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I løbet af den forgangne kongresperiode med forlænget spilletid til 5 år er der sket meget, der for-3 
tjente at indgå i den mundtlige beretning. Af hensyn til tiden vil jeg dog koncentrere mig om relativt 4 
få udvalgte emner, der tegner nogle vigtige linjer i HK Stats indsats. 5 

 6 
Hvad angår arbejdsmiljø, er der både godt og skidt at berette om. For at tage det mere negative 7 
først er især det psykiske arbejdsmiljø blevet dårligere de senere år – ikke mindst på de statslige 8 
arbejdspladser. De har været udsat for mange forandringer, besparelser og dårlig ledelse. Det er 9 
bl.a. afdækket i en survey fra 2019 med besvarelser fra 1600 medlemmer af HK Stat. Den udpeger 10 
stort arbejdspres som en alvorlig belastning, hvilket mere end hver anden meldte om.  11 
 12 
En netop gennemført survey med knap 800 besvarelser viser, at det ikke er blevet bedre. 3 ud af 4 13 
svarer, at et højt arbejdstempo er nødvendigt. Knap hver anden, at de ikke har tid nok til arbejds-14 
opgaverne, og det går ud over kvaliteten. Hver fjerde er nødt til at arbejde over. For de fleste er ar-15 
bejdspresset ikke blevet øget af Corona. Det har kun hver fjerde oplevet, men også hver fjerde for-16 
venter større arbejdspres efter Corona. Kort sagt: klart plads til forbedring! 17 
 18 
Også andre undersøgelser har ligesom arbejdspladsvurderinger (APV) afdækket, at det står sløjt til 19 
med det psykiske arbejdsmiljø på statens arbejdspladser. Derfor blev det aftalt ved OK18, at le-20 
dere i staten skulle tilbydes uddannelse i psykisk arbejdsmiljø – i første omgang som et forsøg og 21 
frivilligt. Det blev en pæn succes. Ved OK21 blev det derfor aftalt at gøre dette tilbud permanent. I 22 
øvrigt blev det i en politisk aftale om styrkelse af indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø beslut-23 
tet, at initiativet i staten skal kopieres til resten af arbejdsmarkedet. Vi har vist vejen! (blevet trend-24 
settere). 25 
 26 
Ved OK21 aftaltes også, at der i SU skal styrket fokus på vold og trusler samt seksuel chikane. Ke-27 
deligt at det er nødvendigt, men godt at der så faktisk gøres noget nu. Der er også lige indledt tre-28 
partsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om forebyggelse og håndtering 29 
af seksuel chikane, men det går indtil videre meget trægt. 30 
 31 
På plussiden kan også tælles, at det efter en del sværdslag mellem fagbevægelsen og arbejdsgi-32 
verne lykkedes at få en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Det har længe har været et øn-33 
ske fra HK. Den blev ikke helt, som vi ønskede, men rummer mange gode elementer til at styrke 34 
indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø med en tydeliggørelse af reglerne.  De er også blevet 35 
mere overskuelige ved at være samlet ét sted.  36 
 37 
Det kan forhåbentlig være en god hjælp til vores 500 arbejdsmiljørepræsentanter, der i en ofte 38 
hårdt presset hverdag gør en stor indsats, men ikke har meget tid til rådighed til udførelse af hver-39 
vet. 7 ud af 10 bruger højest 2 timer om ugen på at være AMR. Mange har også svært ved at få fri 40 
til møder og kurser om arbejdsmiljø i HK. Et godt tip kan så være at melde sig ind i Facebook-grup-41 
pen AMR-netværk, hvor over 2000 AMR deler viden og erfaring. Dette tværfaglige digitale netværk 42 
udspringer af arbejdsmiljørepræsentantåret 2019, der også er fulgt op med lokale arbejdsmiljøakti-43 
viteter i FH-regionerne. 44 
 45 
Vi havde i HK og FH gerne set, at den nye bekendtgørelse ligesom i Sverige brugte begrebet det 46 
organisatoriske og sociale arbejdsmiljø for at komme væk fra, at psykisk arbejdsmiljø opfattes som 47 
et individuelt anliggende. For det handler ikke om, at den enkelte skal være robust, men om at ar-48 
bejdsmiljøet skal være robust. 49 
 50 
Der er ved at blive udviklet en række aktiviteter, der skal klæde AMR og TR godt på til at bruge 51 
den nye bekendtgørelse - være kompetente til tiden, så trivsel og arbejdsglæde kommer i centrum 52 
for at skabe attraktive statslige arbejdspladser. Det er ikke blevet mindre aktuelt efter at Corona-53 



træthed og tristhed under det seneste års nedlukning har bredt sig med også mentale følgevirknin-54 
ger. De skal håndteres på betryggende vis – ligesom de fysiske følgevirkninger som nogle Covid-55 
19 smittede oplever.  56 
 57 
Også fysisk har nogle hjemmearbejdende i Corona-tiden haft ondt. Arbejdet er foregået ved spise- 58 
eller køkkenbord uden en stol, der kunne indstilles i højden – eller ved strygebrættet. Pauser er 59 
blevet sprunget over – især hvis det ene online-møde afløste det andet. Det har kunnet mærkes i 60 
kroppen og givet kiropraktorerne ekstra arbejde.  61 
 62 
Vi har på HK Stats hjemmeside lavet en guide med gode råd til de tillidsvalgte om hjemmearbejde 63 
[print af guide i hånden]. Og vores arbejdsmiljøkonsulent Betina har givet gode råd om indretning 64 
af hjemmearbejdspladsen i bl.a. Ugebladet Hjemmet! 65 
 66 
Også før Corona og udbredelse af hjemmearbejde var stillesiddende, ensidig gentaget arbejde ved 67 
computeren et mærkbart problem.  68 
 69 
Det fremgik af før nævnte survey fra 2019. Hver tredje oplevede i forskellig grad begrænsninger i 70 
arbejdet på grund af fysiske belastninger – gener eller smerter i nakke, skuldre, arme og håndled. 71 
Og hver tredje tog smertestilledende medicin i større eller mindre grad for at klare arbejdet. Men 72 
det kan ikke være rigtigt, at man som HK’ere i staten skal være på piller for at komme igennem ar-73 
bejdsdagen! 74 
 75 
Når og hvis hjemmearbejde fortsætter i større omfang efter Corona, må der være fokus på at sikre 76 
arbejdsmiljøet og ikke lempe på arbejdsmiljøreglerne. Det presses der på for ved en kommende 77 
ændring af lovgivningen. I et åbent brev til politikerne også bragt som annonce advarede vi i HK 78 
imod at springe på den vogn. 79 
 80 
De statslige arbejdspladser er omfattet af en rammeaftale om distancearbejde. Den er fra 2006 og 81 
gælder stadig. Ifølge aftalen skal der lokalt indgås aftaler, når der indføres hjemmearbejde. Det 82 
skal naturligvis overholdes, og vi opfordrer stærkt til, at nye eller reviderede aftaler sendes til efter-83 
syn i HK-afdelingen.  84 
 85 
Vi har opsnuset, at Medarbejder- og kompetencestyrelsen af regeringen er blevet sat i gang med 86 
en analyse om fremadrettet brug af distancearbejde i staten. CFU har efterlyst en inddragelse i en 87 
fælles rammesætning for brug af hjemmearbejde efter Covid-19. SF har netop fremlagt et forslag 88 
om, at staten som arbejdsgiver skal sikre sine medarbejdere mulighed for – frivilligt – at arbejde 89 
hjemme et antal dage om ugen. Vi må dog understrege, at det er et aftalespørgsmål, som skal for-90 
handles med de faglige organisationer. 91 
 92 
Vi ser i HK Stat både fordele og udfordringer ved øget hjemmearbejde, der under alle omstændig-93 
heder skal være frivilligt og med forsvarlig sikring af arbejdsmiljøet. 94 
 95 
Dårligt arbejdsmiljø giver sig udslag i større sygefravær. Derfor er det godt, at Beskæftigelsesmini-96 
steriet har oprettet et rejsehold, der kan rykke ud til offentlige arbejdspladser med hjælp til at ned-97 
bringe sygefraværet. Brug denne mulighed til at løfte arbejdsmiljøet. Et sundt og sikkert arbejds-98 
miljø for alle må være en menneskeret og er helt i tråd med FN´s verdensmål om anstændige jobs.  99 
 100 
Et andet FN verdensmål handler om det ydre miljø og grøn omstilling (bæredygtighed), nemlig mål 101 
12 om ansvarligt forbrug og produktion. Et af delmålene er bæredygtighed i offentlige indkøb og 102 
indgår som ét af elementerne i regeringen og folketingets ambitiøse klimamålsætning for 2030. Det 103 
passer også godt ind i den helhedsplan for grøn omstilling, som FH har udarbejdet med bidrag fra 104 
HK.  105 
 106 



Planen byder på 89 konkrete forslag til at nå målet om 70% reduktion af CO2 på en socialt retfær-107 
dig måde. HK lægger vægt på, at der afsættes de nødvendige ressourcer til den offentlige sektor. 108 
Grøn omstilling skal ikke ske på bekostning af velfærd eller ansatte.  109 
 110 
For HK er det også vigtigt at gøre medlemmerne fagligt kompetente til en tid med grøn omstilling. 111 
Det harmonerer med ét andet af FN´s verdensmål. Nemlig at alle under uddannelse skal have til-112 
egnet sig viden og færdigheder til at fremme og gennemføre en bæredygtig udvikling.   113 
 114 
Det har vi i HK taget allerede taget fat på – ikke bare at tale om, men også handle på. Vi er i ud-115 
dannelsesudvalget for AMU-uddannelserne inden for handel, administration, kommunikation og 116 
ledelse i fuld gang med at udvikle kurser i grønne indkøb og bæredygtig adfærd. Ikke for at alle 117 
skal være supereksperter i grøn omstilling, men for at opnå kompetencer i at være den reflekte-118 
rende praktiker.  119 
 120 
Men er AMU overhovedet for os som HK´ere i staten? Er det ikke noget med svejsecertifikat og 121 
truckførerbevis? Jo, blandt andet. Men også kurser inden for administration, it og kommunikation, 122 
deriblandt flere rettet mod den offentlige forvaltning – også 6 ugers jobrettet uddannelse for ar-123 
bejdsløse, der vil søge job i staten. For eksempel i Skatteforvaltningen, som søger mange nye 124 
medarbejdere.   125 
 126 
AMU har måske et dårligt ry – man kan ”sove sig til et kursusbevis”. Men med opbakning fra HK er 127 
der strammet op: meget af undervisningen er nu onlilne-baseret. Der er indført test integreret i ofte 128 
case-baserede kursusforløb. Det har de fleste kursister har taget godt imod – 4 ud af 5 er tilfredse. 129 
 130 
For tiden arbejdes der med at gøre AMU-forløb til et springbræt ind i en akademiuddannelse. Et 131 
kursusforløb i borgerrettet kommunikation i den offentlige forvaltning er under udvikling bestående 132 
af moduler på både AMU- og akademiniveau. Et sammenhængende brobygningsforløb fra AMU til 133 
Akademiuddannelse ventes også i bl.a. grøn omstilling. 134 
 135 
På den måde virkeliggøres en del af tankerne i trepartsaftalen fra 2017 om styrket og mere fleksi-136 
bel voksen-, efter- og videreuddannelse, hvor AMU-, akademi- og diplomuddannelser kan kombi-137 
neres og gøre hver enkelt kompetent til tiden. Ved en forestående forhandling om videreførelse af 138 
aftalen vil FH efter ønske fra HK arbejde for, at laboranter og andre med videregående uddannelse 139 
kan bruge AMU på lige fod med faglærte og ufaglærte.    140 
 141 
Kompetente skal også de unge på vej ind i HK-jobbene være. Derfor lægger vi vægt på grundud-142 
dannelser med et højt fagligt niveau tilpasset tidens kompetencekrav. Det var bl.a. formålet med 143 
Erhvervsuddannelsesreformen, der indførte EUX, og med etableringen af administrationsbachelor-144 
uddannelsen. Begge uddannelser følges nøje i udvalget for kontoruddannelserne på det offentlige 145 
område (OMKOF) med henblik på løbende fornyelse. 146 
 147 
Vi er enige med arbejdsgivere om, at de administrative og forvaltningsmæssige dyder er en vigtig 148 
del af uddannelsen sammen med praksisnærheden. Det er ét af vores trumfkort over for de ind-149 
trængende akademikere uden tilsvarende kompetencer. Samtidigt skal nye kompetencekrav inden 150 
for grøn omstilling, digitalisering og internationalisering indfries. Ikke som selvstændige fag, men 151 
naturligt integreret i hovedfagene.   152 
 153 
Desværre har etableringen af EUX ikke vendt udviklingen og fået flere unge til at søge ind på en 154 
erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Det gør færre end hver femte. Til gengæld benytter mange 155 
studentervejen ind på en kontoruddannelse – over halvdelen på specialet i offentlig administration. 156 
Og dermed betydeligt færre med EUX, hvor der endda også er et ret stort frafald undervejs – især 157 
mellem grundforløb og hovedforløb. Årsagerne hertil ved at blive gransket. Og der laves på flere 158 
skoler forsøg med, hvordan omlægning af fag og forløb kan mindske frafaldet. 159 



Inden for mange fag er der fortsat store problemer med at finde nok praktikpladser. I staten har der 160 
tidligere været kvoter for antallet af elever på erhvervsuddannelserne. Det er der ikke mere, men 161 
har dog ikke betydet noget voldsomt fald i antallet af praktikaftaler på kontorområdet. Der var et 162 
lille dyk sidste år på grund af dels Corona og dels, at en enkelt stor statslig arbejdsgiver skar antal-163 
let af kontorelever ned til kun lige det antal, der skal være. Vi arbejder politisk på at få arbejdsgive-164 
ren på bedre tanker! 165 
 166 
Værre ser det ud for laborantpraktikanter, hvor der aldrig har været kvote. Men tallet er faldet støt 167 
over de senere år. Statslige arbejdsgivere tager ikke det antal praktikanter, vi med rette kunne for-168 
vente. Vi har rejst det politisk og søger sammen med Dansk Laborantforening at finde en god løs-169 
ning – måske ikke i morgen, men snarest. I fællesskab fik vi også sidste forår trods et sendrægtigt 170 
ministerium løst et problem, som laborantstuderende havnede i. Både skoler og praktiksteder var 171 
lukket ned, så der ikke kunne laves laboratorieforsøg.  172 
 173 
Corona-nedlukning har ikke bare været det store spring fremad for hjemmearbejde med bl.a. virtu-174 
elle møder og undervisning, men også sat endnu mere turbo på digitalisering i bredere forstand.  175 
 176 
Den digitale udvikling accelereres med robotteknologi og kunstig intelligens på dagsordenen. Vi 177 
ser i mange statslige institutioner, hvordan kontorrobotter og chatbots overtager rutineopgaver, 178 
mens kunstig intelligens og algoritmer i stigende grad indgår i sagsbehandlingsprocesser. Det stil-179 
ler nye krav til faglige kompetencer, hvilket vi har været i god dialog om med Statens Digitalise-180 
ringsakademi. Ligesom vi arbejder ihærdigt med at opgradere såvel grund- som efter- og -videre-181 
uddannelser (som allerede nævnt af både Rita og mig).   182 
   183 
Digitalisering får også konsekvenser for arbejdsmiljø, relationer til kolleger og borgere, for databe-184 
skyttelse og for borgernes retssikkerhed. Disse aspekter arbejder vi tæt sammen med HK Kommu-185 
nal om at skabe bevågenhed om også på Christiansborg, selv om det er svært. Mange politikere 186 
mener, at digitalisering bare er teknik – noget med bits og bytes. De overser, at det har betydning 187 
for både ansatte og borgere, når sagsbehandling automatiseres og skøn erstattes af algoritmer.  188 
 189 
Derfor opstillede vi ved en høring på Christiansborg i 2016 i 10 pejlemærker for god digitalisering 190 
De har siden været afsæt for møder med partiers ordførere, oplæg på konferencer, dialog med di-191 
rektionen i Digitaliseringsstyrelsen om input til ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og som bi-192 
drag til FH’s  digitaliseringspolitik og senest Kim Simonsens deltagelse i regeringens digitalise-193 
ringspartnerskab. 194 
 195 
Vi har ad den vej fået sat fingeraftryk på bl.a. vejledningen om digitaliseringsklar lovgivning og fag-196 
bevægelsens udspil om digitalisering. Vi har gang på gang påpeget vigtigheden af at inddrage 197 
medarbejderne lige fra start i udvikling og implementering af nye it-systemer. Medarbejdernes vi-198 
den og erfaring er guld værd i forhold til at sikre velfungerende digitale løsninger og undgå de alt 199 
for mange dyre it-skandaler i staten.  200 
 201 
Vi har også utrætteligt gentaget, at staten ikke skal høste rationaliseringsgevinsten på forhånd ved 202 
at indkalkulere personalereduktioner, før it-systemerne virker og fungerer driftssikkert. Heldigvis er 203 
der ved at være større gehør for vores synspunkter.  204 
  205 
Digitalisering skal bruges med omtanke. Formålet skal ikke være kortsigtede besparelser og ratio-206 
nalisering, men bedre service til borgerne. It skal understøtte, men ikke erstatte medarbejderne. 207 
Staten skal ikke opleves som kun digitale robotter, men også have et menneskeligt ansigt. 208 
 209 
Digitalisering sker ikke kun i Danmark, men også i verden omkring os. Vi har derfor haft stort ud-210 
bytte af at deltage i fagligt samarbejde ud over landegrænserne og især med vores nordiske kolle-211 
ger. De samme udviklingstendenser og tiltag går igen i de nordiske lande, hvorfor deling af viden 212 



og erfaring er rigtig givtigt. Vi ser bl.a., at de samme internationale konsulentfirmaer huserer og på-213 
virker udviklingen af den offentlige administration i alle landene. De offentlige arbejdsgivere taler 214 
sammen og inspirerer hinanden på tværs af landegrænserne. Så det gør vi da også! 215 
 216 
I mere begrænset omfang indgår vi i et europæisk fagligt samarbejde gennem medlemskab af 217 
EPSU, der har engageret sig stærk i bekæmpelse af skattely og interesseret sig meget for det dan-218 
ske skattevæsens afvikling og udvikling, hvilket jeg har holdt flere oplæg om ved europæiske kon-219 
ferencer. Også en europæisk mindsteløn er på dagsordenen i EPSU – og har delt vandene i for-220 
hold til, om den sikres via lovgivning eller aftaler. For os har det været vigtigt at bevare den nordi-221 
ske aftalemodel.   222 
 223 
Efter kort at have vendt blikket udenlands vil jeg passende runde af med en lille linje fra Sangen 224 
om Solidaritet skrevet af tyske Bertolt Brecht i 1930´ere – den lyder hel enkelt: Fremad, ikke 225 
glemme - solidariteten! 226 
 227 
Forudsætningen for både fortidens og fremtidens sejre var og er solidaritet og sammenhold. 228 
 229 
Det kunne være mottoet for min mundtlige beretning (i alt fald det jeg valgte at bringe).  230 
 231 
Jeg vil på Ritas og mine vegne afslutte med rigtig stor tak til medarbejdere og politisk valgte i både 232 
HK Stat og det øvrige HK samt FH for et godt samarbejde - og også til de mange tillidsvalgte og 233 
medlemmer, jeg har mødt både virtuelt og i den virkelige verden gennem tiden.  234 


