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HK Stats målprogram understøtter de fælles og 
overordnede mål, der er vedtaget på HK Danmarks 
kongres. Målprogrammet er dermed et supple-
ment til HK-forbundets mål om at udvikle med-
lemmernes arbejdsmiljø, erhvervsuddannelserne 
og de faglige kerneydelser, som alle HK-medlem-
mer har krav på.

HK Danmarks overordnede mål for 2017 til 2021 er:

–  at hæve medlemmernes formelle uddannelses-
niveau

–  at skabe et stærkere HK gennem flere medlem-
mer

–  at skabe værdifulde medlemsoplevelser og øge
medlemmernes tilfredshed med HK.

HK Stats målprogram opstiller fem overordnede 
mål, som organisationen vil arbejde med. Måle-
ne udgør rammerne for de faglige prioriteringer og 
handlinger, som HK Stats forbundssektorbesty-
relse beslutter forud for hvert år i kongresperio-
den. 

Målprogrammet er blevet til med stærk inspirati-
on fra en række medlemmer af HK Stat. Ud fra de-
visen ’De bedste resultater opnår vi sammen’ har 
HK Stats formandskab sammen med de respek-
tive afdelingssektorformænd mødt medlemmer 
over hele landet for at lodde stemningen. 

På syv medlemsmøder har HK Stats formandskab 
og lokale afdelingssektorformænd spurgt, hvor-
dan fagforeningen bliver endnu bedre. De hund-
redvis af svar, der kom ud af møderne, er blevet 
læst og diskuteret i HK Stat med stor interes-
se. Selv om medlemmernes ønsker til HK Stat er 
mangfoldige, tegner der sig en række klare ten-
denser. Disse tendenser går som en rød tråd igen-
nem dette målprogram.

Udgangspunktet for møderne mellem fagforenin-
gens valgte ledere og medlemmerne var et oplæg 
med debatskabende spørgsmål om blandt andet 
fællesskab, udfordringer og muligheder i digitali-
seringen, forandringer på statens arbejdspladser, 
det gode arbejdsliv, udviklingen i arbejdsmiljøet 
og medlemmernes prioritering af fagforeningens 
ydelser og indsatser. 
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VELUDDANNEDE OG 
KOMPETENTE MEDLEMMER
Uddannelse er en vigtig forudsætning for at få 
et godt arbejdsliv – og fastholde det. Vejen til et 
spændende og udviklende arbejde bygger på et 
stærkt fagligt fundament og styrkes blandt andet 
via kompetenceudvikling og relevant efter- og vi-
dereuddannelse.

Uddannelse giver kort og godt flere valgmulighe-
der. Uddannelse giver medlemmerne mulighed for 
selv at præge deres beskæftigelsesretning og ar-
bejde med det, de interesserer sig for fagligt. Ud-
dannelse øger den enkeltes kompetencer og giver 
mulighed for at få et godt arbejde og derigennem 
udnytte sine potentialer.

Derfor skal HK Stat vedvarende arbejde for at ud-
vikle grunduddannelserne og medlemmernes mu-
lighed for efter- og videreuddannelse.

HK Stat har følgende mål for at sikre ’Veluddanne-
de og kompetente medlemmer’:

–  Grunduddannelserne skal styrkes og være tids-
svarende. HK Stat skal bidrage til, at relevante
faglige grunduddannelser bliver udviklet og er til
rådighed for de uddannelsessøgende.

–  Der skal skabes efter- og videreuddannelse
med dybde og bredde.

–  Adgangen til uddannelse skal være nem og flek-
sibel.

STATS-HK’ERNES GRUNDUDDANNELSE

Lidt over halvdelen af HK Stats medlemmer har 
en Erhvervsuddannelse, f.eks. kontoruddan-
nelse med speciale i offentlig administration, 
mens hver femte har en kort videregående ud-
dannelse, f.eks. laborant, og knap hver ottende 
har en mellemlang videregående uddannelse.
Kilde: HK Stats uddannelsesundersøgelsen 2021. 

MANGE MEDLEMMER OPLEVER IKKE ET  PERSONLIGT BEHOV

77 procent af respondenterne i HK Stats uddannelsesunder-
søgelse 2021 forventer ikke at påbegynde kompetencegivende 
efteruddannelse de næste to år. Mere end hver tredje af dem, 
som ikke forventer at gå i gang med kompetencegivende efter-
uddannelse er i aldersgruppen 41-50. Der sker en lille forskyd-
ning fra 2018 til 2021. 

2 %     LVU
2 %     Andet

13 %  MVU

19 %  KVU

57 %  Erhvervsuddannelse

5 %  Gymnasium
2 %  Grundskole

JANEJ
85 %

2018

2021

77 %

15 %

23 %

SÅDAN BRUGER HK’ERNE DEN STATSLIGE KOMPETENCEFOND
Ansøgere, ansøgninger og bevilgede beløb fra september 2019 til 28. februar 2021.

 ANSØGERE ANSØGNINGER TILSAGN BELØB I GNS. KR.  

 1.535 2.450 2.169 13.780 
Kilde: Den Statslige Kompetencefonds sekretariat.

DET SIGER MEDLEMMERNE 
- citater fra deltagere på workshops om HK Stats målprogram, vinteren 2020:

»Jeg vil rigtig gerne. Men jeg er i tvivl om, hvilke kurser jeg skal tage.«

»Kompetenceudvikling sikrer HK’erne på de statslige arbejdspladser.«

»Der skal være opbakning fra ledelsen til at uddanne og udvikle sig.«

»HK-stillingerne bliver til AC-stillinger. Stop udviklingen ved kompetenceudvikling
og mulighed for efteruddannelse.«

»Man skal sørge for at videreuddanne sig og derved være på forkant.«

»Flere penge til Kompetencefonden.«

»Fleksibilitet i efteruddannelse – korte men effektive kurser.«
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DET SIGER MEDLEMMERNE 
- citater fra deltagere på workshops om HK Stats målprogram, vinteren 2020:

»HK Skal være mere synlig på arbejdspladsen.«

»Faglig bistand giver tryghed.«

HK skal vise, de er med til at påvirke den politiske dagsorden.«

»HK er værdifuld at have ved en krise.«

»Medarbejderne fra HK skal være mere skarpe på at invitere sig selv ud på
arbejdspladserne.«

HK STAT SKAL VÆRE NÆRVÆRENDE, 
KVALIFICERET OG TÆT PÅ
HK Stat skal være en nærværende fagforening, 
der møder sine medlemmer, hvor de er – både fy-
sisk og digitalt. Nærværet er afgørende for, at 
medlemmerne føler sig set og hørt. Det er sam-
tidig helt essentielt for HK Stats arbejde, at alle 
medlemmer møder og oplever en kvalificeret råd-
givning og imødekommende service.

At være nærværende som fagforening betyder for 
eksempel, at medlemmer let skal kunne engage-
re sig i en faglig indsats på arbejdspladsen uden 
at være en del af det formelle system i form af fx 
klubbestyrelse og generalforsamling.

Samtidig skal tillidsrepræsentanter også have 
mulighed for at udføre deres hverv på bedst muli-

ge måde. Til det hverv hører blandt andet at være 
med til at styrke medlemmernes kompetenceud-
vikling i samspil med de lokale statssektorafdelin-
gen og HK-forbundet.

HK Stat har følgende mål for at være ’Nærværen-
de, kvalificeret og tæt på’:

–  Medlemmerne skal opleve, at HK Stat er tæt på.
–  Ildsjæle skal understøttes af HK Stat i det fag-

lige arbejde, selv om de ikke er en del af det for-
melle system.

–  Tillidsvalgte skal føle sig som HK Stat.
–  Tillidsrepræsentanterne skal have organisatio-

nens hjælp til at kunne styrke medlemmernes
kompetenceudvikling.

MÅL 2

64 %
FÅR VÆRDI FOR PENGENE

71%
ER TILFREDSE

68%
VISER LOYALITET

STYRK DINE KOLLEGER OG UDVIKL DIG SELV 
– BLIV TILLIDSREPRÆSENTANT
Hvad laver en tillidsrepræsentant?
Varetager medlemmernes interesser på arbejdspladsen.
Medvirker ved indgåelse af overenskomster.
Deltager i den strategiske udvikling af arbejdspladsen, fx  i 
 samarbejdsudvalg.
Motiverer kolleger til kompetenceudvikling.
Skaber relationer mellem kolleger og ledelse.
Er formand for HK-klubbens bestyrelse.

Det kræver jobbet af dig
At du inden for det første år tager grunduddannelsen.
At du løbende supplerer din viden ved at deltage i HK’s aktiviteter
særlig rettet mod TR.
At du aktivt arbejder for at organisere kolleger i HK Stat.
At du løbende har dialog og samspil med din lokale HK-afdeling.

Personlige kvalifikationer
Villig til at lære.
God til at lytte og etablere dialog.
God til at samarbejde, skabe relationer og sikre formidling.
Lyst til at engagere dig og lade TR-hvervet fylde i dit liv.
Arbejder strategisk, konstruktivt og ser nye muligheder.

HK STAT-MEDLEMMERNES 
FORETRUKNE YDELSER FRA HK

Her er nogle af de ydelser, HK’erne finder vigtige ifølge HK’s ydelsesundersøgelse 2020.

DET SIGER MEDLEMMERNE

Kilde: HK’s medlemstilfredshedsundersøgelse, 2020.

Gode lønvilkår Juridisk rådgivning 
og retshjælp 

Indgå og forhandle 
overenskomst

Tillidsrepræsentant 
til min rådighed

Kilde: HK’s ydelsesundersøgelse, 2020, hvor de nævnte ud af 33 ydelser er prioriteret som mest relevante.
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DET SIGER MEDLEMMERNE 
- citater fra deltagere på workshops om HK Stats målprogram, vinteren 2020:

»At HK’erne har medindflydelse på de systemer, der udvikles. Dem, der sidder og
bruger systemet, ved, hvad borgerne har af behov.«

»Være mere positiv over for teknologien. Se den mere som en kollega end en
konkurrent.«

»Medindflydelse på arbejdsopgaver og udvikling i opgaverne.«

»Bruge hinandens styrker, alle kan bidrage, fokus på forskelligheder.«

»Udvikling af hjemmearbejdspladser.«

GODE HK-JOBS
HK’ernes job skal hele tiden tænkes med i den ge-
nerelle udvikling på arbejdspladsen. Dermed bli-
ver jobs mere udviklende og interessante. HK’erne 
spiller en meget vigtig rolle i langt de fleste pro-
cesser, og det skal både HK’erne selv og lederne 
huske. Samtidig er et godt samarbejde kolleger 
imellem – på tværs af fag – vigtigt for et motive-
rende arbejdsliv.

En god dialog med ledelsen er vigtig og kan give 
medlemmerne mulighed for at præge deres ar-
bejdsopgaver og forbedre både arbejdsvilkår og 
arbejdsmiljø. Dialogen giver også bedre grundlag 
for, at de nødvendige ressourcer bliver stillet til 
rådighed. Det er samtidig vigtigt, at arbejdsmiljø-
repræsentanten og tillidsrepræsentanten vareta-

ger rollen som brobygger mellem arbejdsgiver og 
medlemmer – og at HK er med til at udvikle de til-
lidsvalgte til at varetage denne rolle.

Derfor arbejder HK Stat for at udvikle dialogen 
mellem ledere, medarbejdere og de tillidsvalgte.

HK Stat har følgende mål for ’Gode HK jobs’:

–  HK-gruppens dialog med lederne skal fremmes, 
og de tillidsvalgte skal spille en vigtig rolle.

–  Gode kollegaskaber på tværs af fagområder
skal styrkes gennem dialog.

–  Dialogen skal sikre, at de nødvendige ressour-
cer er til stede for at sikre kvalitet i opgaveløs-
ningen.

MÅL 3

HK STAT-MEDLEMMERNES FORETRUKNE YDELSER FRA HK
Her er nogle af de ydelser, HK’erne finder vigtige ifølge HK’s ydelsesundersøgelse 2020.

Kilde: HK’s ydelsesundersøgelse, 2020, hvor de nævnte ud af 33 ydelser er prioriteret som relevante.

FLERE JOBS I AT LADE HK’ERENE 
UDFØRE HK-ARBEJDET
Der kan være nye statslige HK-jobs i at dokumentere HK’ernes 
værdi og potentiale på områder, hvor andre faggrupper i dag bru-
ger tid på administrativt arbejde, som HK’ere i kraft af deres ud-
dannelse er bedre rustet til. Det gælder fx på universiteterne, hvor 
HK’ere kan frigøre tid til de primære opgaver for lektorer og an-
dre. Og det gælder ved domstolene, hvor retssekretærer og andre 
HK’ere kan løse administrative opgaver for fx dommerne. Også i 
politiet kan HK’ere løse opgaver, som ligger i udkanten af de uni-
formerede kollegers faglighed og egentlige opgaveportefølje.

IND-
FLYDELSE DIALOG

GODT 
 KOLLEGA-

SKAB 

KVALITET 
I OPGAVE-
LØSNINGEN

GODT 
ARBEJDS-

MILJØ

HVAD SKABER DET GODE HK-JOB?

Varetagelse af min 
faggruppes politiske 

interesser

Synlighed omkring 
min faggruppes bidrag 

til samfundet 
(faglig anerkendelse)
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DET SIGER MEDLEMMERNE 
- citater fra deltagere på workshops om HK Stats målprogram, vinteren 2020:

»Synliggøre behovet for HK’ere og hvorfor det er noget andet end fx
studentermedhjælpere eller AC’ere.«

»Gøre sig bemærket og turde springe ud i nye opgaver.«

»Samspil med andre faggrupper gør os stærkere.«

»TR/HK-medarbejdere og ledelse skal spille sammen.«

»HK skal arbejde for, at det er HK’ere, der udfører HK-arbejde.«

VÆRDIFULDE HK’ERE NU 
OG I FREMTIDEN
Synliggørelse af HK’ernes værdi er vigtig for at sik-
re, at opgaverne bliver løst med de rette faglige 
kvalifikationer, og for at HK’erne fastholder og ud-
vikler deres arbejdsopgaver.

Bliver man bedre til at sætte ord på sine kompe-
tencer og synliggøre sin værdi som medarbejder, 
er der større muligheder for at få flere af de op-
gaver, man gerne vil have.  Og mulighederne for at 
udvikle sig i jobbet vokser. Samtidig står medlem-
merne stærkere, hvis de kan sætte ord på, hvad de 
er særligt gode til som HK’ere. 

Derfor arbejder HK Stat for at klæde medlem-
merne på til at sætte ord på deres kompeten-
cer.

HK Stat har følgende mål for de Værdifulde HK’ere 
nu og i fremtiden:

–  Synliggørelse af HK’ernes kompetencer ved 
brug af konkrete værktøjer som blandt an-det 
øvelseshæftet ’Fold fagligheden ud - 7 øvelser i 
at udvikle fagsprog og samarbejde’ og HK Stats 
Kompetencehjul, der findes på https://
www.hk.dk/karriere/uddannelse/i-form-til-
fremtiden/kompetencehjulet.

–  At definere HK’ernes styrker og kompetencer og
kommunikere disse til lederne.

–  De rette kompetencer og den rette uddannelse
skal tilpasses de rette jobs.

–  I højere grad at indgå partnerskaber for at frem-
me disse mål.

MÅL 4

Cirkafordeling på HK 
Stats tre overens-
komstområder. 
Kilde: HK’s egne databaser

HK STAT-MEDLEMMER FORDELT PÅ FAG

Administrative

90 %
Laboranter

6 %
It-medarbejdere

4 %

ET KÆRLIGT PUF TIL KOLLEGERNE 

HK Stat har banet vejen for en ny TR-rolle gennem aktivite-
terne i TR-fonden. En ny opgave, din HK-repræsentant på ar-
bejdspladsen er i gang med at blive klædt på til, er nemlig at 
sparre, inspirere og nogle gange puffe kærligt til sine kolle-
ger i retning af at tilegne sig nye kompetencer til fremtidens 
arbejdsmarked.

HVORDAN 
FÅR VORES 

HK-FAGLIGHED
VÆRDI?

Få styr på, hvordan I  
ønsker at deltage i 

 forandringer, så jeres faglighed 
og arbejde udvikler sig i en 

relevant, meningsfuld 
retning

Udarbejd en fælles 
udviklingsplan i samarbejde 

med jeres tillidsrepræsentant 
og leder

Styrk de relationer, 
der er vigtige for at løse 

jeres opgaver

Synliggør jeres faglighed og 
arbejde over for ledere

og andre faggrupper

Sæt ord på jeres
 arbejde og den værdi, 

det skaber
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DET SIGER MEDLEMMERNE 
- citater fra deltagere på workshops om HK Stats målprogram, vinteren 2020:

»Vi vil gerne have medindflydelse på udvikling af systemerne, for vi ved, hvad 
borgerne har brug for i den anden ende.«

»Hvis vores kompetencer bliver tilpasset, ser vi ikke digitalisering som et 
problem.«

»Projektdeltagelse ved digitaliseringsprojekter.«

HK’ERNE MED HOVEDERNE DYBT 
INDE I TEKNOLOGIEN
HK’erne spiller en afgørende rolle i udviklingen, 
gennemførelsen og driften af digitaliseringspro-
jekter på de statslige arbejdspladser. HK’erne 
kender fagligt processerne og materien i opgave-
løsningen. Og derfor skal HK’erne inddrages.

Teknologien giver den enkelte statsansatte en 
lang række nye muligheder og er med til at udvik-
le arbejdsopgaverne. Det vigtige er, at du spiller en 
afgørende rolle undervejs i forandringerne. Derfor 
arbejder HK Stat for, at medlemmerne bliver ak-
tive aktører i digitaliseringsprojekter på arbejds-
pladsen. 

Teknologien ændrer også vores relationer – kolle-
ger imellem og mellem det offentlige og borgeren.

HK Stat har følgende mål under ’HK’erne med ho-
vederne dybt inde i teknologien’:

–  At statens HK’ere bliver aktive medspillere i ud-
vikling og drift af digitale løsninger.

–  Vi skal anvise veje på udvikling af jobs, og hvor-
dan man når derhen.

–  Vi skal skabe relevant digital efteruddannelse.
–  Vi vil skabe opmærksomhed om personligt nær-

vær i en digital verden. 

MÅL 5

  
En software-robot er en kollega, 
der er på arbejdet døgnet rundt 
og gør de ting, man har bedt om, 
fejlfrit. Men som alle kolleger 
har den sine særheder, som 
man skal finde ud af at 
håndtere. 
 
Sagt af et medlem, der er med i et team,  
der bygger software-robotter

 

SÆNK PARADERNE OG DYRK MULIGHEDERNE
Digitalisering, nye teknologier og automatisering vil få stor betydning 
for statens medarbejdere i de kommende år og vil medføre et løbende 
behov for omstilling og kompetenceudvikling. Det gælder for hele ar-
bejdsmarkedet, at en ganske stor del af medarbejdernes nuværende 
arbejdsopgaver kan blive automatiseret – vel at mærke ved at anvende 
allerede kendt teknologi. Her har HK’erne en positiv og proaktiv rolle at 
spille.

6 JOBFELTER –  6 STÆRKE 
HK-FAGLIGHEDER
Uanset om du er laborant, 
it-specialist eller administra-
tiv medarbejder, så forsvin-
der dit arbejde ikke i frem-
tiden. Der vil være behov for 
styring af processer og sags-
gange. Det bliver vigtigt at 
forstå, hvordan teknologien 
virker. Kompetenceudvikling 
er vigtig for at være attraktiv 
på arbejdsmarkedet. HK Stat 
har udarbejdet 6 jobfelter, 
som giver et bud på stærke 
HK-fagligheder, der fortsat 
vil være vigtige på arbejds-
markedet.

DU HÅNDTERER
NY TEKNOLOGI

DU ER AMBASSADØR 
FOR NY TEKNOLOGI

DU STYRER
PROCESSER

DU SKABER SERVICE I
SAMSPIL MED MENNESKER 

OG TEKNOLOGI

DU FORMIDLER OG 
KOMMUNIKERER

DU HÅNDTERER
DATA

 LÆS MERE PÅ WWW.HK.DK/STAT/IFORM

RPA 
(Robotic Process 

Automation)

SOME 
(Sociale Medier)

BLOCKCHAIN
AI 

(Artificial
Intelligence)

CHATBOTS

NYE ORD FOR NOGLE – ALLEREDE KENDTE FOR MANGE
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