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HK - DEN 
ORGANISERENDE 
FAGFORENING
Den Organiserende Fagforening (DOF) er den 
gennemgående røde tråd i kongresperioden  
2014-2017. 

Som mange andre fagforeninger mistede HK 
medlemmer op gennem 00’erne. For HK blev 
det derfor afgørende at genopfinde sig selv 
som en relevant og nærværende fagforening for 
medlemmerne samtidig med at være tro mod den 
historie, vi bygger på.

DOF blev vejen HK gik, og som vi fortsat vil følge i 
årene, der kommer. 

Helt centralt for DOF er medlemmerne. Distancen 
til medlemmerne var blevet for stor, og med DOF 
kom der fokus på at sætte medlemmerne i centrum. 
Det betød, at der i højere grad skulle skabes værdi 
for medlemmerne, og der blev sat fokus på at gøre 
medlemmerne tilfredse og loyale. Formålet var både 
at øge fastholdelsen og at gøre medlemmerne til gode 
ambassadører for nye potentielle medlemmer.

At sætte medlemmet i centrum betyder, at HK’s 
aktiviteter skal tage udgangspunkt i medlemmerne, 
så de får tilbudt den service og de ydelser, de 
forventer, og som de ønsker.

DOF handler også om at tro på medlemmernes 
eget potentiale og at styrke relationen til og mellem 
medlemmerne. Med den relevante hjælp og sparring 
kan medlemmerne klare mange ting selv. HK er 
de små hjælpere, der bidrager til at gøre både 
fællesskabet og den enkelte stærkere, og det er netop 
det, der bliver udtrykt i HK’s slogan ”Sammen er 
du stærkere”.

EN KULTUR-
FORANDRINGS -
PROCES
Internt i HK har DOF været en 
kulturforandringsproces. Medarbejderne i HK har 
skullet vænne sig til at tænke på nye måder, til at 
sætte medlemmet i centrum og til at videndele og 
samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer.

DOF tager afsæt i tre spor, der er bærende for 
kulturforandringsprocessen:

Involverede og aktive medlemmer
 / HK tager udgangspunkt i, hvad medlemmerne gerne 
vil have af deres fagforening og involverer dem i det 
faglige arbejde

Ydelser, Service og Kommunikation
 / Medlemmerne skal opleve HK som nærværende 
og relevant. Det betyder, at HK skal videreudvikle 
ydelser, så de hele tiden matcher medlemmernes 
ønsker og behov. Relationen til medlemmerne skal 
styrkes ved at have en nutidig, målrettet, relevant 
og nærværende kommunikation, hvor det er muligt, 
med en organiserende tilgang.

Intern kultur
 / Den interne kultur skal sikre, at vores første prioritet 
er medlemmerne og sikre, at vi videreudvikler en 
kultur, der betyder, at alle medarbejdere har et 
relevant og nærværende medlemsfokus. 
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KOMMUNIKATION 
PÅ MEDLEMMERNES 
PRÆMISSER 
 
Et vigtigt fokusområde i arbejdet med at sætte 
medlemmerne i centrum har været at gøre HK i stand til 
at kommunikere med medlemmerne på deres præmisser. 
Derfor er der i kongresperioden blevet arbejdet målrettet 
med at udvikle den digitale kommunikation.

På baggrund af viden og data om det enkelte medlem 
er det muligt at målrette kommunikationen især via 
e-mail, så hvert enkelt medlem får information baseret 
på den enkeltes situation og behov. Fx modtager elever 
og studerende information om lønstigninger, råd om 
praktikperioder, indmeldelse i a-kasse mv. på det 
tidspunkt, det er relevant. Et særligt program for ledige 
sikrer, at ledige medlemmer får kendskab til alle de tilbud, 
HK har, og hjælper dem med en systematisk jobsøgning. 

Nyhedsbrevene er sat i system og er koordinerede, så det 
enkelte medlem modtager kommunikation baseret på 
fag, sektor- og geografisk tilhørsforhold. Når medlemmer 
besøger HK’s hjemmeside, møder de kommunikation 
tilpasset dem baseret på deres medlemskab, ligesom 
MitHK er individuelt tilpasset med de mest relevante 
digitale redskaber fremhævet på medlemmets 
personlige side. 

Sociale medier spiller en væsentlig og stadig stigende 
rolle i HK’s kommunikation. Ikke mindst som kanal 
for medlemsbetjening. Sociale medier er netop 
karakteriseret ved i udpræget grad at bygge på brugernes 
behov og præmisser, og HK arbejder med at udnytte 
de muligheder, der ligger i data på sociale medier med 
henblik på at afdække brugernes ønsker og behov.

Selv om HK er nået langt i den digitale kommunikation, 
er det et område, der udvikler sig hurtigt, og der er stadig 
uudnyttet potentiale i den digitale kommunikation 
for HK. Den videreudvikles derfor i den kommende 
kongresperiode.

SÆRLIGT  
FOKUS PÅ  
ARBEJDSMILJØ
Et af de områder, der fik særligt fokus i 
kongresperioden, var arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø 
er et vigtigt emne for medlemmerne, og 
medlemsundersøgelsen fra 2014 viser, at et 
højere kendskab til HK’s arbejde med arbejdsmiljø 
vil bidrage til højere tilfredshed og loyalitet. 
Hovedbestyrelsen besluttede derfor, at der fra april 
2015 - april 2016 skulle være ekstraordinært fokus på 
arbejdsmiljø. 

I løbet af det år kom faglige medarbejdere 
fra alle afdelinger på kursus i håndtering af 
psykisk arbejdsmiljø og i lovgivning inden for 
området. Derudover blev der afholdt en række 
medlemsaktiviteter om psykisk arbejdsmiljø i alle 
syv afdelinger og i sektorerne.

I flere undersøgelser foretaget blandt medlemmerne om, 
hvad der er det vigtigste for trivslen på arbejdspladsen, 
ligger kollegerne helt i top.

Derfor har HK i 2015 og 2016 kørt kampagnen God 
KollegaKarma, der handler om, hvordan vi hver især 
kan være med til at bidrage til det gode kollegaskab. 
Kampagnen har efter to år sikret HK en stærk position på 
markedet, som en fagforening, der har fokus på psykisk 
arbejdsmiljø og det gode kollegaskab. God KollegaKarma 
har desuden givet de faglige medarbejdere, der 
arbejder med arbejdsmiljø, en døråbner til dialogen på 
arbejdspladserne om arbejdsmiljø og det gode arbejdsliv.

Som en del af kampagnen blev Danmarks Bedste 
Kollega kåret i både 2015 og 2016. I 2015 var det Merete 
Bertelsen fra AMU Nordjylland, der løb med sejren. I 2016 
var vinderen Nevin Günes fra Kultur og Borgerservice i 
Aarhus Kommune.

Der blev desuden begge år uddelt tre ekstra priser 
til Danmarks mest hjælpsomme kollega, Danmarks 
mest engagerede kollega og Danmarks mest 
ansvarsfulde kollega.

I 2017 bliver Danmarks Bedste Kollega endnu engang 
kåret, og God KollegaKarma lever også videre både på 
Facebook og ude på arbejdspladserne.

DEN GODE MEDLEMS-
OPLEVELSE
Som en del af det øgede medlemsfokus er der udviklet 
en særlig strategisk indsats, der har fået navnet 
Medlemsrejsen. Her er der fokus på alle de forskellige 
kontaktpunkter, et medlem møder i HK, og der bliver 
arbejdet med, at optimere kontaktpunkterne, så 
medlemmerne får den bedst mulige oplevelse, uanset 
hvor og hvordan, de er i kontakt med HK.
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Et godt arbejdsliv
Som en vigtig del af arbejdet med arbejdsmiljø har HK 
sammen med andre fagforeninger, pensionskasser 
og interesseorganisationer været med til at opbygge 
Stressalliancen, der udvikler konkrete forslag, som 
skal sikre det gode arbejdsliv for medlemmerne og 
nedbringe stress på de danske arbejdspladser.

MEDLEMMERNE 
FORVENTER, AT HK 
KAN RÅDGIVE DEM 
OM UDVIKLING PÅ 
ARBEJDSMARKEDET
Et andet område, som medlemmerne i 
medlemsundersøgelser peger på som centralt 
for deres tilfredshed og loyalitet, er, at de kan få 
rådgivning og sparring om karriere og uddannelse.

Fra 2017-2019 skal der derfor være et særligt fokus 
på dette område både i forhold til at udvikle ydelser, 
tilbyde arrangementer og i HK’s kampagner. 

Det har blandt andet ført til, at Karrieretelefonen, 
er blevet etableret som en fælles ydelse til alle 
medlemmer med et dedikeret team, der gennemfører 
samtalerne, og som tilbyder feedback på ansøgninger 
og cv. Der er udviklet målrettede e-learning forløb om 
cv, jobsamtalen og MUS-samtalen. Der er udviklet 
særlige ydelser målrettet de nye på arbejdsmarkedet. 
Karrieresiderne på HK.DK er blevet relanceret. Og 
endelig har HK lanceret kampagnen Veludvikling, som 
opfordrer medlemmerne til at tage stilling til deres 
faglige udvikling med budskabet: Tag det næste skridt 
i dit arbejdsliv.

DIGITALISERING 
ÆNDRER 
ARBEJDSMARKEDET
Det særlige fokus på karriere og uddannelse er ud 
over at være et ønske fra medlemmerne også en 
nødvendighed i forhold til, at arbejdsmarkedet i 
disse år ændrer sig. Forandringerne, der allerede 
buldrer derudad, og som kun vil intensivere i fart de 
kommende år, kommer til at betyde, at en lang række 
af de job, vi kender i dag, forsvinder. Til gengæld 
betyder forandringerne, at der opstår nye muligheder, 
og der vil opstå nye job. HK vil med det særlige fokus 
på karriere og uddannelse skabe opmærksomhed om, 
at det er nødvendigt at udvikle sig, så man er klar til 
at tage imod de nye udfordringer, der kommer.

Den klassiske relation mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager vil også ændre sig. Markedet for 
freelancere vil stige, og der vil ske andre ændringer, 
der udfordrer den model, vi kender i dag. En af de 
satsninger, HK laver for at være på forkant med 
udviklingen, er at etablere en særlig enhed, der 
skal eksperimentere med nye tiltag og udvikling af 
digitale ydelser. 
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DET POLITISKE 
ARBEJDE 
Medlemmernes politik
HK’s politiske indsats er sat i verden for at give 
medlemmerne muligheden for et godt arbejdsliv. 
Derfor er medlemmerne de sidste fire år i stigende 
grad blevet inviteret til at deltage i udformningen af 
politik gennem spørgeundersøgelser, fokusgrupper og 
workshops, og de har fået mulighed for at engagere 
sig i det politiske arbejde og diskussioner gennem 
sociale medier. Begge dele har været en stor succes, 
som også afspejler sig i de politiske resultater, HK har 
opnået. 

Fremtidens arbejdsmarked 
HK har i den forgangne kongresperiode sat politisk 
fokus på digitaliseringen af arbejdsmarkedet, 
atypiske ansættelser og den nye platformsøkonomi. 
Det kommer til at betyde store forandringer for vores 
medlemmer, og HK har etableret sig som bannerfører 
i den politiske debat og har gennem analyser, 
konferencer og politisk arbejde markeret sig som en 
moderne fremadskuende fagforening, der har skabt 
synlighed og politisk opmærksomhed om potentialer 
og udfordringer i den nye digitale økonomi.

HK har desuden sammen med Akademikerne 
oprettet ”Ekspertpanel for platformsøkonomi”, som 
skal bidrage til, at vi i Danmark griber de muligheder, 
der ligger i platformsøkonomien, så de bliver til gavn 
for hele samfundet. 

HK’s indsats har blandt andet resulteret i, at 
vi er blevet inviteret til at deltage i regeringens 
’Disruptionsråd’ og i Ingeniørforeningens initiativ 
’SIRI kommissionen.’

UDDANNELSE ER VEJEN FREM 
Uddannelse og efteruddannelse er 
medlemmernes adgangsbillet til fremtiden, 
og især trepartsforhandlingerne og 
erhvervsuddannelsesreformen fyldte meget i 
kongresperioden. 

Det dobbelte løft 
HK arbejdede efter de forliste trepartsforhandlinger 
i 2012 videre på at få afsat ekstra midler til 
efteruddannelse. Gennembruddet kom i maj 2014, 
hvor den daværende regering afsatte 1 mia. kr. til et 
uddannelsesløft af ufaglærte og faglærte – det som 
HK navngav ’det dobbelte løft’. 

Praktikpladser og efteruddannelse
I 2016 inviterede regeringen til nye 
trepartsforhandlinger om tilstrækkelig og kvalificeret 
arbejdskraft, og det var en succes for HK, da det 
lykkedes at etablere en model, som skal medføre 
8.000 – 10.000 flere praktikpladser.  

Erhvervsuddannelser til fremtiden
Med erhvervsuddannelsesreformen i 2014 
lykkedes det HK at få styrket især de merkantile 
erhvervsuddannelser markant. Med oprettelsen 
af den merkantile EUX fik de studerende direkte 
adgang til de videregående uddannelser, og reformen 
betød også indførelsen af uddannelsesgaranti, som 
HK sikrede også kom til at gælde for de typiske 
HK uddannelser. Dermed blev en vigtig grundsten 
lagt til, at medlemmerne kan erobre fremtidens 
arbejdsmarked. 
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DAGPENGE OG  
BESKÆFTIGELSESREFORM
Især beskæftigelsesreformen og dagpengeområdet 
har fyldt meget de sidste fire år i det politiske arbejde, 
og HK har opnået mange positive resultater på 
medlemmernes vegne.  

Igennem flere år arbejdede HK for, at 
beskæftigelsesindsatsen skulle have 
fokus på indhold frem for kontrol. Med 
beskæftigelsesreformen fra 2014 er det delvist 
lykkedes, selvom der stadig er udfordringer. Blandt 
andet har den forbedret samarbejdet mellem 
a-kassen og jobcentret til gavn for medlemmerne, 
der er etableret regionale arbejdsmarkedsråd, og 
indsatsen for de ufaglærte er blevet styrket. 

Efter flere kampagner og et fortsat politisk pres på 
dagpengeområdet fra blandt andre HK lykkedes det 
at få ændret reglerne for genoptjening af dagpenge. 
Og som en særlig mærkesag opnåede HK en række 
forbedringer for selvstændige, honorarlønnede og 
freelancere med mere tidssvarende dagpengeregler.

Ligestilling 
Ligelønsloven fra 2014 nåede ikke at få effekt før 
regeringsskiftet i 2015, og HK er fortsat med at sætte 
fokus på ligeløn, bl.a. i forbindelse med kampagnen 
Kvindernes sidste arbejdsdag. 

HK har lavet et forslag til fædreorlov og har desuden 
i 2016 og 2017 deltaget i forberedelsen af en 
kampagne, der er initieret af ligestillingsministeren, 
og som handler om at øge fædres orlov ad 
frivillighedens vej . 

Seksuel chikane er et væsentligt problem på 
det danske arbejdsmarked. Derfor har HK de 
seneste år arbejdet sammen med en række andre 
fagforeninger, bl.a. 3F, FOA og TL, om at skabe politisk 
opmærksomhed om problemet. Der er udarbejdet 
et forslag, der kan tjene til at nedbringe omfanget af 
seksuel chikane. 

SYNLIGHED I MEDIERNE
Mediebilledet har været under forandring og er især 
præget af digitalisering og de sociale medier. Derfor 
har HK i den forgange periode valgt en strategi, hvor 
pressearbejdet primært skal understøtte det politiske 
arbejde, og der samtidig satses på de sociale medier. 

Kim Simonsen optræder især i artikler om 
”det nye arbejdsmarked” og digitalisering, 
videre- og efteruddannelse især i forbindelse 
med trepartsforhandlingerne og den ønskede 
sammenlægning af LO og FTF. 

Mette Kindberg har haft en stemme især på 
beskæftigelsesreformen, på arbejdsmiljø og på 
ligestilling/ligeløn. 

HK Danmarks formandskab er i kongresperioden 
blevet fagbevægelsens mest slagkraftige profiler på 
Facebook, og er blevet den formand og næstformand, 
der har flest følgere. 

Samtidig har HK gennemført kampagner om blandt 
andet pension, dagpenge og folketingsvalg på de 
sociale medier, som alle har haft overvældende 
rækkevidde og effekt, og som desuden har givet 
medlemmerne mulighed for at komme til orde og 
fastlægge HK’s politiske prioriteter. 
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MEDLEMS-
TILFREDSHED  
OG LOYALITET
I arbejdet med Den Organiserende Fagforening 
formulerede vi tre overordnede mål for HK i 
kongresperioden: 
Vi skal gøre vores medlemmer mere tilfredse, mere 
loyale, og medlemstallet skal i balance. 

HK’s systematiske tilfredshedsundersøgelser viser, 
at vi har forbedret os på mange af de vigtigste 
områder i løbet af kongresperioden. Mere end 40.000 
medlemmer har op til tre gange i kongresperioden 
givet os deres syn på HK. Medlemmernes tilfredshed 
med HK/Danmark er steget med to indekspoint siden 
målingen i 2014 og ligger i den seneste måling på 
indeks 67 af 100.

 Loyaliteten er steget ét indekspoint i samme periode 
og ligger nu på indeks 73. 

Siden 2012 er medlemmernes tilfredshed steget tre 
indekspoint, og loyaliteten er steget fire indekspoint. 

Figur 1: Tilfredshed- og loyalitetsvurderinger fra 
medlemmerne i medlemstilfredshedsundersøgelserne
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Kilde: HK/Analyse

Fokusér på områder, der skaber værdi 
Der er også områder, hvor vi fortsat kan forbedre 
os. I Medlemstilfredshedsundersøgelsen, svarer 
medlemmerne, at indsatsområdet "Rådgivning" har 
stor betydning for deres tilfredshed. Undersøgelsen 
viser også, at HK klarer sig godt her. Det niveau skal vi 
fastholde og også gerne forbedre. 

Et stærkere image, tætte relationer til medlemmerne 
og værdi for kontingentet spiller også en stor rolle for 
den samlede tilfredshed. 

Bag medlemsudviklingen og udviklingen i 
tilfredsheden ligger en særlig udfordring i 
aldersgruppen 20-40 år. Tilfredsheden og 
loyaliteten blandt medlemmerne under 40 år er i 
kongresperioden steget mindre end gennemsnittet. 

Hovedparten af nye medlemmer kommer via vores 
organiseringsarbejde på uddannelsesstederne. Men 
den primære medlemsafgang er også i aldersgruppen 
20-40 år. 
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MEDLEMS- 
UDVIKLING 
HK melder mange ind
I kongresperioden har HK haft en stor tilgang af 
lønmodtagere, der er på arbejdsmarkedet. Landkortet 
nedenfor viser tilgangen til HK’s syv afdelinger opgjort 
på fuld- og deltidsmedlemmer, hvor karakteristika for 
gruppen er, at de er på arbejdsmarkedet, og derfor 
ikke er under uddannelse. Tilgangen sker både internt 
fra, hvor medlemmer typisk går fra uddannelse 
til arbejdsmarkedet og ekstern fra, hvor helt nye 
medlemmer kommer til.

Figur 2: Tilgang af fuld- og deltidsmedlemmer i HK 
fordelt på HKs syv afdelinger i perioden november 
2013 til juni 2017
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Kilde: HK/Analyse
*Trafik og Jernbane og Post og Kommunikation er 
ikke med

Landkortet viser, at HK i kongresperioden har 
haft en meget stor tilgang af medlemmer, der 
er aktive på arbejdsmarkedet. Den geografiske 
spredning viser, at HK tiltrækker medlemmer i hele 
Danmark. Den samlede tilgang i perioden er på over 
80.000 medlemmer, som udtrykker, at HK har en 
stor volumen.  

Fødekæden er omdrejningspunktet for 
medlemmernes til- og afgang
Alle afdelinger har været gode til at melde flere ind i 
kongresperiosen, men hvordan ser til- og afgangen 
ud i samme periode, når vi ser på alder? Figur 3 viser 
denne udvikling fordelt på fem aldersgrupper.

Figur 3: Til- og afgang af fuld- og deltidsmedlemmer i 
HK fordelt på aldersgrupper i perioden november 2013 
til juni 2017
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Kilde: HK/Analyse

Figur 3 viser, at både til- og afgangen i høj grad sker 
i medlemsgruppen under 30 år. Det er også den 
eneste aldersgruppe, hvor HK har en nettogevinst. 
De andre aldersgrupper giver et nettotab, og specielt 
medlemmer på 60 år og opefter mister HK mange 
af. Dette er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting, 
da afgangen i denne gruppe primært sker til et 
andet sted i HK, fordi de ikke længere er aktive på 
arbejdsmarkedet. Bag tallene er der både interne 
og eksterne bevægelser. I den ældste gruppe er 
afgangen på 17.968 medlemmer primært interne 
bevægelser, og det samme gælder tilgangen fra de 
ca. 3.000 medlemmer, der primært er gået fra ikke at 
være aktiv på arbejdsmarkedet til igen at være aktiv 
på arbejdsmarkedet. 
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Medlemstallene bliver bedre
Hvordan er udviklingen så fra år til år i perioden? Da 
vi endnu ikke har afsluttet 2017, vises til- og afgangen 
på halvår, så det er muligt at sammenligne tidligere 
år med 2017. Det er vist i figur 4, hvor de blå udgør det 
første halvår, og de mørkeblå udgør det andet halvår.

Figur 4: Nettotilgang af fuld- og deltidsmedlemmer i 
HK fordelt på halvår
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Kilde: HK/Analyse

Figuren viser, at den samlede nettotilgang af fuld- 
og deltidsmedlemmer bliver bedre år efter år. I 
første halvår 2017 er der en nettotilgang på -1.103 
medlemmer, som betyder, at der er 1.103 flere 
medlemmer, der har meldt sig ud af HK i det halvår 
end der har meldt sig ind. Dette tal bliver heldigvis 
mindre og mindre. Der er især en positiv udvikling fra 
2014, hvor HK tabte ca. 6.500 medlemmer til i 2016 
kun at tabe omkring 3.300 medlemmer. Hvis resten 
af 2017 fortsætter som det første halvår, vil det være 
den bedste medlemsudvikling i mange år målt i 
medlemmer på fuld- og deltid.
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HK I TAL
MEDLEMSTAL I ALT 

Betalende erhvervsaktive Alle medlemmer
2017 - 1. halvår 171.729 244.359
2016 171.645 250.401
2015 175.560 260.624
2014 179.004 264.891
2013 182.343 273.165

JURIDISKE SAGER OG ERSTATNINGER

Udbetalt til medlemmer i arbejdsretlige sager

Antal sager Beløb (kr.)

2017 - 1. halvår 4.105 94.823.477

2016 9.305 304.497.314

2015* 2.880 240.686.380

2014 5.779 409.942.115

2013 5.544 525.052.830

*Antal sager dækker både sager, hvor der blev udbetalt beløb og sager, hvor der ikke gjorde. I 2015 blev sager uden beløb ikke medtaget i 
statistikken.

Arbejdsskadesager med erstatning
Beløb (kr.)

2016 52.903.693*
2015 72.030.577
2014 70.527.322
2013 93.156.267
Samlet beløb i kongresperioden 288.617.859

*Der er erhvervssygdomssager, der ikke er færdiggjorte i 2016, og som derfor er overført til 2017
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GENNEMFØRTE KURSER FOR MEDLEMMER,  
TILLIDSVALGTE OG MEDARBEJDERE
Kurser for tillidsvalgte og interne medarbejdere

Kurser Deltagere
2016 294 3.944
2015 364 5.002 
2014 273 3.751

Online kurser
Al aktivitet Unikke besøg 

(individuelt)
Mest besøgt

2016 27.461 14.981 Kom i gang med Facebook, Twitter og LinkedIn 
(2.578 besøg)

2015 8.523 5.364 Blindskrift  
(1.091 besøg)

Det er ikke muligt at trække statistik på onlinekurser i 2014.

Sektorkurser
Kurser og arrangementer udbudt af sektorer, landsforeninger og HK Ungdom

Kurser Deltagere
2016 720 15.684
2015 818 18.713
2014 992 12.880

BESØG PÅ HK.DK

Antal besøg Antal sidevisninger
2017 (til 31. maj) 2.716.783 9.426.282
2016 4.810.206 18.117.267
2015 5.542.093 20.515.034
2014 4.576.009 17.235.165

Statistikken på HK.DK bliver trukket via Google Analytics. I 2016 var der over en periode på tre måneder en fejl i registreringen i Google 
Analytics, hvilket kan være årsag til, at besøgstallet i 2016 er væsentligt lavere end i 2015.

TOP 5
1. Forside
2. Mit HK
3. Breve fra HK
4. A-kassens blanketguide
5. A-kassen forside

HK.DK
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HK’S ÅRSREGNSKAB 2013-2016

(I 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016
Indtægter
Kontingent og administration 407.337 415.217 416.514 389.083
Refusion FIU og Akut 70.854 67.271 71.356 77.484
Andre indtægter 11.774 11.878 12.753 10.666
Indtægter i alt 489.965 494.366 500.622 477.233

Udgifter
Uddannelse til tillidsrepræsen-
tantorganisationen/HK’ere

40.688 49.852 56.705 58.580

Medlemshåndtering/politisk 
arbejde

102.922 103.005 126.462 112.372

Medlemskab af organisationer 42.856 41.095 41.657 41.235
Administration, IT og lokaler 170.277 179.861 166.390 168.061
Lønninger 117.910 124.557 132.282 124.948
Udgifter i alt 474.653 498.370 523.496 505.195

Resultat før af- og nedskrivninger 15.312 -4.004 -22.873 -27.962
Af- og nedskrivning bygninger, 
inventar og IT mv.

18.453 22.067 10.823 22.109

Resultat af ordinær drift -3.141 -26.071 -33.696 -50.071
Finansielle poster m.m. 91.789 87.203 95.931 79.380
Årets resultat 88.648 61.132 62.235 29.309

Egenkapital
Forbundsreserver inkl. puljer 279.137 345.027 409.938 439.394
Reservefond (strejkefond) 581.440 593.069 593.069 593.069
Øvrige 21.275 18.678 16.002 15.855
Egenkapital ultimo 881.852 956.774 1.019.009 1.048.318

Note: Der kan forekomme op- og nedrundede tal.


