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Når man starter på et højt niveau, kan det være svært at forbedre sig. Det ved vi i HK 

Stat, som med en organisationsprocent på 79 forsøger at doffe os til endnu flere 

medlemmer af det faglige fællesskab.  

Lillebror blandt sektorerne er som resten af HK i fuld gang med at blive en organiserende fagforening. Men HK 

Stat, der med 22.000 erhvervsaktive bidrager med godt 11 procent af HK‘s samlede medlemstal, slås fortsat 

med blodrøde tal i medlemsstatistikken. Indtil nu er 3 procent faldet fra siden 1. januar. Målet om stabilt 

medlemstal i 2014 er forpasset. Antallet af HK-job i staten falder.  

 

Alligevel var der optimisme i luften, da 120 statsfolk fra afdelinger, sektorbestyrelser, landsforeninger og 

sekretariatet i København var samlet til DOF-landsmøde på Christiansminde 21. november.  

 

- I er en succes på flere områder. I har en organisationsprocent på 79. Det er fuldstændig vildt, 

lød det opmuntrende skudsmål fra HK’s analysechef, Henrik Hofman. Med tal fra den seneste 

medlemsundersøgelse indkredsede han HK Stats styrker og udfordringer.  

 

Flest individualister 

At så mange allerede har meldt sig under fanerne er selvfølgelig en styrke. Men kombineret med HK’s højeste 

andel af individualister blandt medlemmerne (22 pct.) er den flotte organisationsgrad også et problem: 

Individualisterne er krævende, og det er sværere at begejstre den sidste femtedel (ikke-medlemmerne) ude på 

arbejdspladerne end de første fire femtedele. 

 

- Lige nu ser det ikke vanvittig godt ud. Vi når ikke målet, men vi er nået langt med 

fastholdelse, og de potentielle medlemmer, vi præsenterer os for, vil gerne være med, sagde sektorformand 

Rita Bundgaard. 

 

Meningen med mødet var at få fortalt alle, der arbejder med sagen, hvordan HK Stat doffer. Og at understrege, 

at der er tale om en lang proces. 

 



- Vi er og vil være en organiserende fagforening, som lytter til, hvad medlemmerne vil have lige nu. Alle skal 

synes, at HK er lige præcis dem. Styrken i vores faglige fællesskab ligger på arbejdspladserne, sagde Rita. 

 

- Vi har en overenskomst, de fleste er med i det faglige fællesskab, og vi har mange tillidsrepræsentanter. Vi er 

i gang med et langt sejt træk. Vi lytter, giver plads til hinanden, involverer og skaber råderum for den lokale 

indsats. Nu er det vigtigt, at I fylder det råderum ud, opfordrede sektorformanden. 

 

Metodefrihed – men dialog er et must 

I HK Stat er der ikke én opskrift på DOF, men metodefrihed inden for de rammer, sektorens handlingsplaner 

udstikker. 

 

Dialog med først og fremmest medlemmer og potentielle medlemmer ligner dog et universalmiddel for en 

fagforening, der vil ’sammenhold, styrke og resultater‘. Sådan lød et HK-slogan i 70’erne, fortalte Rune 

Baastrup fra CEVEA. Rune fortalte om betydningen af stærke relationer – og hvordan man kan opbygge dem 

gennem personlig samtale. Han satte deltagerne til at øve sig på såkaldte 1-1-samtaler. 

 

Den idé var vand på mødedeltager Pernille Guldbergs mølle. Hun er faglig sagsbehandler i HK Trafik & Jernbane 

og var på en måde dof, før dof blev opfundet. Da hun for 6 år siden blev ansat, var det hendes job at tage 

rundt i de daværende Kort & Godt-butikker og snakke med medarbejderne. I dag taler hun dagligt med 

medlemmer i telefonen. 

 

- Vores fornemste opgave er at sørge for, at medlemmerne føler, at de får noget for pengene. Hvorfor tager vi 

ikke ud til medlemmerne? Jeg drømmer om et mobilt kontor. Medlemmerne vil gerne have, at vi kommer ud til 

dem! 

 

Pernille er glad for at hjælpe og støtte medlemmer, som ringer og fx fortæller om stress. Hun har også såkaldte 

fastholdelsessamtaler. 

 

- Ofte er det økonomien, der er årsag til, at medlemmet vil melde sig ud. Jeg spørger: ’Hvor er du i livet?’ Tit 

kan jeg fortælle, at HK kan tilbyde noget, de ikke vidste, vi havde. 6-7 ud af 10 opkald ender med, at 

medlemmet bliver i HK. 

 

 


