
OK18 NÆRMER SIG

- HVAD ER VIGTIGST

FOR HK KOMMUNALS

MEDLEMMER?



VEJEN MOD DEN NYE OVERENSKOMST

/ Starter efter sommerferien

OK-kampagneuger fra 4.-15. september på mange arbejdspladser:

HK Kommunal samler postkort ind om ”Dit arbejdsliv! Hvad er godt og hvad kan blive bedre?”

Alle klubber kan indsende konkrete forslag til OK-krav.

/ HK Kommunal vedtager kravene til OK18

HK Kommunals bestyrelse beslutter HK Kommunals OK-krav den 12. oktober.

11. december vedtager Forhandlingsfællesskabet de fælles krav. 

/ Forhandlingsforløbet

Starter den 5. januar og løber frem til 28. februar 2018.

Alle medlemmer stemmer om resultatet. Nye overenskomster træder i kraft 1. april 2018.
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/ På de følgende sider er de emner, HK Kommunals

bestyrelse mener er særlig vigtige for medlemmerne

/ Hvad synes I om dem?

Hvad savner I måske? Og er der noget, der er særlig vigtigt for din faggruppe?

/ Drøft det og stil eventuelt et OK-forslag

I kan måske få vedtaget et forslag på et fælles OK18-TR møde i HK-afdelingen.

I kan også selv at stille et forslag fra klubben.

/ Vedtagne forslag skal indtastes på www.hk.dk/ok18

Det kan ske fra 1. august og senest den 22. september.
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/ Lønstigninger til alle

Generelle lønstigninger til alle er vigtige, så købekraften sikres.

Vi skal fortsat følge med det private arbejdsmarked.

OK15 gav en mindre lønstigning. Men købekraften steg, 

fordi prisudviklingen var meget lav.

/ Kompetencefondene skal fastholdes

Kompetencefondene udløber og skal genforhandles.

Der er siden OK13 givet støtte til 10.000 ansøgninger.

Det har haft stor betydning for HKernes muligheder.

Kompetencefondene skal fastholdes og udbygges 

i både KL og Regionerne!
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/ Skal overenskomsten give mulighed for at vælge mere selv?

Skal der være nogle penge, den enkelte selv bestemmer over?

I dag kan de fleste vælge at få lidt af pensionsbidraget

ud som løn. Meget få vælger det.

Skal vi udbygge det, så den enkelte fx selv vælger mellem

højere pension eller ”sparer” sammen til ferien eller …..? 

/ God pension er en mærkesag

HK Kommunal har altid kæmpet for en god pension. 

Nu har vi så høje pensionsbidrag, at der er plads til frit

valg mellem højere pensionsbidrag eller andet.

Det er et vigtigt valg, så det kræver rådgivning til den

enkelte fra Sampension og PKA.
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/ Der er pres på vores arbejdstid og fleksibilitet

Arbejdsgiverne vil have ”enklere regler”. 

Reglerne skal være en sikkerhed for den enkelte. Og give mulighed for fleksibilitet.

Vi skal undgå forringelser og fastholde fridagene og frokostpausen i vores overenskomst.

/ Vi skal jo arbejde længere og længere!

Derfor skal være bedre muligheder så seniorer kan

”gå ned i gear”, hvis de har lyst. Fx ved at gå på delpension.

Seniordagene/-bonussen skal fastholdes fra 60 år!

KL og Regionerne synes, aldersgrænsen skal stige.
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/ Lokal løn for funktioner og kvalifikationer er den rigtige idé

Det skal fungere bedre, dér hvor det går dårligt.

Vi skal også selv blive bedre til at synliggøre de gode resultater, der også er.

Der bør være en pose penge til at sætte de lokale forhandlinger i gang.

/ Mange medlemmer oplever et stort arbejdspres

Der er knaphed på resurserne og kravene stiger. 

Det giver udfordringer for arbejdsmiljøet.

Vi kan ikke løse problemerne i OK-systemet. 

Men alle de gode lokale kræfter skal støttes.

Mange arbejdspladser har fået udbytte af SPARK i KL

og Ekspertrådgivning i Regionerne. 

Vi skal udvikle indsatsen.
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/ TR er HK på arbejdspladsen

HK Kommunals dygtige TR, AMR og MED-

repræsentanter er helt afgørende.

Der er nu valgt flere HK TR end nogensinde.

Deres vilkår skal være i orden,

men er under pres mange steder.

/ Godt samarbejde

HK Kommunal og Forhandlingsfællesskabet har

sammen med KL og Regionerne besøgt mange

Hoved MED.

Det er nu blevet helt tydeligt for alle, at samarbejdet

er meget værdsat i kommuner og regioner.
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TAK FOR JERES OVERVEJELSER

/ HK Kommunals bestyrelse ser på alle OK-forslag

/ HK Kommunals bestyrelse ser på alle postkort om, hvad der er godt 

og kan blive bedre på vores arbejdspladser

/ Vi skal fastholde og udbygge de gode elementer i overenskomsten

/ I får information om de vedtagne OK-krav i HK Kommunals

nyhedsbreve og TR Faglig info.
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