
 

 

Udtalelse vedtaget på HK Hovedstadens repræsentantsskabsgeneralforsamling 14. april 2016 

HK Hovedstadens krav til trepartsforhandlingerne  

Den 15. april går trepartsforhandlingerne ind i sin anden fase.  
  
HK har spurgt sine medlemmer, hvad de ønsker, at HK skal bringe til bordet ved forhandlingerne, og HK 
Hovedstadens medlemmer peger på følgende emner: 
 

1. Hvis den danske arbejdsstyrke skal være på arbejdsmarkedet så længe, som regeringen lægger op til, 

kræver det et andet og bedre voksen-, efter- og videreuddannelsessystem end det nuværende. Det skal 

optimeres og geares til, at vi kan og skal videreuddanne og dygtiggøre os hele livet.  

2. Øget arbejdspres og færre hænder forringer arbejdsmiljøet. Det skal have konsekvenser for 

arbejdsgiverne, når det konstateres, at arbejdsmiljøet er dårligt. 

3. Med tanke på den forhøjede pensionsalder skal arbejdsmarkedet være indrettet bedre til at rumme 

alle i hele perioden. Både fysisk og psykisk, uden diskrimination og med bedre sociale førtidspensioner. 

Og er man tvunget til at gå fra, skal ordninger som differentieret pensionsalder og forbedrede og mere 

ligeværdige seniorordninger være mulige. 

4. Alle skal sikres en opsparing til pension. Dem, der ikke sparer op, skal sikres gennem overenskomst 

eller opsparing via ATP ved arbejdsløshed.  

5. Flere skal rykkes fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse. Virksomhederne skal leve op til deres sociale 

ansvar, og vi opfordrer til dialog mellem arbejdsmarkedets parter om, hvordan det gøres bedst muligt.  

6. I 2030 kommer Danmark til at mangle 70.000 faglærte, og det stiller nye krav til uddannelsessystemet. 

Færre unge skal vælge gymnasiet, og flere skal vælge erhvervsuddannelserne. Det forudsætter massive 

statslige investeringer i erhvervsskolerne. De unge skal have en garanti for at kunne gennemføre en 

erhvervsuddannelse, og derfor skal der være praktikpladser til dem, der starter på 

erhvervsuddannelserne. Lever arbejdsgiverne ikke op til deres ansvar, skal større virksomheder 

pålægges at tage elever. Helt grundlæggende er det vigtigt at styrke ungdomsuddannelsesvejledningen 

i folkeskolen, der simpelthen ikke er god nok, som den er i dag. 

 

Vi vil gerne minde forhandlerne om, at det er arbejdsgiverne, som skylder at påtage sig pligter og udgifter til 

uddannelse af praktikpladser og arbejdsmiljø. Alt andet er uacceptabelt. 

 

Derfor kræver HK Hovedstaden, at parterne tager disse emner med til forhandlingsbordet ved treparts-

drøftelserne. 

 

HK Hovedstaden, København, den 14. april 2016. 


