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 2 
Kære delegerede, observatører og gæster. Hjertelig velkommen til kongres i HK Stat. Velkommen 3 
fra sektorbestyrelsen, fra næstformand Peter og fra mig. 4 
 5 
Hvor opmuntrende endelig, med et helt års forsinkelse, at mødes om det, vi er fælles om på tværs 6 
af landet og bag hver en skærm: at forbedre og forsvare de statsansatte HK’eres job og vilkår nu 7 
og i fremtiden.  8 
 9 
Vi skal langt omkring på kun én arbejdsdag.  10 
Beretninger, livlig debat, målprogram, regnskaber, valg og mere til venter. En pause i ny og næ 11 
skal der også være plads til. Der er ingen tid at spilde, så jeg går lige på med min politiske 12 
åbningstale.  13 
 14 
Vi holder kongres i en tid som er stærkt præget af Corona, også vores arbejdsliv, men det vil jeg 15 
ikke tale om nu, fordi det omtales i såvel den skriftlige som de mundtlige beretninger lidt senere i 16 
dag.  17 
 18 
Tre budskaber har jeg. Nu fortæller jeg dem til jer. Jeg prøver at tale så højt og tydeligt, at også 19 
politikerne på Christiansborg hører dem. I må gerne hjælpe med at sprede budskaberne, hvis I er 20 
enige. To af budskaberne handler om penge og hvor de skal komme fra. Det tredje handler om, 21 
hvordan vi sikrer alle ordentlige løn- og ansættelsesvilkår – uanset om de er ansat kort eller længe.  22 
 23 
-----/////----- 24 
 25 
Er der nogen HKer som får for meget i løn? 26 
Nej det tror jeg ikke nogen synes, til gengæld er der mange som gerne vil aflønnes for de 27 
kompetencer de har, for det ansvar og de funktioner som de varetager. 28 
 29 
Derfor er det ikke kun de sygeplejersker, jordemødre eller pædagoger som råber højt, eller som får 30 
udvalgte politikeres opmærksomhed, som nu skal være en del af et spændende og nødvendigt 31 
stykke arbejde. 32 
 33 
For få uger siden tog Fagbevægelsens hovedorganisation, FH, kontakt til regeringen, med forslag 34 
til en fælles Komite om lønstrukturer i den offentlige sektor.  35 
Hvorfor nu det?  36 
Er lønvilkår ikke noget som vi aftaler ved overenskomstforhandlingerne? Og som vi ikke vil have 37 
politikerne på Christiansborg til at blande sig i! Var det nu et godt initiativ fra FH? 38 
 39 
Lad mig selv svare på spørgsmålene, JA, vi forhandler konkrete lønvilkår ved 40 
overenskomstfornyelserne, og JA vi har brug for en sådan komite. 41 
 42 
Igennem en årrække, ja faktisk siden 2010, hvor Lønkommissionen kom med sin redegørelse, har 43 
der været udtrykt en stigende frustration omkring opfølgning på lønkommissionens konklusioner og 44 
på det seneste ikke mindst i forhold til konsekvenserne af Tjenestemandsreformen i 1969. 45 
 46 
Har HK Stat også en særlig interesse i denne komites arbejde, eller er det de andre organisationer 47 
som fx sygeplejerskerne der har mest på spil.  48 
 49 
Lad mig slå fast: Vi har ikke brug for en komité, der snævert og eksklusivt interesserer sig for nogle 50 
faggruppers løn eller historiske konsekvenser af Tjenestemandsreformen.  51 
 52 



Derfor er det godt, at komiteen skal se på lønstrukturen i hele den offentlige sektor og ikke mindst 53 
belyse hvilke eventuelle barrierer der måtte være for mere grundlæggende ændringer af 54 
lønstrukturer og løndannelse i den offentlige sektor.  55 
 56 
Og selvom HK Stat endnu ikke har modtaget en invitation til at deltage i komiteens arbejde, så kan 57 
jeg godt afsløre, at det forventer jeg og at det bliver et, Ja naturligvis deltager vi. For også HK Stat 58 
har noget at bidrage med. I kender alle vores mangeårige udfordringer med såkaldt Ny Løn. 59 
 60 
Uanset hvilke anbefalinger, komiteen når frem til, vil jeg appellere til, at ændringer af offentligt 61 
ansattes lønninger og andre vilkår også fremover sker mellem arbejdsmarkedets parter inden for 62 
rammerne af den danske model.  63 
På den måde løser vi bedst problemer og forankrer løsninger i virkeligheden. Fordi parterne inden 64 
for modellen enes og bliver fælles forpligtet på de aftaler, de indgår. Med armslængde til politikerne 65 
på Borgen.  66 
 67 
Politikerne kan så passende styrke modellen ved at give os mulighederne for at bruge den. Fx øge 68 
de økonomiske rammer.  For ingen tvivl: Det er jo politikerne, der i sidste ende afgør rammerne for 69 
overenskomstfornyelser for de offentligt ansatte.  70 
 71 
-----/////----- 72 
 73 
Staten ansætter vikarer i bundter. I nogle tilfælde på private vikaroverenskomster, hvor vilkårene er 74 
dårligere end dem, medarbejdere ville få på HK Stats overenskomst.  75 
 76 
Nogle uden ret til løn under sygdom for eksempel. Det er helt uacceptabelt! 77 
  78 
Statens arbejdsgivere kan sagtens ansætte folk midlertidigt på allerede eksisterende statslige 79 
overenskomst med ordentlige forhold. Og det bør man gøre i langt højere grad.  80 
 81 
Sådan som det netop nu sker i Erhvervsstyrelsen!  82 
Efter pres – og god dialog med HK Stat og vores tillidsrepræsentant i styrelsen.  83 
 84 
Styrelsen har, endelig, besluttet at udfase brugen af vikarbureau ansatte medarbejdere og i stedet 85 
ansætte omkring 150 medarbejdere midlertidigt på statslige overenskomster.  86 
Netop den vej, HK Stat hele tiden har anvist.  87 
 88 
Der er nemlig stadig brug for ekstra medarbejdere på grund af coronaen i mindst et år fremover.  89 
 90 
Vi vil ikke acceptere vikaransættelser, der løber i det uendelige. Overalt på arbejdsmarkedet må 91 
misbruget af langvarige vikaransættelser høre op. 92 
Af hensyn til vikarerne.  93 
Og fordi vi ikke vil have et arbejdsmarked - hverken offentligt eller privat - der deler arbejdskraften 94 
op i et A- og et B-hold! 95 
 96 
-----/////----- 97 
 98 
Tilbage til politikerne på Christiansborg, for kun de, kan løse det andet pengeproblem, jeg gerne vil 99 
gøre noget ved i dag: Omprioriteringsbidraget.  100 
 101 
Det er den løbende besparelser på typisk to procent, som mange statslige arbejdspladser fortsat 102 
må bløde hvert eneste år.  103 
Selv om en del områder efterhånden er undtaget for besparelsen, dræner den stadigt budgetterne 104 
på mange statslige arbejdspladser.  105 



Faktisk betaler 141 områder i staten stadig omprioriteringsbidrag, mens knap så mange – 132 – er 106 
undtaget. I hvert fald her i 2021.  107 
 108 
HK Stat har påpeget de skadelige virkninger af den løbende besparelse i årevis!  109 
Omprioritering betyder meget ofte, at pengene flytter fra de mindst synlige opgaver til det som vi 110 
oftest ser eller mødes af i kontakten med statslige institutioner.  111 
Og nedskæringerne sker helt uden en tilsvarende reduktion i opgavemængden. 112 
 113 
Vi har ikke talt for helt døve øren. Noget er der sket. Det er således fint at konstatere, at blandt 114 
andre politiet, forsvaret, skatteforvaltningen og de fleste kultur- og uddannelsesinstitutioner er 115 
blevet befriet for det skæve ’sparebidrag’. Men det er ikke nok.  116 
 117 
Vi bliver nødt til at gøre op med opfattelsen af, at omprioriteringsbidraget allerede er afskaffet.  118 
Det er ikke tilfældet!  119 
Lad os nu tage denne økonomiske åreladning af vores arbejdspladser fuldstændig ud.  120 
Begynde på en frisk.  121 
Naturligvis kan og skal man politisk prioritere, hvor der skal skrues op og ned i staten. Og dermed 122 
anvise, hvilke opgaver, der skal løses og hvilke der ikke længere skal løses.  123 
 124 
Bare at hente to procent løbende hvert år giver ikke mening. Omprioriteringsbidraget er en 125 
økonomisk knap, som politikerne begyndte at skrue på for mange år siden. 126 
 127 
Måske har nogle af dem svedt ud, at de skruede.  128 
 129 
Og besparelsen trækker lange spor. Også på områder, man troede var fritaget. Fx er det kun få 130 
uger siden, at Aarhus Universitet fyrede 30 medarbejdere på fakultetet TECH og indgik cirka 50 131 
senior- og fratrædelsesaftaler. Universitetet skulle spare 70 millioner kroner. Hovedårsagen var 132 
virkninger af omprioriteringsbidraget. 133 
 134 
Det koster nemlig stadig besparelser på myndighedsbetjeningen – det vil sige forskning i klima og 135 
miljø. Det vigtige område har siden 2009 skullet levere en to procents besparelser hver eneste år. 136 
Det er jo tæt på absurd.  137 
 138 
Også derfor siger vi: Omprioriteringsbidraget skal HELT VÆK! 139 
 140 
Vi siger det i dag – og vi har netop sendt alle folketingsmedlemmer en hilsen med en appel om at 141 
tage ansvar i kommende finanslovsforhandlinger ved at afskaffe grønthøsterbesparelsen overalt i 142 
staten!  143 
 144 
Hvis nogen af dem skulle savne noget virkelig fornuftigt at tage fat på efter sommerferien, ku’ de 145 
passende tage fat her!  146 
 147 
Tak for jeres opmærksomhed. 148 
 149 
Om lidt kan I se en lille video om, hvordan postkortet blev afleveret og modtaget på Christiansborg. 150 


