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Derfor stiller jeg op som næstformand
Min brede erhvervserfaring betyder, at jeg ved hvad det vil sige:

 / at sidde selvlysende af glimmer fra julepynt i kasselinjen i slutningen af 
december, hvor køen er så lang øjet rækker 

 / at forhandle medlemstilbud med et bredt udsnit af brancher til gavn for 
den enkelte virksomhed, men også til gavn for kunden

 / at arbejde i 12 - 14 timer i døgnet for at bidrage til at erhvervslivet fik 
udbetalt kompensationer i forbindelse med nedlukningen af Danmark  

Jeg vil bruge min indsigt i de forskellige sektorer til selv proaktivt at søge 
efter fællesnævnere, der konkretiserer og eksemplificerer de politiske, 
uddannelsesmæssige og arbejdsmiljømæssige dagsordner. De konkrete 
fortællinger kan bidrage til at tydeliggøre hvilke sektorer, der med fordel kan 
sætte sig sammen og få synergier til at blomstre. Dette kan medvirke til at 
styrke fællesskabet på tværs af fagligheder. På den måde vil jeg blandt andet 
helt konkret favne det tværfaglige samarbejde. 

Derudover skal vi have en tæt dialog, der sikrer, at der bliver talt med en 
stemme, når HK udtaler sig i sager, hvor der er snitfladeberøringer mellem 
sektorerne. Det betyder naturligvis ikke, at der kun er en, der må udtale sig. 
Det betyder, at vi i samarbejde koordinerer og analyserer sagen, sådan at 
hver især kan udtale sig på et oplyst grundlag.



HK er en stærk fagforening, der med lidt over 120 år på bagen har en stor og afprøvet 
portefølje til gavn for alle medlemmer. De politiske arenaer såvel landspolitisk som 
lokalpolitisk inviterer os indenfor til forhandlinger og rådgivning og det samme gør landets 
erhvervsorganisationer. Samlet set har vi generelt en stor troværdighed i samfundet. Alt det 
skal vi passe på, videreudvikle og have ud at leve blandt vores medlemmer og ikke mindst 
potentielle nye medlemmer, så det bliver synligt og ikke mindst tydeligt, hvad HK arbejder 
med og på som Danmarks næststørste fagforening.

Digitaliseringen af mange tidligere manuelle opgaver buldrer derudaf. Som HK’ere har vi fra 
den spæde start vist, at der kan vi også være med.
Det har i mange tilfælde været dygtige sagsbehandlere, der har flyttet sagsmapperne fra 
skrivebordet og ind i digitale selvbetjeningsløsninger. De bidrog med forklaringer på hvad 
løsningen skulle kunne - samlet set, de bidrog med hvad indtastningsfelterne skulle bestå 
af og de sikrede at alt i løsningerne også hængte juridisk sammen.
 
I dag små 20 år efter startskuddet lød, er disse funktioner sat ind i uddannelser og 
certificeringer. Her skal vi som fagforening vise de store muskler.

Mange af vores uddannelser i Danmark er lange. Min påstand er, at mange af de 5-7- årige 
uddannelser vil være forældet, når kandidaterne er færdige. 
Vi skal undersøge om det er rigtigt og handle på de evidensbaserede resultater.

Vi skal se på vores egne grunduddannelser i HK. Vi skal bygge ovenpå, sådan at 
vi kan gå i forskellige retninger - alt efter hvor vores drømme, kvalifikationer og 
arbejdsmarkedsudviklingen drejer hen. Det skal være tydeligt, tilgængeligt og trygt, at 
ændre retning inden for HK’s områder. Uanset om vi er i Handel eller i Kommunal. Som 
eksempel vil jeg mene, at kommunikationsfolk i HK Stat kan se meget af deres faglighed 
repræsenteret i HK It, Medie og Industri. 

Samspillet mellem a-kasse og jobcenter skal gentænkes. Vi skal nå i mål med et samspil, 
der er værdiskabende for den enkelte kollega og udviklingen i samfundet. Vi skal være meget 
tydelige i arbejdet for, at sagsbehandlerne i såvel a-kasser som jobcentre får en stor frihed 
i deres faglighed, så de kan skønne og bruge deres faglige vurderinger i stedet for lister og 
målskemaer.
Samspillet skal kort sagt være værdiskabende for den enkelte kollega og udviklingen i 
samfundet generelt. 

Arbejdsmiljøet og især det psykiske arbejdsmiljø skal altid være øverst på dagsordenen. 
430.000 mennesker bliver hver dag ramt af stress. 500.000 oplever udbrændthed som følge 
af stress på jobbet og 1.400 dør hvert år som følge af psykisk arbejdsbelastning.
Vi skal have de tal med os i alt, hvad vi gør i HK. Vi skal møde alle politiske niveauer, 
erhvervslivet og andre samarbejdspartnere med et eksplicit budskab om, at de rystende tal i 
samarbejde med HK skal bringes ned og at vi skal finde vejene vi går ad - sammen.   

Mobning og seksuel chikane, skal ikke finde sted på nogen niveauer i HK.
Jeg vil arbejde for, at vi får tydeliggjort, hvad vores regler og holdninger er til den type 
adfærd, hvis den forekommer i egne politikerrækker. Vi skal genbesøge vores tolerancegrad 
og diskutere om der er, eller skal være særlige tolerancegrader for de politisk valgte og hvilke 
sanktioner, der skal kunne tages i brug, hvis det skulle forekomme.    
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 / 58 år, bor på Christianshavn
 / 3 voksne børn og et barnebarn
 / Gift med Kjeld på 23. år
 / Nyder fritiden med lange gåture i naturen såvel som i Københavns gader, 

der er altid noget at se på. Svømmer, cykler og læser en del bøger
 / Jeg får energi af samvær med mennesker og derfor fylder venner og 

familiesamvær en hel del i fritiden og stort set altid i rammen af god mad 
og vin.

 / Tillidsrepræsentant i Erhvervsstyrelsen siden 2015
 / Næstformand i HK Stat Hovedstaden siden 2016

 / Stat, Handel og Privat 
 / Uddannet tjener
 / Uddannet kontorassistent allround
 / Grunduddannelse i Markedsføring
 / Akademi og Merkonom i kommunikation og formidling

 / Erhvervsstyrelsen 
 / Afdelings- og direktionssekretær, proces- og forretningsudvikling

 / TV2 Bornholm 
 / Kontorassistent i administrationen

 / ILVA Møbler 
 / Mellemleder i kasse, konto og kundeserviceafdelingen

 / Electrolux Danmark
 / Salgskoordinator på hovedkontoret

 / Falck Hovedkontor
 / Salg- og marketingkoordinator, projektleder på Falck-bladet for børn og 

BBC-koordinator (opsøge og indgå aftaler om medlemstilbud med andre 
virksomheder) i relation til Falck bladet Bilisten

 / Tjener 
 / Hotel 3 Falke, 2 år i London, Greve Badehotel, Grøften i Tivoli og DFDS, 

København Oslo ruten
 
 / 26 års erhvervserfaring fra det private område og næsten 14 års 

erhvervserfaring fra staten 
 

Kontakt:
 / Mail: applebyplads@gmail.com
 / Telefon: 4047 8862


