
Notat fra DOF landsmøde 21. November 2014 på Christiansminde 
 
Program 

 HKs Handleplaner 

 Medlemsundersøgelsen 

 Dialogen i det daglige med medlemmerne 
 
Opgaver: 

- Møde medlemmerne hvor de er – ude på arbejdspladserne  
- Vi skal bruge vores TR og AMR aktivt 
- Vi skal være synlige for medlemmerne 
- Styrken og fællesskabet ligger lokalt – og resultaterne afhænger heraf 
- Vigtigt at engagere og involvere medlemmerne i aktivitet for deres egne ønsker/krav 

 
Medlemsundersøgelsen v/Henrik Hofmann, HK, Analyseafdelingen 

- Der eftersendes et ekstrakt af resultat af undersøgelsen. Og sammenligninger til 
Kommunal. 

- Hvor er vi en succes:  
- Organisationsprocenten er 79 % – kontor 80 % - IT nede  30 %. (Og K&G). 
- Stigende tilfredshed og loyalitet – godt. I 2013 gik det tilbage. 
- Men stadig bundscore i sektorerne 
- Vi har usædvanligt mange der ønsker at blive behandlet individuelt – mindre i fællesskab  
- Vi er de mest varierede på medlemstyper – med mange individualister 

 
Vigtigst: 

- Hvad er jeres omdømme 
- Hvordan er vores rådgivning 

 
Ikke så stor betydning – men tilpas 

- Forventninger 
- Medlemstilskud 
- Udbytte 

 
Konklusion: 

- Hvordan kan vi gøre vores rådgivning bedre 
- Hvordan forbedrer vi vores omdømme 

 
I er pænt dyre i kontingent – derfor skal vi også være de bedste i bl.a. Rådgivning og have et godt 
Omdømme. 
 
Vores score skal være over 60 % - ellers risikerer vi medlemsflugt og at man ikke vil anbefale os. Vi 
skal gå efter at nå 70 %. 
 
 
 



Prioriteringskortet: 
Vores Omdømme er i fremgang – selvom det er svært at lave store spring. 1 % af gangen vil være 
normalt. 
En fagforening der har en god føling med hvad det er medlemmerne ønsker og lægger vægt på. 
Lidt negativt: 

- Jeg syntes ikke helt jeg får nok for mit kontingent 
- Manglende indflydelse på arbejdspladsen  
- Er ikke dagsordenssættende indenfor det medlemmerne tillægger værdi  

 
Forbedre omdømmet kræver: 
Brug ekstra kræfter på flere og bedre resultater for medlemmerne/OK 15 
 
Forventninger: 
Faglig og juridisk bistand i høj kvalitet – tilgængelighed – ingen omstilling  
 
Gode råd fra medlemmerne 
Ved ledighed forventer at HK kan hjælpe medlemmerne videre til et nyt job 
Personlig coaching a la Krifa 
 
De forventer og kræver at vi er rigtig gode – de tror det er muligt – derfor hænger de kritisk ved i 
HK. 
 
Medlemmerne høj-rater adgangen til TR og FTR, men det de lægger mest vægt på er 
dygtigheden: Ambitionen bør være, at gøre TR endnu bedre fagligt dygtige – samt andre 
prioriterede områder. 
 

- Overenskomstforhold 
- Arbejdsmiljø – opfølgning der kan mærkes 
- Uddannelse og kompetenceudvikling kan forbedres på det lokale niveau 
- Lønnen 

 
Medlemstyperne: 

- Individualister kan være meget tidskrævende (30 – 45 år). Vil eks. selv forhandle sin løn – 
men gerne have støtte af HK. 

- Ambassadører skal vi have fokus på fordi de måske kan hjælpe os til at få flere medlemmer 
og øge medlemsaktiviteten. 

- De prisfølsomme – hvad pokker bruger man alle de kontingentkroner til 
- De lavt involverede – er med fordi det er man, men er meget utro og melder sig ud hvis 

lejligheden byder sig 
- De unge – er begejstrede fra starten af, og fordeler sig over årene på de øvrige 

medlemstyper 
 
Der mangler fortællingen om hvad vi egentlig laver, hvilke resultater opnår vi og hvilken 
indflydelse har vi. (De prisfølsomme). 
 



Mange af medlemmernes TR har behov for at vide mere om fagforeningen – og kunne denne 
fælles fortælling om hvad man bruger fagforeningen til. Og hvordan man engagerer sig. 
 
 
Hvorfor er den personlige medlemskontakt vigtig v/ CEVEA 
 

1. Det store billede – det trygge mellemlag kommer under stadig større pres. 
De allerfleste har det grundlæggende godt – god udannelse – god løn – tryghed tilkæmpet 
gennem mange års aktiv fag – og arbejderbevægelse. Men der er opstået en øget ulighed, 
og de såkaldte minijob på deltid, lavtløn, støttede jobs er i stigning i USA – men også i 
Tyskland. Og nogen bliver stadig rigere. Men presset på middelklassen øges i stadig 
grad.Svaret er fortsat kamp for øget tryghed gennem øget kompetenceudvikling – gennem 
sammenhold og aktivitet. 

2. Opbygge de personlige relationer på kryds og tværs i organisationen er afgørende for at få 
succes – og troværdighed. Styrkelsen af tillidsmanden som et centrum i opbygningen af de 
medlemsmenneskelige relationer. Det personlige møde – ansigt til ansigt er det afgørende. 
Det kan ikke erstattes af mails, nyhedsbreve, hjemmesider, medlemstilskud m.v. Vi skal til 
stadighed fortælle hvorfor vi gør det – ikke hvordan og hvornår vi gør det. Det taler til 
hjernen gennem hjertet.  

 
 
HK Stats handleplaner for 2015 og 2016 
 
Vi er ikke bare en forening der er til for at hjælpe tabere – men mindst lige så meget, hvordan vi 
kan hjælpe det enkelte medlem og faggrupper videre i deres arbejdsliv og karriere. 
 
Obligatorisk – prioriteret – forpligtende 
 
Kerneopgavenerne:  Rådgivning/juridisk – arbejdsmiljø – kompetenceudvikling/faget/ 
karrierecoaching. 
 
Lederindsatsen 

 Netværksinitiativer 
 
Fagstrategi 

 Kompetenceudvikling/Faget 
 Karrieretelefonen – uddannelsesplanlægning 
 realkompetenceafklaring/nye uddannelser 
 videreudvikling af grunduddannelserne – og sikring af det statslige indhold. 

 
Den politiske interessevaretagelse: 

 Den digitale offentlige sektor 
 Brugen af løsere ansættelser på HK Statsoverenskomster, SKAT går foran. 
 Samarbejde, tillid, retfærdighed og inddragelse 

 



Tillidsrepræsentanter 
 TR Forum 
 Flere TR 
 TRUS – samtale 
 Forarbejdet til en ny TR – uddannelse 
 Betydningen af fokus på relationen TR og medlem. 

 
Organisering og fastholdelse 
 

 Stabilt medlemstal 
 Organiseringstiltag for udvalgte grupper 
 Fastholdelsestiltag for udvalgte grupper 
 Byttehandel IT. HK Stat/PROSA – den der har flest medlemmer hvert 3. År får OK 
 Alle skal opsøges med tilbud om medlemskab/flere har aldrig fået tilbuddet 
 Lønsikringen/døråbner 

 
Arbejdsmiljøet 

 Fokus på det psykiske arbejdsmiljø  
 AMR Uddannelses-kursus,(årlig supplerende efteruddannelse) 
 AMRUS i alle afdelinger 
 Samarbejde med TR 
 Flere AMR 
 HK Stats dag i 2015 – 30.9.15 
 AMR – opstartshjælp – erfaringsudveksling  

 
Værktøjer 

 Vær med i en stærk fagforening 
 Karrieretelefonen...kan bestilles ud på en arbejdsplads 
 Forbundet vil også åbne en karrieretelefon 
 Lønforsikringen/kompatibel med HK Kommunals ditto 
 Udbudskatalog fra HK Stat 
 Kursusafdelingen 
 Alle de andre pjecer fagligt – som arbejdsmiljø 
 DOF – julekonkurrencen  
 DOF OK 15 TR Pakken – kampagne for højere stemmedeltagelse 50+ 
 TR – bogen udleveres til hver TR med nyttige oplysninger, men også til at notere deres 

aktiviteter m.v. 
 HK rabatter 

 
Vi får 3 Roll – ups til brug, pjecer og trolley. De 3 Roll-ups bliver også lavet som plakater til 
arbejdspladserne. 
 
Note: 
Lønforsikringen har nogen steder haft en virkning at medarbejdere som er tilbage efter en 
fyringsrunde ikke føler helt den samme skyldfølelse. 


