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Bestyrelsens beretning 

HK vedtog i foråret 2013 et nyt brand for HK. 

Et nyt logo med slogan der skal signalere fornyelse og få HK til at fremstå mere 
moderne, relevant og nærværende for medlemmerne. 

Dette blev fulgt op på HK Danmarks kongres i oktober måned i 2013, hvor 
kongressen besluttede, at vi i HK fremover skal arbejde ud fra den organiserende 
tankegang.  

På kongressen blev det også besluttet, at vi i HK fremover skal arbejde for én ny 
fælles hovedorganisation i Danmark. 

Det vil sige en ny hovedorganisation, som rummer både LO og FTF. 

Der er ingen tvivl om, at det er en beslutning, der kræver, at der er flere 
organisationer, der bakker op, og at der er tale om en beslutning, det kan komme til 
at tage nogle år at føre ud i livet. 

 

Den organiserende fagforening 

Vi skal have nogle flere medlemmer.  Ikke bare fordi vi synes, det er sjovt, at vi er de 
fleste – men fordi vores samlede styrke naturligvis har en vis afhængighed af vores 
størrelse.  Vi skal også være flere, fordi vi skal være flest mulige til at betale alle de 
faglige aktiviteter, vi gerne vil iværksætte i vores bestræbelser på hele tiden at 
forbedre vores medlemmers løn- og arbejdsvilkår.  Vi skal også være flere for at stå 
stærkt på den enkelte arbejdsplads. 

Der er rigtig mange måder at gøre det på, men en af dem er ved, at vi alle i HK kører 
i samme retning på motorvejen. At vi alle arbejder efter at nå samme mål. 

Det betyder også, at vi fremadrettet vil sætte ind på nye områder, andre måder og 
nogen gange vil vende tingene lidt på hovedet.  

Et rigtig spændende arbejde som kræver, at vi alle er med. 
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Lønforsikring 

På HK Stats kongres i 2012 besluttede kongressen, at det skulle være op til 
medlemmerne i HK Stat at beslutte, om de ville have en kollektiv lønforsikring. 

Efter en grundig gennemarbejdning af mulighederne for en lønforsikring sendte HK 
Stat lønforsikringen til afstemning blandt medlemmerne. 

Lønforsikringen blev vedtaget og trådte i kraft den 1. oktober 2013. 

Inden lønforsikringen trådte i kraft, besluttede vi i HK Stat Sydjylland, at vi ville 
afholde møder for medlemmer og kommende medlemmer, hvor de kunne komme 
og få svar på nogle af alle de uafklarede spørgsmål, de måtte have, inden 
lønforsikringen trådte i kraft. 

Det var ikke mange medlemmer, der deltog i disse møder, men de der deltog, 
debatterede livligt om fordele og ulemper, ligesom de inspirerede hinanden til, hvad 
det var, der var vigtigt at formidle til de kolleger, der endnu ikke var medlem af HK. 

 

Finanslov  

Hvis vi ser på finansloven for 2014, vil der fortsat være massive reformer med 
betydning for de HK-ansatte. Arbejdet med modernisering af den offentlige sektor 
intensiveres og målet er at frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020 til forbedringer af den 
offentlige service. Det vil få stor betydning for de statsansatte HK’ere. Det er dog 
uklart, hvordan reformerne skal foretages. 

Vækst og jobskabelse har ifølge finansloven højeste prioritet for regeringen. Derfor 
arbejder regeringen efter eget udsagn på, at gøre det mere attraktivt at investere i 
danske virksomheder og danske arbejdspladser. Dette foretages primært ved at 
foretage store offentligt finansierede investeringer samt andre tiltag på det private 
område. 

Finansministeriets skøn er, at den samlede offentlige beskæftigelse vil stige med 
2000 personer i 2014. Stigningen skal ses i lyset af en skønnet realvækst i det  
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offentlige forbrug på 0,5 pct. I 2014. Det forholder HK Stat og f.eks. også LO sig dog 
tvivlende overfor, og udviklingen vil ikke ske i staten jf. ministeriets egne tal. 

 

Arbejdsmiljørepræsentanter 

I HK Stat Sydjylland har vi registreret 43 arbejdsmiljørepræsentanter. 

Det er en lille nedgang i antallet i forhold til sidste år. Vi følger naturligvis 
udviklingen nøje, idet vi er af den helt klare overbevisning, at det er en fordel for 
vores medlemmer, at så mange som muligt af de arbejdsmiljørepræsentanter, der 
dækker vores medlemmer, er medlem af HK. 

Der kan sagtens være flere HK’ere ude på arbejdspladserne, der er 
arbejdsmiljørepræsentanter. Det kan være, at vi ikke er bekendt med deres 
tillidshverv. Så er du arbejdsmiljørepræsentant og hører du ikke fra HK, skal du 
kontakte HK, så vi kan tjekke, om du er registreret som arbejdsmiljørepræsentant. 
Det giver os mulighed for at servicere dig, som vi skal. 

Der er ikke nogen tvivl om, at vi fremover skal have langt større fokus på 
arbejdsmiljørepræsentanternes rolle på arbejdspladserne.   

Tak for det store arbejde, I udfører på arbejdspladserne. 

 

Tillidsrepræsentanter 

I HK Stat Sydjylland har vi registreret 63 tillidsrepræsentanter.  

Som tillidsrepræsentant er man HK’s forlængede arm ude på arbejdspladsen. Derfor 
er en af tillidsrepræsentantens roller bl.a. at håndhæve og udfolde overenskomstens 
muligheder og deltage i de lokale lønforhandlinger. 

Det er der rigtig mange af vores tillidsrepræsentanter, der gør med stor succes.  

Den danske model bygger på partsindflydelse og aftaler mellem arbejdsgivere og 
lønmodtagere. Den viser sit værd i dialogen og samarbejdet på den enkelte  
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arbejdsplads, i de kollektive aftaler og indflydelsen i de fora, hvor HK er 
repræsenteret. Tillidsrepræsentanterne og respekten for deres rolle er et centralt 
element i den danske model, der er hjerteblod for HK. HK vil modarbejde tendenser 
til svækkelse af forhandlingsvejen og faglige rettigheder. 

Netop derfor havde vi i HK Stat Sydjylland i 2013 sat fokus på uddannelse af vores 
tillidsrepræsentanter, sådan at vi fortsat sikrer, at vores tillidsrepræsentanter er 
bedst muligt klædt på til at varetage medlemmernes interesser. 

Dette fokus på uddannelse af vores tillidsrepræsentanter vil vi forsætte med at have 
også i årene fremover. 

Tak for det store arbejde, I udfører på arbejdspladserne. 

 

Styrkelse af tillidsvalgte 

Der er mange måder at styrke de tillidsvalgte på. En af dem beskrev vi i afsnittet 
ovenover omkring TR-uddannelsen. 

En anden måde at gøre det på er at invitere vores tillidsvalgte ind til temadage og 
konferencer. 

Derfor holdt vi i 2013 to gange en temadag omkring rollen som bisidder – den svære 
samtale. 

Der var en rigtig god energi i rummet og der blev delt mange ideer og udfordringer 
imellem arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne. 

Ligeledes holdt vi en temadag om SU-aftalen. 

 

 

 

 



  

 

 

 

  6 

 

 

TR konference – tværlandssamarbejde 

I det forgangne år har vi igen været en del af en TR-konference på tværs af flere 
afdelinger og et samarbejde med Sampension. Helt konkret afdelingerne Midt, 
Nordjylland, Hovedstaden og Sydjylland. 

Denne gang havde vi valgt at sætte fokus på Finansloven, budgetkæder og uddrag af 
SU-aftalen og sammenhængen heri. Hver enkelt deltager fik den pågældende 
institutions eget finanslovsforslag, åbningstalen fra Folketinget og 
finanslovsforslaget fra Finansministeriets område. 

Det er tungt stof, men det giver gode indspark til, hvor de nye arbejdsopgaver ligger, 
og hvor pengene kommer fra.  

Derudover havde vi oplæg fra ledere for laboranter, it og administration - med 
mulighed for efterfølgende debat. 

Tilbagemeldingerne var meget positive. 

 

År 2013 – et år med mange forandringer 

2013 har været et år med store forandringer på alle statens arbejdspladser. 
 
Et år hvor staten som arbejdsplads er under pres, og hvor forandringerne er et 
vilkår. 
 
I de nedenstående afsnit vil vi komme med eksempler på, hvor nogle af 
forandringerne er pågået. 
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SKAT 

Den 19. juni 2013 var vi i pressen med en pressemeddelelse, hvor vi satte fokus på 
de dengang nært forestående afskedigelser i SKAT. Derudover gjorde vi opmærksom 
på, at det fremgik af SKATs produktionsplan for 2013, at en del af sparemålet skulle 
nås ved at indføre såkaldt visiteret tidsbestilling.  
 
Få dage efter blev det meldt ud, at der pr. 1. november 2013 ville blive 
implementeret visiteret tidsbestilling på 12 skattecentre, herimellem Haderslev og 
Ribe. 
 
Det betød, at SKAT lukkede skatteekspeditionerne ved de øvrige 15 skattecentre. 
Derefter skulle medlemmerne væbne sig med tålmodighed. 
 
Den 13. november 2013 blev den dag, hvor partshøringerne blev varslet i de enkelte 
skattecentre. I HK Sydjylland blev vi hårdt ramt af afskedigelserne, hvis vi går ind og 
ser på det samlede antal af afskedigelser. 
 
Hvis vi ser lidt længere frem, venter medarbejderne stadig på en tilbagemelding på, 
hvilke skattecentre der skal bestå i fremtiden. 
 

Fødevareregionerne 

Den 31. august 2013 var sidste dag for Fødevarestyrelsens laboratorium i Esbjerg. 

17 HK’ere mistede i denne omgang deres job. 

Slagteriet i Tønder skal nu lukke og flytte til Brørup. Heldigvis flytter vores medlem 
med til det nye slagteri. 
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Dansk Røde Kors 

I efteråret 2013 blev Dansk Røde Kors ramt af afskedigelser på grund af den 

McKinsey-rapport, der var blevet udarbejdet på området. Der er nu fastsat meget 

faste rammer for, hvad medarbejderne fremadrettet skal lave. 

På grund af nedgang i antallet af asylansøgere blev centrene igen ramt af 
afskedigelser i februar 2014. 

Der bliver skåret ind til benet og det endda så godt og vel. 

 

Statsforvaltningen 

Kontoret i Ribe er lukket, og medarbejderne er flyttet til Aabenraa. 

De medarbejdere, der arbejdede i Ankenævnssekretariaterne, er pr. 1. januar 2014 
overført til Ankestyrelsen i Ålborg.  

 

Naturstyrelsen 

De omfattende strukturændringer inden for Naturstyrelsen sidste år betød, at 
Naturstyrelsens lokale enhed i Ribe – Vand og Natur på Sorsigvej i Ribe - lukkede den 1. april 
2013.  

Medarbejderne blev flyttet rundt i landet til Linnet Skovdistrikt, Randbøl og nogle så langt 
som til København. 
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Forsvaret 

I beretningen sidste år beskrev vi, at det var op til Forsvaret selv at komme med 
forslag til, hvor man ville finde de vedtagne besparelser i forbindelse med 
Forsvarsforliget. 

Da udmeldingen fra Forsvaret kom, viste det sig desværre, at Forsvaret pegede på 
lukning af Sønderborg Kaserne.  

Kasernen lukker og slukker den 3. april, stryger flaget og rykker Sergentskolen til 
Varde. 

 

 

 

 

 

 

Sønderborg Kaserne.   

 

Kriminalforsorgen 

Onsdag den 8. januar 2014 kunne man læse i JV, at der kommer 60 statslige 
arbejdspladser til Kolding. Et af de fire nye regionskontorer kommer til at ligge i 
Kolding i den gamle retsbygning og politistation på Domhusgade.  

Regionskontoret skal dække Kriminalforsorgens afdelinger i Syd- og Sønderjylland og 
på Fyn.  

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi er meget glade for, at vi i denne omgang er 
blevet tilgodeset i forbindelse med placeringen af det nye regionskontor. 

Lige nu venter vi på at høre, hvordan man forventer at lande den nye organisering af 
alle medarbejderne inden for hele Kriminalforsorgens område. 
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Elever 

Elevkonferencen i 2013 blev igen en succes. 

Den 17. april var 20 elever samlet til en temadag, hvor der blev sat fokus på 
uddannelse og karriere.  

Det var elever i staten, der var med til at arrangere elevkonferencen, ligesom vi 
havde besøg af to ledere fra staten, der gav hver deres eksempler på, hvordan de 
efter at være udlært i staten var avanceret til ledere i staten. 

På elevkonferencen i 2014 sætter vi fokus på elevtiden og gode relationer. 

 

 

 

 

 

 

Adgang til ”Mit HK” via HK.dk 

Vi har siden implementeringen af vores nye hjemmeside HK.dk haft lidt begynder-
vanskeligheder. 

Dem arbejder vi på højtryk på at få udbedret, så hjemmesiden bliver det 
arbejdsredskab vi har ønsket at udvikle til fordel for vores medlemmer. 

Den nye hjemmeside åbner for nye muligheder for dannelse af blandt andet 
elektroniske netværk. 

Vi glæder os ligesom jer til, at den nye hjemmeside kører optimalt.  

På selvbetjenings-siden ”Mit HK” kan man tilmelde sig kurser og arrangementer, se 
medlemstilbud som f.eks. rabatter på biograffilm, udfylde dagpenge- og 
efterlønskort og meget mere.  
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Medlemmer 

I 2013 satte vi fyraftensmøderne i lidt andre rammer.  

I efteråret 2013 og i februar 2014 havde vi hyret Anders Bjørk til at fortælle os om, 
hvordan vi lærer at håndtere de konstante forandringer, vi udsættes for i vores 
arbejdsliv. 

Vi holdt fast i vores julehygge arrangementer i november og december igen i 2013. 
Det var dejligt at se, at der igen i år var knap 100 medlemmer, der deltog i Rødekro, 
Horsens og Esbjerg.   

I 2013 deltog 367 medlemmer, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter 
i vores arrangementer i HK Stat Sydjylland. Det må da siges at være ret godt gået, at 
så stor en procentdel af vores medlemmer vælger at deltage i det, vi arrangerer. 

Derudover er der rigtig mange af vores medlemmer, der også har deltaget i andre 
arrangementer i afdelingen. 

Der er dog et lille men. Der er desværre stadig en del medlemmer, som tilmelder sig, 
men ikke kommer til arrangementerne. Der er sikkert en god grund, men det er lidt 
trist, at der bruges penge på forplejning til medlemmer, der ikke møder op. Derfor 
skal vi appellere til, at skulle man blive forhindret i at deltage, så melder man afbud 
på ”Mit HK” eller til afdelingen hurtigst muligt. 

 

Fagfestival 

Ud over fyraftensmøder holdt vi i 2013 også en forrygende Fagfestival sammen med 
vores kolleger fra HK Stat Midt. 

Vores Fagfestival var en afslutning på alle vores mere end 200 arbejdspladsbesøg. 

100 medlemmer var samlet på Innovationsfabrikken i Kolding, hvor vi havde fokus 
på vores fag og kompetenceudvikling. 
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Deltagere i fagfestival i Kolding. 

  

Der var meget energi hele dagen, og ni ud af ti svarede i evalueringen, at de ville 
deltage i en Fagfestival en anden gang. 

 

Sampension 

Det har igennem flere år været et tilløbsstykke, når vi sammen med Sampension 
inviterer til senior 55+ møder. 2013 har ikke været nogen undtagelse.  

Udover senior55+ møder har vi også holdt møder for fleksjobbere med fokus på 
pension samt en temadag for tillidsrepræsentanter. 

Tak til Sampension for det gode samarbejde. 
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Sektorbestyrelsens sammensætning 

Sektorbestyrelsen er sammensat af en formand, valgt for to år på 
generalforsamlingen, seks bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter, ligeledes 
valgt på generalforsamlingen.  

De 6 bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år ad gangen, således at der er tre 
bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. 

Suppleanterne er valgt for et år og er velkomne til at deltage på bestyrelses-
møderne, dog uden stemmeret.  

Sektorbestyrelsen i HK Stat Sydjylland rummer en bred sammensætning og 
repræsenterer derfor afdelingens område både geografisk og på institutionsplan. 
 

Bestyrelsen på andre poster 

Nok er vi en lille sektor, men vi er dog ikke mindre, end at vi også er repræsenteret i 
andre fora.  
 
Således besætter vi følgende poster i Sydjyllands område: 

 En bestyrelsespost i LO Esbjerg, Billund, Vejen kredsen.  

 En suppleantplads i LBR i Esbjerg 

 En bestyrelsespost på Rybners 

 En uddannelsesudvalgspost på Rybners 

 En bestyrelsespost på Ungdomsskolen i Esbjerg 

 En suppleantpost til LBR i Sønderborg 

 En suppleantpost til LBR i Tønder  
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Faglige medarbejdere i HK Stat Sydjylland 

 

Faglige konsulenter: 

Erik Christiansen 

Kirsten Gram 

 

Faglige sagsbehandlere: 

Anne Steenbjerg 

Peter Bertelsen 

Tomas Grønlund 

Ulla Bundgaard 

Uffe Tinggaard 
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Bestyrelsen for HK Stat Sydjylland 

 

Annette Godsvig Laursen   Formand 

     HK Stat Sydjylland 

Dora Jensen    Næstformand 

     Arbejdstilsynet TCSYD  

Bodil Sørensen    Bestyrelsesmedlem 
     DUKH i Kolding 

Jutta Struck Martensen   Bestyrelsesmedlem 

NaturErhvervstyrelsen i 
Tønder 

Mai-Britt Henriksen    Bestyrelsesmedlem 
     IBC i Kolding 

Marianne Rosenqvist    Bestyrelsesmedlem   

Sergentskolen i 
Sønderborg 

Ulla Dahl Petersen    Bestyrelsesmedlem 

UC Syddanmark i Esbjerg 

Johanne C. Larsen    Suppleant  

Aabenraa Sogn  

Jørgen Hansen    Suppleant 

     Naturstyrelsen 

  

Sammen er du stærkere 


