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 / 2018 Formand, HK Stat Sjælland 
Udover forskellige bestyrelsesposter i HK sidder jeg også i 
bestyrelsen på Køge Handelsskole og i FH’s kommuneudvalg 
i Næstved

 / 2015-2018 Medlem af HK Stat Sjællands bestyrelse  
Siden 2017 som næstformand og siden 2018 som formand.

 / 2015 Modtager af LO’s TR-pris 
Uddrag fra pressemeddelelse, LO, 25.10.2015: ”Heidi har 
ændret landsklubben HK-Politiets rolle fra at være en overset 
og ubetydelig spiller til at være en stærk og indflydelsesrig 
samarbejdspartner.” 

 / 2008-2018 Landsklubformand, HK Politiet & Anklagemyndigheden

 / 2013-2015 Merkonom i ledelse

 / 2007 Fællestillidsrepræsentant ved Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi 

 / 2002 Valgt som tillidsrepræsentant ved Næstved Politi

 / 1998-2001 Dansk politi og Anklagemyndighed

 / Frederiksberg Politi, Kriminalteknisk afdeling, Statsadvokaturen 
for særlig økonomisk kriminalitet, Rigspolitiets personaleafdeling, 
Næstved Politi, hvor jeg i en periode bl.a. fungerede som 
afdelingsleder. 

 / 1997 Borgmesterkontoret i Fuglebjerg Kommune 

 / Vikariat ifm. kommunalvalg

 / 1995-1997 Kontorelev  
Med speciale i offentlig administration ved Slagelse Politi

Kontakt
 / LinkedIn: linkedin.com/in/heidi-juhl-pedersen-36556728/
 / Telefon: 40 32 27 80
 / Mail: Heidi.Juhl.Pedersen@hk.dk  
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Jeg er uddannet kontorassistent med speciale i offentlig administration 
hos Slagelse Politi. Efter endt uddannelse har jeg arbejdet forskellige 
steder hos politiet. 

Hele mit arbejdsliv har jeg været engageret i HK – enten som 
aktivt medlem, klubbestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant, 
fællestillidsrepræsentant eller som landsklubformand for HK Politiet og 
Anklagemyndigheden. I de seneste ca. tre år har jeg været formand for HK 
Stat Sjælland. 

Jeg bor på landet i Ladby ved Næstved sammen min kæreste Jens, 
min søn Victor, som lige er blevet student, og vores lille, forkælede 
”fællesbarn” Ida, som i virkeligheden er en hund. Min bonusdatter Line er 
flyttet hjemmefra og er i gang med sin uddannelse.

I min fritid tegner jeg tuschtegninger, nyder den natur, jeg bor midt i, og 
elsker at samle familie og venner til noget god mad. Derudover læser jeg 
en del rejsebøger til inspiration for næste ferie, som næsten altid foregår 
på fire hjul til smukke naturdestinationer og hyggelige småbyer rundt om 
i Europa.

HK er en stærk fagforening, som bygger på engagement, solidaritet og mere end 
120 års erfaring. Vores styrke er vores samlede viden om det arbejdsmarked, som 
vores medlemmer er en del af. 

Drivkraften i vores arbejde – før som nu – er at sikre vores medlemmer de 
bedste betingelser for at få et godt arbejdsliv, men de historiske sejre er gået 
i glemmebogen, og derfor skal vi blive bedre til at fortælle om styrken ved 
fællesskab i nutidssprog og med udgangspunkt i det arbejdsmarked, som 
medlemmerne befinder sig på i dag. Det er en forudsætning for, at flere vælger 
vores fællesskab til i stedet for fra.

Som Danmarks næststørste fagforbund har vi en helt særlig plads i samfundet, 
som vi skal udnytte endnu bedre, end vi gør i dag ved at stå sammen om de 
emner, som vi er fælles om. Det handler fx om ligestilling, arbejdsmiljø, pension og 
beskæftigelse. 

HK’ernes fagligheder er vidt forskellige, men fælles er det desværre, at HK’ernes 
arbejdsmarked er under pres. Det er vores opgave at skærme medlemmerne for 
noget af det pres, bl.a. ved at tale deres fag og faglighed op. Og vi skal bygge videre 
på vores gode arbejde med at give medlemmerne mulighed for uddannelse og 
kompetenceudvikling, så HK’erne står stærkt, når nye jobs opstår.

Jeg vil bl.a. arbejde for, at … 
 / vi styrker vores organisatoriske sammenhold og samler HK om fælles 

holdninger og løsninger, så vi står stærkere i den offentlige debat. Vores politiske 
arbejde skal udfoldes gennem fælles beslutninger, hvor vi gennem dialog og 
medinddragelse sikrer et stærkt ejerskab til de fælles indsatser. 

 / vi bliver bedre til at få det optimale ud af vores fælles ressourcer, så 
medlemmerne ikke oplever, at der er forskel på, hvor de kommer fra, og så vi ikke 
bruger dyrebar tid på overflødige opgaver.

 / vi skaber en nutidig fortælling om HK, som viser værdien af at være en del af 
fællesskabet i det 21. århundrede. Det tror jeg, vi gør bedst ved at lytte til dem, 
der vender os ryggen og ved at have modet til at gå nye veje.

 / uddannelse fortsat står højt på dagsordenen. Vi skal bruge vores fælles viden og 
erfaring til at fremtidssikre uddannelse af unge og til at støtte vores medlemmer i 
at bruge de muligheder for uddannelse, som vi har skabt for dem, så de konstant 
har de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

 / det gode arbejdsmiljø er i centrum i HK som arbejdsplads, uanset hvor vi er ansat 
eller valgt og både på kontoret og i mødelokalet. Vi skal stille de samme høje krav 
til os selv, som vi gør til andre arbejdsgivere, så HK er et godt sted at arbejde. Når 
vi har det godt, gør vi det godt.


