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DET TALTE ORD GÆLDER 

 

Kim Simonsens replik  

 
Først og fremmest tak for de mange indlæg.  
Tak for ”tonen” i dem, tak for det konstruktive, tak for det kritiske, tak for det inspirerende, tak for 
opbakning og ros. 
Tro det eller ej, selv en Forbundsformand har brug for ros. 
 
På sidste kongres fik jeg vist sagt, at jeg havde været sektorformand i længere tid end de 4 
sektorformænd tilsammen. Sådan er det naturligvis ikke denne gang, men jeg kan denne gang sige at 
der har været flere indlæg til beretningsdebatten på denne kongres, end der har været på de 4 
sektorkongresser der været i denne kongresperiode tilsammen 
 
Jeg kommer ikke til at svare alle, for så vil det bare være: det er jeg enig i Sofie, ingen kamp mellem 
kolde og varme hænder, og jeg er er enig med Regitze i, at der skal være ytringsfrihed, også i den 
offentlige sektor uden risiko for repressalier.  
 
Så er der nogen der ikke føler, at de har fået et svar, så grib fat i mig i pausen. 
En af de udfordringer vi får med den digitale dagsorden, er at den ikke stopper. Det er desværre ikke 
sådan, at når man svarer på et spørgsmål, eller løser en konkret udfordring, ja så er det klaret og 
svaret står mejslet i granit, her rejser svar faktisk mange gange nye spørgsmål. 
 
Jeg er glad for HK/Hovedstadens -  som andres - opbakning til vores tilgang til den nye fagre verden. 
Jeg deler fuldt ud Christians opmærksomhedspunkter om data-etik, it-dannelse, demokrati og 
overvågning. 
 
Det er faktisk nogle af disse emner der optager mig meget. For selvfølgelig er det vigtigt for os som 
organisation, at kunne hjælpe og støtte vores medlemmer med nye uddannelser, med tiltag så de føler 
sig trygge, at vi finder nye veje til jobs osv.  
Men hvilken betydning har digitaliseringen for vores velfærd, for uligheden, for retssikkerheden, for 
demokratiet og for styringen af vores land? 
 
Vigtige spørgsmål som vi ikke alene kan svare på i HK. Men vi skal fastholde spørgsmålene på 
dagsordenen, så vi sammen med kollegaerne i LO, FTF og AC er dem, der sammen med de civile 
samfundsorganisationer der vil være med, rejser disse debatter og holder fanen højt.  
 
Det er en dagsorden der er tung og svær, men den er helt afgørende. 
Når vi f.eks. skal forholde os til fællesstandarder for overvågning, så er det jo ikke ok med danske 
regler og hvem er det lige der skal vedtage de globale eller bare de europæiske. 
 
Apropos overvågning, ret mange af jer har været på Facebook de seneste 24 timer, I har brugt google, 
nogle af jer googelmaps for at finde herover eller rundt i byen, I har betalt med MobilePay eller 
mastercard, visa dankort osv. 
 
Så de sidste 24 timer har I ikke kun været kunder/brugere af disse app`s eller tjenester. Nej I har også 
bidraget til deres forretninger. De data som I har leveret til Facebook, til Alfabet (som ejer google) til 
Starbucks coffee har alle en værdi som er solgt videre og I husker jo nok, at det er jer selv der gav 
tilladelse til dette, da I satte et flueben i appen. 
 
Og det er her IT-sikkerheden, overvågningen starter - nemlig ved os selv, og nogle gange kan jeg være 
bange for om vi allerede har tabt. 
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Så igen, etik og demokrati - det skal vi ikke forvente at de kommercielle selskaber tager op af sig selv. 
Her skal vi stille krav, og det kan være på overvågning, på skattebetalinger og meget mere. 
 
Og måske kommer de penge, vi har afsat til vores digitale satsning også til at fange dette. Husk at der 
er afsat 9 millioner kr. til afdelingerne hvor der kan sættes fokus på det I mener er det vigtige, når vi 
digitaliseres. 
 
HK lab’et er naturligvis for hele HK, men jeg tror nu ikke at vi skal håbe at HK lab’et kan redde hele HK. 
En satsning på 24 millioner kr. er rigtig mange penge, og jeg forventer mig rigtig meget af området, 
men mange andre ting står også på vores medlemmers dagsorden, f.eks. HKs egne it-systemer. 
 
Som jeg sagde i beretningen, er jeg helt klar over, at det ikke er en opgave vi har løst tilfredsstillende. 
Derfor er der også mange - rigtig mange aktiviteter i gang på dette område. Og jeg deler den ambition I 
har, at HK burde havde it-løsninger i særklasse. Arbejdet med en ny og forbedret TV-portal er allerede i 
gang, og der er naturligvis tillidsrepræsentanter med i dette arbejde. 
 
Der er et arbejde i gang om forbedring af nyhedsbrevene og yderligere forbedringer implementeres i 
november 2017. 
 
Vi har igangsat et målrettet arbejde om it-sikkerhed, som både skal se på EU-dataforordning, og de 
andre trusler, cyber sikkerhed mm. Men et vigtigt sikkerhedsaspekt er også vores egen omgang med 
data, udveksling af medlemsdata osv. Og her kan der nemt være konfliktområder om - hvad vi i HK 
synes der er lettest og bedst og hvad dataforordningen siger at der kan lade sig gøre. Men vi er i gang 
med dette, og det er faktisk et ret stort arbejde. 
 
Alle disse ting er afhængige af vores HK-lab, så der er fokus på området. Hovedbestyrelsen har 
bevilget ekstra midler -  så Jens Rastrup, Mette Høgh og Anne Krylmand vi er  i gang, og det kan ikke 
gå for langsomt. 
 
Uddannelse  
Ja til Bodil. Vi skal have prisen ned for videreuddannelse. Lige præcis det er en af de ting som jeg 
arbejder på at få hjem i 3-parts forhandlingerne, og ja til Thomas Bisballe, vi skal have løftet flere til 
akademiniveau via realkompetencevurderinger. 
 
Måske skal vi finde en vej, hvor der er endnu flere af vores medlemmer der får en 
realkompetencevurdering. Dels for at komme videre, at få taget et skridt, men også fordi jeg ved at der 
er masser af kompetencer i HK´erne som ikke bliver honoreret i dag. 
 
Niels W. Petersen omtaler den konkrete udfordring/erfaring med de ”geografisk” tynde 
uddannelsesområder, der er udfordret ved at der på den ene side skal være den nødvendige kvalitet i 
uddannelserne, samtidig med at der skal være et optag der berettiger at hold bliver oprettet. Jeg ved at 
det er et udfordring at sikre lokale uddannelser, men vi må ikke gå på kompromis med uddannelsernes 
kvalitet, så derfor er det også vigtigt at vi har en rød tråd, en sammenhængende uddannelsespolitik 
mellem uddannelsesudvalgene, de lokale bestyrelser og det centrale uddannelsesarbejde. 
 
Flere var inde på praktikpladsproblemet, og ja det er korrekt at det samlede antal praktikpladser i 
Danmark er faldende, også inden for HK´s samlede område. Men der er også områder hvor det stiger, 
bl.a. er handelsuddannelserne i stigning. 
Men vi skal ikke bare have praktikpladser på alle områder for enhver pris, der skulle nemlig også gerne 
være beskæftigelse efterfølgende, og på flere områder er det ikke en traditionel EUD med praktik der 
fører til beskæftigelse, men i stigende grad en KVU-uddannelse. 
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I forhold til 3-partsforhandlingerne og praktikpladser, så træder 3-parts aftalen først i gang i 2018, og 
her vil vi naturligvis følge det tæt - om arbejdsgiverne nu stiller de praktikpladser til rådighed som de 
har lovet. 
 
Og lige den sidste på uddannelse til Susanne Bahne, vi er helt enige i, at uddannelsesloftet er noget 
skidt. Fremtidens uddannelsessystem skal være uden glaslofter. 
 
En række af de nævnte emner løses ikke ved fagligt arbejde på traditionel vis. Det er områder der er 
politiske og derfor skal løsninger findes på Christiansborg. 
 
Og derfor skal vores fagpolitiske og politiske interessevaretagelse finde sted på alle niveauer, som 
Bent fra HK/Stat påpeger. Det er en ambition jeg deler, og jeg vil meget gerne arbejde for et endnu 
tættere samarbejde om, at styrke det politiske arbejde på tværs af HK. 
Jeg tilbringer faktisk en del tid både på Christiansborg eller der hvor man kan komme til at påvirke en 
politiker. Men det er ikke på alle politiske områder, at HK har en politik. F.eks. har vi ikke en entydig 
politik på størrelsen af det danske forsvar, på om registreringsafgifter skal ramme hårdere eller lavere 
på el-biler end på benzinbiler, vi har ingen stålfast holdning til antallet af asylansøgere eller til 
størrelsen af ejendomsskatten. 
 
Vi skal huske, at vi ikke er et politisk parti. Så selv om jeg har stor sympati for nogle af de lidt mere 
politiske holdninger flere har ytret sig om, så har vi en forpligtigelse til at være fagforening for alle vores 
medlemmer, også med det balancepunkt, og den konsekvens at vi ikke har en mening om alt hvad der 
rører sig i dansk politik. 
 
HK Ungdom ved Nicolaj og Line var inde på, at vi har sparet 70% af det politiske ungdomsarbejde væk. 
Jeg har ikke lige detaljerne, men jeg ved med sikkerhed, at der ikke samlet set er sparet på indsatsen 
til de unge i HK. Men det er korrekt, at vi har brugt flere midler på en opsøgende indsats på skoler mv. 
og på kampagner på ungdomsområdet, så der har været tale om en omlægning af ressourcerne, men 
der er ikke sparet – overhovedet – 70% eller i nærheden af dette på ungdomsområdet. 
Og til Line, selvfølgelig skal der være social fællesskabs aktiviteter. Og dit eget eksempel med en 
bådtur med stor hastighed, er en fin og god måde at skabe en kontakt, en relation som der kan bygges 
videre på. 
 
Fokus på medlemmernes kompetencer, på fag og fællesskab, at få forløst det medlemspotentiale vi har 
i de private sektorer, få reetableret trygheden for vores medlemmer er alle emner der også tilhører 
fremtidens fagbevægelse. Så som Rene sagde: DOF – den organiserende fagforening stopper ikke, 
den udvikler sig, så derfor er jeg stadig optimist. Både på medlemsfremgang, på at vi sikrer at vores 
medlemmer er tilfredse og loyale, men også optimistisk på at der stadig er mere der samler end skiller 
os. 
 
Så kære delegerede: Tak for de mange indlæg, jeg fik ikke svaret på alt. Joan Sonne - Siri er det 
talegenkendelsessystem som ligger i Apples produkter, og det er derfor at bl.a. Ida Auken skabte Siri-
kommissionen, ikke til talegenkendelse, men som et indspark, et netværk der kommer med bud på 
digitale drømme, håb og konkrete løsninger. 
 
 
  

 


