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Nr. Mål Baggrund 
1 Chef- og lederkredsen baserer sit arbejde for 

medlemmerne på værdierne 
- respekt for mennesket 
- ansvarlighed for opgaven og egen situation 
- engagement i opgaveløsningen 
- et udviklende arbejdsmiljø 
- lige behandling af alle. 

Værdierne vurderes som afgørende i enhver 
medmenneskelig relation, både fagligt og 
ledelsesmæssigt. 
Chef- og lederkredsen søger at være eksempel 
for kredsens medlemmer. 
 

2 Det er Chef- og lederkredsens mål at sikre 
vores medlemmer de bedst mulige løn-, og 
ansættelsesforhold, tryghed, trivsel, sundhed 
og udvikling samt at opretholde en høj 
organisationsprocent. 
Chef- og lederkredsen vil opnå målene gen-
nem samarbejde med virksomhedernes ledelse 
og ved at udnytte aftale- og forhandlingsretten 
på alle niveauer. 

Overordnet målsætning for Chef- og leder-
kredsens arbejde. 

3 Chef- og lederkredsen vejleder medlemmerne 
om ansættelsesforhold. 
Chef- og lederkredsen arbejder for, at tjeneste-
mandsansatte chefer og ledere placeres i en 
lønramme, som modsvarer stillingens indhold.  
Chef- og lederkredsen arbejder for, at faste 
tillæg til chefer og ledere konverteres til 
højere lønrammer. 
Chef- og lederkredsen arbejder for, at udlånte 
tjenestemænd sikres ansættelsesforhold, der er 
i balance med tilsvarende stillinger i moder-
virksomheden. 
Chef- og lederkredsen arbejder for, at HK 
overenskomsterne er relevante for ledere og 
chefer, for eksempel gennem særlige løngrup-
per for disse medlemmer. 
Chef- og lederkredsen opsamler viden om 
individuelle kontrakter og stiller denne viden 
til rådighed for medlemmerne. 

Stadig færre chefer og ledere er tjenestemænd, 
og der er en tendens til, at virksomhederne ser 
bort fra denne ansættelsesmulighed, delvis på 
grund af uvidenhed om de muligheder, 
tjenestemandssystemet giver. 
Udlånte tjenestemænd, der har fulgt deres 
arbejdsopgave ved dannelse af nye virksom-
heder, kommer undertiden i klemme, såvel 
ansættelsesmæssigt som lønmæssigt, typisk 
fordi de nye virksomheder ikke har erfaring i 
at håndtere tjenestemandssystemet. 
Virksomhederne ønsker ofte, at chefer og 
ledere er ansat på individuelle kontrakter. 
Chef- og lederkredsen ser imidlertid en værdi 
i, at chefer og ledere hensigtsmæssigt kan 
ansættes på overenskomst, der ofte skaber 
større tryghed i ansættelsen end en individuel 
kontrakt. 

4 Chef- og lederkredsen vejleder medlemmerne 
om efter- og videreuddannelse. 

Normalt kommer medlemmerne først i Chef- 
og lederkredsen, når de har overtaget en chef- 
eller lederstilling. Chef- og lederkredsen har 
derfor fokus på, at medlemmerne fremadrettet 
har den nødvendige viden og de nødvendige 
færdigheder i forhold til arbejdsmarkedet og 
til fortsat at bestride stillingen som chef eller 
leder. 
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5 Chef- og lederkredsen arbejder for, at HK har 
fokus på chefer og ledere og deres arbejds-
situation i forhold til det samlede HK.  

Ikke alle dele af HK organiserer ”fra top til 
bund”. Der er derfor en tendens til, at HK ikke 
har positivt fokus på chefer og ledere. 

6 Chef- og lederkredsen tilbyder individuel 
dialog og sparring med medlemmerne. 

Aktuelle problemstillinger kan være svære for 
medlemmerne at drøfte i større netværk. 
Medlemmet har selvsagt mulighed for at bruge 
andre fra netværket som sparringpartner. 
Chef- og lederkredsens tillidsrepræsentanter er 
desuden til rådighed med sparring ud fra den 
enkelte tillidsrepræsentants forudsætninger.   

7 Chef- og lederkredsen arrangerer medlems-
møder med fagligt, samfundsmæssigt og 
socialt indhold. 

Chef- og lederkredsens medlemmer får herved 
mulighed for at skabe netværk på tværs af 
trafikvirksomheder og organisationer. 

8 Chef- og lederkredsen tilbyder medlemmerne 
deltagelse i netværk med andre chefer og 
ledere. 
 

Chef- og lederkredsen støtter oprettelse af 
netværk, hvor chefer og ledere kan mødes og 
drøfte forhold af fælles interesse. 
Chef- og lederkredsen forudsætter, at 
medlemmerne selv driver netværksarbejdet 
ved at tilrettelægge og gennemføre møder, 
arrangementer mv. 
Chef- og lederkredsen informerer gerne med-
lemmerne om arrangementer, som en net-
værksgruppe arrangerer for en bredere kreds. 

9 Chef- og lederkredsen tilbyder medlemmerne 
støtte ved omstilling. 

Chefer og ledere er mere udsatte for omstilling 
end andre medlemmer af HK Trafik & 
Jernbane. Chef- og lederkredsen rådgiver 
medlemmerne med henblik på at sikre  
- en fair behandling ved omstilling, 
- en fremtidig meningsfuld beskæftigelse i 

en passende stilling,  
- en lønmæssig acceptabel løsning 
- eller i yderste konsekvens en rimelig 

fratrædelsesordning. 
10 Chef- og lederkredsen vejleder medlemmerne 

om pensionsforhold. 
 

Pensionsbidrag, som er knyttet til varige 
tillæg, til overenskomstansættelse eller til 
individuelle kontrakter er sædvanligvis 
dårligere end tjenestemandspensionen. 
I det omfang medlemmerne har valgmulighed 
med hensyn til pensionsordninger, kan de ofte 
med fordel tegne private pensionsordninger 
frem for at gøre dem til en del af ansættelses-
forholdet.    

 


