
Lige netop til dig



Velkommen

HK Kommunal er en fagforening for dig, der er ansat i en kommune eller 

en region, og som arbejder på HK Kommunals overenskomst.

 

Det er overenskomsten, der sikrer dine rettigheder på jobbet. Det gæl-

der blandt andet din løn, pension, omsorgsdage, penge til kompetence-

udvikling, betalt frokostpause og løn under barsel.

 

Værdien af din overenskomst er mindst 95.000 kroner om året i forhold 

til, hvad du er berettiget til via lovgivningen.

 

HK Kommunal er den eneste fagforening, der kan forhandle overens-

komst for HK’erne i kommuner og regioner. Vi sikrer også, at du får en 

tillidsrepræsentant, der hjælper dig og kollegerne i hverdagen.

 

HK Kommunals faggrupper er blandt andet assistenter, IT-medarbejdere, 

borgerrådgivere, jobkonsulenter, socialformidlere, sagsbehandlere,  

specialister, lægesekretærer, klinikassistenter, miljøteknikere, skole-

sekretærer, løn- og personalekonsulenter og biblioteksassistenter.

 

Hos os er det dit arbejdsliv og din karriere, det handler om.

 

Her kan du læse mere om alt det, vi som fagforening kan gøre for dig.

 

Vi glæder os til at møde dig.

Af Lene Roed
Formand for 

HK Kommunal
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Få styr på det næste 
step i karrieren

Karriere vejledere klar 
til at hjælpe dig

 U Det kan være svært at overskue, hvordan 

du tager dit næste skridt i arbejdslivet. HK’s 

dygtige karrierevejledere er parate til at 

hjælpe dig, hvad enten det handler om nye 

arbejdsopgaver, videreuddannelse eller nyt job. 

 ¨  Du kan ringe hver dag mellem  

13 og 16 og få sparring om lige  

præcis din situation.  

Tlf: 3330 4460

Hjælp til CV og 
ansøgning

 U Som medlem af HK kan du få hjælp til at 

skrive målrettet CV og ansøgning, og vi svarer 

inden for 24 timer på hverdage. Vores erfarne 

vejledere sidder klar til at hjælpe dig, så du får 

bragt dig selv godt i spil til det nye drømmejob. 

 ¨  Se mere på  

hk.dk/karrieretelefonen

Jeg er godt tilfreds med den service, 
man får gennem Karrieretelefonen, 

og jeg kan kun anbefale det til andre.
NIS HOLLESEN

Før søgte jeg gennem mange år at komme 
på uddannelse, men fik at vide, at der 
ikke var råd. Så ringede jeg til HK’s 
Karrieretelefon, der gjorde opmærksom 
på muligheden for at få støtte fra 
Kompetencefonden.

BETTINA BACHMANN
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Tryghed hvis du mister jobbet

Lønforsikring giver dig 
økonomisk tryghed, 
hvis du mister jobbet

 U Med HK’s lønforsikring får du suppleret 

dine dagpenge, så du får 80 procent af din 

hidtidige løn i et halvt år, hvis du bliver 

afskediget. Lønforsikringen følger automatisk 

med, når du er medlem af HK Kommunal og 

HK’s A-kasse.

 ¨  Se mere på  

hk.dk/kommunal/loenforsikring

Hvis du bliver sagt  
op, hjælper HK dig 
godt videre 

 U Bliver du opsagt, garanterer HK, at du får 

en samtale med en HK-konsulent inden for 24 

timer på hverdage. Du får hjælp til at sikre, at 

reglerne omkring din opsigelse er overholdt, 

og hjælp til hvad du skal gøre, hvis de ikke er. 

Derudover får du hjælp til jobsøgning.

 ¨   Se mere på  

hk.dk/raadogstoette/opsigelse/
komgodtvidere

Tidligere var jeg medlem af en anden fagforening, 
men da lønforsikringen kom, meldte jeg mig straks 
ind i HK Kommunal. Det tilbud er der ikke andre, 
der kan matche.

MARTIN RYGAARD LASSEN
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25.000 kroner årligt til 
kompetencegivende 
videreuddannelse

 U HK Kommunal har i mange år arbejdet på at sikre 

gode muligheder for videreuddannelse. Drømmer 

du om kompetencegivende uddannelse? Så kan 

kompetence-fondene støtte dig med op til 25.000 

kroner hvert år. Det er let og enkelt.

 ¨  Se mere på  

hk.dk/kommunal/kompetence

Temadage, netværk 
og kurser

 U Vi arrangerer spændende temadage og kurser  

med den nyeste viden inden for dit fag.

 ¨  Se mere på  

hk.dk/kommunal/netvaerk

Penge til  
kompetence-  
udvikling

Det er fedt at komme ud og lære noget nyt og 
møde fagligt interesserede mennesker.  

Min diplomuddannelse medvirkede til, at 
jeg kunne skifte fra administrativt arbejde til 

mit drømmejob som sagsbehandler.
BETTINA BACHMANN

Oprettelsen af Kompetencefonden er 
for mig noget af det vigtigste, der er sket 
i mine 30 år som medlem af HK. Min 
diplomuddannelse har givet mig viden og 
redskaber, som er meget meningsfulde i 
mit nuværende og fremtidige arbejde. 

GITTE HOLMSLYKKE
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Gratis juridisk hjælp 
og jobbørs

Gratis juridisk hjælp
 U Som medlem af HK kan du få gratis juridisk 

hjælp, hvis du får problemer på jobbet eller bliver 

afskediget. Vi har jurister ansat, der hjælper 

medlemmerne – ikke mindst når det drejer sig om 

udbetaling af erstatning eller godtgørelse.

 ¨  Se mere på  

hk.dk/raadogstoette/opsigelse

Jobbørs
 U HK JobBørs er stedet, hvor arbejdsgivere og 

jobsøgende finder deres match. Og det kan hjælpe 

dig videre i arbejdslivet. Med stort kendskab 

til arbejdsgivernes ønsker og medlemmets 

kvalifikationer kan HK formidle kontakt mellem 

ledige medlemmer og arbejdsgivere.

 ¨  Se mere på  

hk.dk/jobbors

For år tilbage har HK kørt en 
sag for mig, da jeg blev uberettiget 

fyret. De var der for mig hele vejen, 
guidede mig og hjalp mig.

LENA WEIDICK
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Din egen tillids repræsentant 
på arbejdspladsen

 U Du får en tillidsrepræsentant, der er din daglige støtte 

på arbejdspladsen, og som bl.a. hjælper med at forhandle 

din løn. Både når det gælder løntrin, og når det gælder 

lokalløn. Og du kan få indflydelse i HK’s demokratiske 

medlems-organisation, hvis du har lyst til det. Vi har brug 

for alle gode kræfter.

Et godt arbejdsmiljø – også 
på din arbejdsplads

 U Ud over din tillidsrepræsentant er der også en 

arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads. Begge har 

fokus på et godt arbejdsmiljø for dig og dine kolleger. 

Oftest arbejder de sammen om det, ligesom de også 

drøfter arbejdsmiljøet med ledelsen.

Oplever du udfordringer med arbejdsmiljøet, så kan  

du tale med din tillidsrepræsentant og din arbejdsmiljø-

repræsentant om det. 

Det får du 
også

Jeg har altid HK Kommunal i ryggen.  
De er nærværende, bakker op og er der  

for mig, når jeg har brug for det.
LENA WEIDICK

En god fagforening er en, som er politisk 
aktiv på den store scene, men som samtidig er 
nærværende for medlemmerne og blander sig 
på arbejdspladserne. Det er HK Kommunal.

DAVID BRØNDT MIKKELSEN
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Kontante medlemsfordele
 U Som medlem sparer du i snit 3.000 kroner 

årligt på forsikringer. Du kan eksempelvis få en 

billig indboforsikring hos Alka. Der er intet loft 

over værdien af indbo – og den dækker alt fra 

indbo, hærværk og cykeltyveri til ansvarsforsikring, 

retshjælp og skader efter brand, storm og vand. 

Desuden er der penge at spare på bl.a. fitness, 

ferieboliger og rejser. Ligesom du kan komme med 

i Forbrugsforeningen, som giver dig økonomiske 

fordele i mange forretninger.

 

 ¨  Læs mere om de kontante  

medlemsfordele her: 

hk.dk/blivmedlem/kontante-fordele

Din overenskomst er 
mere end 95.000 kroner 
værd

 U HK Kommunal forhandler din overenskomst, 

der sikrer dig en masse rettigheder, som du ikke 

får gennem lovgivningen. Det er for eksempel 

overenskomsten, der betyder, at du får en halv  

times betalt frokostpause, at du får minimum  

15,5 procent arbejdsgiverbetalt pension, at 

du får 0,95 procent ekstra af din løn i særlig 

feriegodtgørelse, og at du har en 6. ferieuge.  

Faktisk er værdien af din overenskomst mere  

end 95.000 kroner om året.

Kontante 
fordele

Som enlig mor ville jeg slet ikke kunne undvære  
lønforsikringen. Faktisk betyder den, at min 

datter kan fortsætte med de aktiviteter, hun går til. 
Det betyder tryghed for mig.

SABINA ASCI
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¨ Læs mere på hk.dk/kommunal 
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