAND
FAGLIGE KONSULENTER

Erik Christensen

Michael Beiskjær

Olai Sandholm

Dorthe Kolster Nørskov

Dorte Torpegaard Feldstedt

Anne-Mette Grønfeldt

FAGLIGE SAGSBEHANDLERE

Lene Molin Rasmussen
Dennis Christensen

Christina Sandholdt Petersen

Jørn Ravn Sørensen

Bente Meyer

René Parnell Jespersen

Anja Clausen

Dan Kirkel

Dorthe Vejrup Andersen

ORGANISERE

Nina Vieland Christensen

Katrine Knudsen

