
Gå til programmet

Midtvejsmøde

Digitalisering 
og automa-

tisering

Fleksibilitet
på arbejds  -

pladsen

Arbejdslivet 
er langt

Den 
kompetente 
medarbejder

Program 
HK Stats Midtvejsmøde

28. februar til 1. marts 2023
Hotel Comwell i Kolding.  

Morgenmad fra kl. 9:30 og klar i salen kl. 10:00

Moderator: Tom Gotfred, Kommunikationschef HK Stat

Vær med til 
at skabe 
fremtidens 
arbejdsplads
med afsæt i de fire megatrends



Gå til næste punkt

Peptalk om relationskompetencer
 v/ Susie Lynge, netværksekspert

Kl. 12:45 

Frokost og netværk 

Kl. 13:45 

Debat og refleksion ved bordene med afsæt i formiddagens inspirationsoplæg 
Faciliteret af Susie Lynge, netværksekspert

Kl. 15:00 

Kaffepause

Tirsdag d. 28. februar 2023
Kl. 10:00-12:45 

Pause indlagt ca. kl. 11.35

Velkomst
v/ Rita Bundgaard, forbundssektorformand HK Stat 

3 inspirationsoplæg

Digitalisering udfordrer 
den danske model

v/ Jan Damsgaard
Professor i 
digitalisering på CBS

Danmark er verdens mest digitali-
serede land. Og det er særligt den 
offentlige sektor, der har iført sig 
førertrøjen i den digitale transforma-
tion af samfundet og erhvervslivet. 
I oplægget sættes der fokus på 
megatrends, der forandrer både det 
offentlige og det private Danmark 
og dermed måske også din arbejds-
plads. Samtidig udfordrer udviklin-
gen også den danske velfærdsstat 
og den danske arbejdsmarkedsmo-
del.  

Fremtidens arbejde 
– arbejdsmiljø og
digitalisering

v/ Christine Ipsen
Lektor ved DTU 
 Management

Den teknologiske udvikling og di-
gitalisering åbner for nye måder 
at tilrettelægge og lede arbejdet. 
Det får betydning for arbejdsmiljøet. 
Hvilke arbejdsmiljøudfordringer og -
muligheder er der i et langt og 
fleksibelt arbejdsliv, og hvordan ser 
fremti-dens arbejdsplads ud? Hør 
Christine Ipsens bud på hvad det 
kan betyde for dig i dit arbejdsliv.

Hvordan kommer 
 HK’erne mere på  banen 
i de offentlige jobs? 

v/ Dennis Nørmark
Antropolog, forfatter, 
 foredragsholder

Covid-19 var det største eksperiment 
med vores arbejdsliv i årtier. En om-
væltning med nye måder at arbejde 
på, en tillidsrevolution med større fri-
hed i opgaveudførelsen. Og så vend-
te vi ellers tilbage til ’virkeligheden’ 
igen. Men nu er der et nyt pres for at 
fastholde medarbejdere som aldrig 
før. Vi skal fokusere på det, medarbej-
dere efterspørger, hvis de skal opleve 
deres arbejdsliv som meningsfuldt 
og produktivt. Hvordan organiseres 
arbejdet, så vi har en arbejdsplads 
med frihed, faglighed, fleksibilitet, 
arbejdsglæde og god ledelse? Vi skal 
udvikle og ikke afvikle arbejdsglæden.



Digitalisering og 
automatisering 

v/ Søren Skaarup
Postdoc, IT-Universitetet

HK’ernes arbejdsliv fore-
går i stigende omfang på 
digitale platforme og med 
digitale værktøjer bl.a. 
som følge af digitalisering 
og automatisering af den 
offentlige sektor og af 
HK’ernes fagfelter. Hvad 
kalder det på af nye kom-
petencer og know-how 
hos medarbejderne ift. til 
mødet mellem borgerne 
og den digitale offentlige 
forvaltning? Og hvordan 
udvikles de digitale løs-
ninger bedst og mest 
optimalt set både ud fra et 
medarbejder- og et bor-
gerperspektiv?

Den kompetente 
medarbejder 

v/ Finn Salomonsen 
Konsulent fra konsulent-
huset De-tre

Den kompetente med-
arbejder er et flertydigt 
begreb. Kompetent kan 
forstås som fagligt dyg-
tig. Men det kan også 
handle om at få et sam-
arbejde til at udvikle sig 
på en hensigtsmæssig 
måde. Når den fysiske ar-
bejdsplads er i opbrud og 
fagskel nedbrydes, bliver 
de samarbejdsmæssige 
kompetencer og det pro-
fessionelle samarbejde 
omdrejningspunktet. Og 
der kræves måske en  
stærkere evne til at indgå i 
samarbejdsrelationer med 
andre fagligheder.

Fleksibilitet på 
 arbejdspladsen 

v/ Henrik Lambrecht Lund 
Lektor ved , RUC

Den fleksible arbejdsplads 
er et bredt fænomen, som 
handler om mange ting. 
Bl.a. om, at vi har en fast 
stol og bord på arbejds-
pladsen, om vi kan flyttes 
fra opgave til opgave, om 
vores arbejdstid er fast 
eller flydende og om vi kan 
arbejde fra andre steder 
end på arbejdspladsen – 
fx hjemmefra. Det stiller 
store krav både til ledelse, 
til den enkelte medarbej-
der og til arbejdspladsen 
hvad angår autonomien 
og sammenhængskraften 
i arbejdet, og hvad angår 
hensynet til den enkelte 
og hensynet til kollektivet 
og opgaveløsningen. 

Arbejdslivet er 
langt

v/ Anders Raastrup 
 Kristensen
Lektor ved KU samt CBS

Vi skal kunne trives og 
udvikle os gennem hele 
arbejdslivet. Vi oplever 
stigende pensionsalder og 
en udvikling, der går mod 
mental nedslidning snare-
re end fysisk nedslidning 
i et accelererende sam-
fund. Derfor er der i høj 
grad brug for at fokusere 
på, hvordan vi kan indret-
te vores arbejdsliv mere 
fleksibelt og tilpasset de 
forskellige faser, vi har 
gennem livet. Med udsigt 
til et langt arbejdsliv, skal 
vi finde nye og bedre fæl-
les løsninger, så arbejdsli-
vet kan rumme både vores 
drømme og have plads til 
restitution.

 Kl. 15:30 

Fagpolitiske værksteder — mulighed for at deltage i ét af værkstederne

 Kl. 16:30 

Kaffepause

 Kl. 16:45 

Et HK-politisk fokus i vadestedet
v/ HK Danmarks forbundsformand Anja C. Jensen

 Kl. 17:30

Slut på dagens faglige program

 Kl. 18:30–

  Middag, underholdning og socialt samvær

Gå til næste punkt



Tal med medlemmerne på Facebook

v/ Nana Wesley, lektor og ph.d. på Forskningscenter for 
 Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)

Følger du HK Stat på Facebook? Gør dine kolleger? Hvor-
dan kan vi bruge Facebook op til og under OK24? Nana 
Wesley forsker i sammenhængen mellem forhandling og 
kommunikation. Hun har vist, hvordan fagbevægelsens 
budskaber på Facebook både fik medlemmerne op på 
mærkerne og vandt den offentlige mening under den 
dramatiske OK18. Men græsrødder kan også slå bak på de 
sociale medier.

Klar til fremtidens arbejdsmarked 

v/ Lisbeth Knudsen, strategidirektør på Tænketanken 
Mandag Morgen

Arbejdslivet vil være under kraftig forandring de kommen-
de år. Samarbejdsstrukturer og arbejdspladskulturer vil 
forandre sig. Nye kompetencer i forbindelse med den di-
gitale og grønne omstilling skal indarbejdes. Computerne 
bliver ikke bare vores værktøjer, men vores kolleger. Fysi-
ske rammer omkring arbejde og møder vil blive erstattet af 
nye hybride formater.

Midtvejsmøde

 Kl. 10:45 

Kaffepause

 Kl. 11:05

HK Stats drømme for fremtiden
Formandens midtvejstale v/ Rita Bundgaard, forbundssektorformand HK Stat

 Kl. 11:40

Sådan fastholder vi glæden ved arbejdet i en tid med hurtige forandringer 
v/ fremtidsforsker Anne Skare
Kom godt hjem fra midtvejsmødet sprængfyldt med inspiration og optimisme, efter at du har hørt Anne Skare komme med sit 
bud på de muligheder, statsansatte HK’ere kan gribe og bruge til at fastholde glæden ved arbejdslivet i en tid med hurtige for-
andringer.

 Kl. 12:10

Afslutning og fælles frokost klokken 12.30, 
hvor vi snakker af

Onsdag d. 1. marts 2023
 Kl. 9:00-10:45 

Tak for dagen i går, og velkommen til dagens program
v/ moderator Tom Gotfred

To inspirationsoplæg afslutningsvis med mulighed for spørgsmål fra salen


