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Forsiden:
Der var ikke plads til de sædvanlige borde 
på årets generalforsamling. I stedet sad 
deltagerne på stolerækker – et kampvalg 
om formandsposten havde tiltrukket 
rekordmange medlemmer.
(Foto: Morten Rode)
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Vi kender dem!
For tiden kan man ikke se en nyhedsudsendelse, læse en avis eller på anden vis bevæge 
sig ud i medielandskabet, uden ordene lockout og strejke for vores kolleger i stat, regio-
ner og kommuner med det samme rammer en. Når nyhederne omkring en mulig konflikt 
fylder så meget, er det både, fordi den antager en størrelse, vi ikke har set før, og også 
fordi den vil påvirke os alle sammen.

Vi vil nemlig alle opleve problemerne, når offentlig transport stopper, børnehave og sko-
ler lukker, behandlinger i sundhedsvæsenet aflyses, og man ikke bare kan møde op i Bor-
gerservice og få løst sine problemer med et nyt pas eller årsopgørelsen.

Men vi vil også mærke det på en anden måde, og det gør de fleste af os sikkert allerede. 
Næppe mange af vores fagforeningsmedlemmer kender ikke selv nogle af de berørte 
offentligt ansatte. Det kan være vores nærmeste familie, naboer eller gode venner. Det 
er nemlig dem, der af deres arbejdsgivere med regeringen i spidsen nu kaldes grådige og 
ufleksible, og det er dem, der nu kastes ud i den usikkerhed, som ikke mindst den totale 
lockout fra arbejdsgivernes side fører med sig.

Vi kender også alt til de krav, som kollegerne i stat, regioner og kommuner mødes med; 
mindst mulig lønudvikling, større fleksibilitet og mere arbejdstid. Og lige som det skete 
med lærerne i 2013, trækker de offentlige arbejdsgivere kendte travere af stalden. De 
offentligt ansatte kræver mere, end vi andre har fået på det private område, og de skal 
samtidig helst af med »særlige goder« som betalt frokost. Alt det lykkedes langt hen ad 
vejen med lærerne, hvor store dele af befolkningen og politikere accepterede, at lærer-
nes arbejdsforhold skulle »normaliseres«.

Men hvis alle forhold skal være ens, hvis alle de offentligt ansatte nu skal »normaliseres«, 
så må det da også gælde lønningerne? For sammenligner vi lønninger for offentligt an-
satte med sammenlignelige grupper inden for vores område, så er de offentligt ansatte 
markant lavere lønnet. I hvert fald når man ser bort fra astronomiske bonusser og godt-
gørelser til kommunale topchefer.

Hvis man derimod alene vil »normalisere« alle de ting, der tjener arbejdsgivernes inte-
resser, og samtidig bibeholde de store lønforskelle, så er kernen i denne konflikt et klas-
sisk eksempel på, at det ikke er lønmodtagerne, der er »grådige«, men derimod deres 

arbejdsgivere – og sådan nogle kender vi også på det private 
område. Vores arbejdsgivere vil nemlig gribe en svag lønud-

vikling på det offentlige område med begge hænder, når 
vi i 2020 igen skal forhandle vores overenskomster – så 
vil argumentet bare være modsat, at vi ikke skal have 

mere end de offentlige.

Så når vi både kender de berørte kolleger fra det offent-
lige område og de problemer, de står i, er det ikke 

svært at finde solidariteten og sympatien frem. 
Også selv om det kan blive besværligt for os 
alle sammen, hvis arbejdsgivernes stor-lock-
out sætter Danmark i stå.

Peter Jacques Jensen
peter.jacques.jensen@hk.dk
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HK it, medie & industri Hovedstaden – kort fortalt 
Medlemmerne af HK it, medie & industri Hoved staden arbejder på virksomheder, der ligger i en af de 29 kommuner i hoved
stadsregionen. Medlemmerne arbejder på indu strivirksomheder, herunder i medicinalindustrien, på itvirksomheder og 
 inden for den grafiske branche – fra reklame og webbureauer til trykkerier. Fagforeningen har ud over den valgte formand 
Peter Jacques Jensen 26 medarbejdere, som er klar til at bistå medlemmerne med råd og juridisk hjælp. Find afdelingens med
arbejdere på www.imi.hk.dk.
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Kirsten er mediegrafiker med  
global arbejdsplads

Kirsten Frandsen har som mediegrafikerelev hos BLUETOWN dagligt 
samarbejdet med kolleger i blandt andet Indien og Tanzania. Det har 

været lærerigt – for det er ikke alle steder, at en lige streg er lige

TEKST: LARS MADSEN

FOTO: MARK KNUDSEN

Vi lever alle i en globaliseret verden, men 
nogle mærker det tydeligere end andre, og 
en af dem er Kirsten Frandsen. 

Godt nok bor hun på Amager og arbejder 
på Østerbro, hvor IT-firmaet BLUETOWN 
har kontorer i Telia Parken, og Kirsten fra sit 
skrivebord kan kigge lige ned på national-
arenaens græstæppe. Men der går dårligt 
en dag, uden at hun mailer eller skyper med 
Anurag, Gagandeep og Satya i Indien eller 
Titus og Fatuma i Tanzania. Og sådan har 
det været, stort set siden hun begyndte som 
mediegrafikerelev hos BLUETOWN i 2016. 

BLUETOWNs vision er at levere internet-
forbindelser til områder af verden, hvor 
kommunikationen er elendig eller ikke- 
eksisterende, og det sker i et tæt samar-
bejde med lokale landekontorer i blandt 
andet Indien og Tanzania.

– Alt, hvad der overhovedet bliver lavet 
på det grafiske område, går gennem mig. 
Jeg står for alt fra vores betalings-, stream-

ing- og salgsportaler til at lave visitkort, 
T-shirts, kasketter, klistermærker, investor-
materialer, årsberetninger, produktkatalog 
og messematerialer, fortæller Kirsten.

– Når der for eksempel skal laves 
en betalingsportal, er det mig, der skal 
designe den og lave en guide til, hvordan 
det hele skal sættes op. Så bliver den sendt 
til en samarbejdspartner i Indien, som 
koder den, og så har jeg kontakten med 
dem løbende for at sikre, at de overholder 
designet etc.

Lille skilt fik vokseværk 
For Kirsten har det mest udfordrende ved 
at arbejde globalt været de til tider store 
kulturforskelle. Især samarbejdet med In-
dien har været lærerigt.

– En lige streg i Danmark er ikke nødven-
digvis lige i Indien, siger hun. 

– På et tidspunkt blev jeg bedt om at 
designe en parasol. Men da de sendte mig 
et billede af parasollen, var nedhænget 
otte centimeter i den ene ende og 20 cen-
timeter i den anden. Det var lige for dem.

Hun kommer i tanke om en anden epi-
sode – dengang hun havde bestilt et kva-
dratisk skilt på 21 gange 21 centimeter.

– Da jeg fik tilsendt at billede af det fær-
dige skilt, var det blevet betydeligt større. 
Planen var, at det skulle hænges op på 
husmure, elmaster og den slags. Nogle 
steder var det hængt op på skrå, andre ste-
der hang det bag et træ eller spærrede for, 
at folk kunne komme forbi. Så aftalte vi, at 
næste gang der kom en bestilling, så skulle 
de prøve at gå efter de mål, jeg havde skre-
vet, siger hun. 

– Jeg har efterhånden lært at være meget, 
meget præcis i mine bestillinger, især til 
Indien. Ned til allermindste detalje laver jeg 
ringe om elementerne med beskrivelser og 
farvekoder. Jeg skriver samtidig, at »denne 
ring er ikke en del af designet«, så ringene 
ikke kommer med på det færdige produkt. 
Og hvis der for eksempel er tre grønne plet-
ter på en side, så skriver jeg også, at alle tre 
grønne pletter skal have samme farvekode.

Sort kan opfattes positivt
Farver er en af de ting, Kirsten har brugt 
mange kræfter på at sætte sig ind i. På sin 
computerskærm har hun er en palet hæn-
gende med HEX-, CMYK- og RGB-koder på 
udvalgte farver, som hun har researchet sig 
frem til er velegnede på tværs af de lande, 
BLUETOWN opererer i.

– Jeg kan bruge en hel dag på bare at 
google rød farve i Indien. Når jeg så har en 
masse noter, tager jeg fat i min indiske kon-
taktperson og spørger, hvad for nogle af alle 
de oplysninger, jeg har fundet, jeg skal for-
holde mig til. Sort viser sig at være en posi-
tiv farve i Indien, det havde jeg aldrig troet. 
Rød er rigtig god i Tanzania. Omvendt kan 
en af de grønne farver virke negativ i Indien, 
så den bruger jeg ikke, forklarer hun.

Færdiguddannet, men ikke  
færdig med uddannelse
Kirsten Frandsen fik en fastansættelse 
i BLUE TOWN, da hun i januar blev fær
digudlært. Samtidig er der kommet en 
ny mediegrafikerelev til, mens Kirsten 
har fået titlen Marketing Manager og 
både har ansvaret for det grafiske og 
for virksomhedens kommunikation på 
de sociale medier.

Alligevel har Kirsten allerede beslut
tet at videreuddanne sig:

– Efter sommer begynder jeg på 
»Akademiuddannelsen i Kreativitet & 
 Design« hos DMJX. Jeg tager et fag
modul ad gangen, så det kommer til at 
tage to et halvt år, fortæller hun.

– Selv om jeg er færdigudlært, tænker 
jeg, at der stadig er andre måder at se 
tingene på. Der sker rigtig meget i den 
grafiske verden, og jeg vil gerne have 
nye input og lære mere.

4 | it, medie & industri



– I øjeblikket bruger jeg meget orange. 
Det er en god og stærk farve, og jeg har lagt 
mærke til, at folk i både Indien og Tanzania 
går meget i stærke farver – og meget den 
orange palet. Så tænkte jeg, at jeg vil bruge 
orange mere i materialerne til de lande.

Ansvar og udvikling
I den spæde begyndelse af sin elevtid 
havde Kirsten ikke direkte kontakt til kolle-
gerne i udlandet, den gik i stedet gennem 
en kollega. Det ændrede sig dog hurtigt, 
og det har været kendetegnende for hen-
des elevtid hos BLUETOWN, at hun har fået 
mere og mere ansvar. Hvilket i kombination 
med den globale arbejdsflade har haft stor 
betydning for hendes udvikling – sådan ly-
der i hvert fald hendes egen vurdering:

– Jeg har lært mig selv at være tålmo-
dig og have forståelse for, at man ikke altid 
er helt enige, og jeg er blevet rigtig godt 
rustet til at samarbejde med folk, der lever 
i en helt anden kultur, siger hun.

– Og så har det virkelig udviklet mig, at 
jeg aldrig er blevet set på som »eleven«. 
Jeg er blevet respekteret som en ligevær-
dig kollega og har siddet med mange og 
meget forskellige opgaver.

Kirsten fortæller, at flere af de elever, 
hun gik på skole med, brugte stort set hele 
deres elevtid på at lave den samme typer 
opgaver. En lavede kun nyhedsbreve, en 
anden kun magasiner. 

– Jeg sidder ikke kun med Illustrator, 
men med hele Adobe-pakken og har der-
for meget mere i bagagen. At sidde med en 
masse ansvar har også betydet, at det er 
naturligt for mig at tage nye opgaver ind – 
det sker nærmest, uden jeg lægger mærke 
til det. Men jeg tager også gladelig imod 
udfordringer og synes, at dem, der er lidt 
sværere, også er lidt sjovere. 

Lige så national udsigten er, lige så globalt er udsynet, 
når Kirsten Frandsen er på arbejde hos BLUETOWN, 
der har kontorer i Telia Parken på Østerbro.

it, medie & industri | 5
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Tobias Engmann Trebbien
19 år, onlinemarketingelev hos Danaweb i Herlev

Hvorfor er du medlem af HK?
Det giver tryghed og sikkerhed. Lige meget 
hvad det handler om, kan jeg altid ringe og 
spørge om helt små ting som feriepenge-
reglerne, og hvis det bliver nødvendigt, kan 
jeg også få juridisk rådgivning og så videre. 
Heldigvis er jeg på en arbejdsplads, hvor 
jeg føler, der er trygt. Men jeg har også 
meldt mig ind i fagforeningen af respekt for 
de tidligere generationer, der har kæmpet 
for ens rettigheder og de overenskomster, 
vi har i dag. Jeg tror, mange unge glemmer 
det og tager for givet, at vi har 37 timers 
arbejdsuge og feriedage osv. Men det er 
stadig vigtigt, at vi har stærke fagforenin-
ger, for der kan jo ske ændringer igen. Et 
eller andet sted synes jeg, alle unge burde 
være medlem – måske kunne fagforenin-
gen blive bedre til at fortælle de unge, 
hvorfor det er vigtigt.

Har du overvejet at bruge nogle af HK’s 
tilbud om kurser og den slags?
Muligheden for at komme til foredrag og 
deltage i netværk er faktisk også en af 
grundene til, jeg meldte mig ind. Jeg tror, 

der gik en uge, fra jeg meldte mig ind, til 
jeg kom med i et onlinemarketingnet-
værk. På den måde skaber det muligheder 
at være medlem. Det ville være sværere, 
hvis jeg selv skulle ud og opstøve et net-
værk.

Hvorfor er et fagligt netværk interessant 
for dig?
Man skaber en omgangskreds af folk, der 
kan hjælpe hinanden og har fælles inte-
resser. Det giver rigtig meget værdi. Sidst 
havde vi for eksempel foredrag om Insta-
gram – så det handler også om at få helt ny 
viden, og sådan noget som sociale medier 
er jo noget, der også et vigtigt ift. mit ar-
bejde. Marketing er i det hele taget et felt, 
der ændrer sig hele tiden, derfor er det su-
per vigtigt at udvikle sig.

Hvordan kan fagforeningen blive mere 
attraktiv for dig? 
Det er lidt svært svare på, for jeg synes, der 
er rigtig mange tilbud. Men når jeg er fær-
dig som elev, bliver fagforeningen pludse-
lig meget dyrere. Lige nu betaler jeg 95 kr.  

om måneden, men når det mangedobles, 
tror jeg, mange unge springer fra. Så er 
det måske først, når man får børn og hus 
og pludselig ikke har råd til at miste sit 
arbejde, at det bliver attraktivt at være 
medlem igen. Måske kunne man lave en 
overgangsperiode med reduceret pris efter 
elevperioden, så man ligesom kan komme 
i gang på arbejdsmarkedet. 

Tobias Engmann Trebbien tror, mange unge ta-
ger de gode vilkår på arbejdsmarkedet for givet.

Færre unge vælger i dag 
at være medlem af en 
fagforening, men efter en 
målrettet indsats gennem det 
seneste år var HK it, medie & 
industri Hovedstaden i januar 
nået op på at organisere 
88 pct. af eleverne. Vi har 
spurgt tre af de unge, hvorfor 
de har meldt sig ind, hvad de 
kan bruge fagforeningen til  
i dag, og hvad der kunne gøre 
den endnu mere attraktiv 
for dem i fremtiden

TRE UNGE: 

Derfor er vi  
i fagforening
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Farnosh Azim
21 år, kontorelev  
hos Oxyguard i Farum

Hvordan blev du medlem af HK? 
Da jeg var på skole, kom der nogen og for-
talte om HK, og så besluttede jeg, at jeg ville 
være medlem, når jeg blev elev. Jeg var inde 
på hjemmesiden for at tilmelde mig, men 
kunne ikke rigtig finde rundt. Men så en dag 
ringede HK, og så blev jeg meldt ind. 

Hvorfor har du valgt at være medlem?
Fordi man føler sig mere tryg, når man er 
medlem. Hvis der sker et eller andet, så er 
der nogle, der forsvarer mine rettigheder. 
For eksempel hvis min chef er for hård, el-
ler jeg bliver fyret uden grund, så har jeg 
nogle, der kan hjælpe mig. Det ville være 
svært for mig, hvis jeg stod alene. 

Tænker du, fagforeningen kan tilbyde dig 
andet end tryghed?
Som jeg har læst det på hjemmesiden, 
er der også kurser og sådan noget som 

online hjælp til jobansøgninger – det synes 
jeg er interessant.

Har du kig på nogen af kurserne?
Nej, det har jeg ikke – men jeg har faktisk 
tænkt over engelsk, altså sådan business 
engelsk. Jeg ved ikke, om HK har kurser 
i det, men det kunne jeg godt tænke mig. 
Den virksomhed, jeg sidder i nu, kommuni-
kerer med kunder mange forskellige steder 
i verden, og jeg vil gerne være bedre til at 
tale med dem.

Er der ellers noget, der kunne gøre fag-
foreningen endnu mere attraktiv for dig?
Jeg synes faktisk, der er rigtig mange kur-
ser og muligheder for at få hjælp. Man 
kan få svar på rigtig meget inde på hjem-
mesiden, og jeg har hørt, jeg også kan 
få hjælp til for eksempel at få kigget en 
ansættelseskontrakt igennem. Jeg synes, 
det er godt, at man kan få så meget hjælp. 
Det er ikke altid nemt for mig at forstå alle 
detaljerne i en kontrakt eller en ny løn-
seddel, og det gør mig tryg, at man kan 
få hjælp til den slags. Så man ikke bliver 
snydt.

Har du allerede overvejet, om du fortsat 
vil være medlem efter din elevtid?
Ja, det vil jeg helt klart. Der kan ske så 
mange ting på ens job, så man kan altid 
få brug for HK. Jeg tænker, det er godt at 
være medlem. Man ved jo ikke, hvad der vil 
ske i fremtiden. Hvordan bliver ens næste 
chef for eksempel? 

Amalie Johansen
23 år, indkøbselev  
hos Man Diesel i København

Hvorfor er du medlem?
Det er ret billigt at være medlem som elev, 
og hvis man ikke melder sig ind i en a-kasse 
senest et år, inden man er færdiguddannet, 
kan man ikke få den maksimale dagpenge-
sats. Det er den vigtigste årsag. Men det er 
selvfølgelig også det med, at jeg kan ringe, 
hvis der er et problem på arbejdspladsen.

Har du haft brug for din fagforening?
Jeg har en enkelt gang haft behov for at 
ringe til HK omkring mine rettigheder i for-
hold til ferie. Jeg skulle blot høre, hvorvidt 
jeg var berettiget til ferie på et givent tids-
punkt. Det var en fin samtale, hvor jeg blev 
bekræftet i, at det, jeg regnede med, var 
rigtigt.

Har du kigget på nogle af de tilbud, du 
også kan udnytte som medlem?
Jeg var ikke på forhånd klar over, at man kan 
tage sådan noget som kurser gennem HK. 
Jeg hørte det faktisk fra en kollega og gik så 
ind og kiggede. Der er blandt andet fagprø-
vekurser, og det er super fedt for mig. Jeg 
tænker helt sikkert på at tage det, for jeg vil 

da gerne vejledes så meget som muligt. Jeg 
har ikke kigget super meget på andre kurser 
endnu, men sådan noget som Excel kunne 
jeg også sagtens finde på at tage.

Hvordan kan fagforeningen blive mere 
attraktiv for dig?
Måske kunne man informere os mere. Så vi 
får at vide, at vi faktisk har mulighed for at 
tage de og de kurser. Eller hvis man som 
elev kan komme ind og tage kurser i ar-
bejdstiden. Måske noget mere synlighed, 
for eksempel nogle elevarrangementer. 
Når man kommer ud og begynder som 
elev, sker der så sindssygt meget nyt, at 
fagforeningen ikke lige er det første, man 
tænker på.

Hvad med sådan noget som faglige net-
værk, kunne det interessere dig?
Jeg synes, det kunne være vildt spændende 
at være en del af et netværk. Også at være 
med til at drive det, tænker jeg. Netværk er 
jo vigtigt inden for nærmest alle brancher, 
og jeg kunne helt sikkert godt bruge noget 
mere inspiration. 

Farnosh Azim føler sig mere tryg som medlem 
af en fagforening.

Retten til dagpenge var det, der trak mest, da 
Amalie Johansen meldte sig ind i HK.

it, medie & industri | 7



Fremtiden
skal mødes med åbent 
sind og papirer i hånden
En arbejdsgruppe bestående af medlemmer af HK it, 
medie & industri Hovedstaden har de seneste måneder 
undersøgt, hvad fremtidens administrative medarbejdere 
skal kunne – og hvilke opgaver der vil forsvinde

TEKST: LARS MADSEN

FOTO: MARK KNUDSEN

Gennem seks aftener og en afsluttende 
heldagsseance har en gruppe administra-
tive medlemmer af HK it, medie & industri 
Hovedstaden taget livtag med selveste 
fremtiden. Kort fortalt har arbejdsgruppen 
forsøgt at afklare, hvilke arbejdsopgaver 
administrative medarbejdere i fremtiden 
kan forvente at få færre af eller helt miste, 
hvilke nye der vil komme til, og hvordan 
fremtidens administrative medarbejder 
gør sig sprød og attraktiv på fremtidens ar-
bejdsmarked.

Vi har mødt to af deltagerne, medieko-
ordinator Charlotte Trolle fra Aller Media 
og Project Coordinator Susanne Wendelbo 
Lindeløv fra Novozymes, til en samtale 
om gruppens arbejde. Et arbejde der helt 
lavpraktisk begyndte med, at gruppedelta-
gerne lavede lister over alle de arbejdsop-
gaver, de hver især har i dag. 

– Jeg tror, det er en sund proces både at 
få ord på sine egne arbejdsopgaver og at 
indse, at der er ting, der vil ryge ud, siger 
Susanne Wendelbo Lindeløv.

For Charlotte Trolle var processen også 
lidt af en øjenåbner.

– Jeg har været på Aller i 16 år og 
tænkte først, at jeg kan jo ikke noget som 
helst, der kan bruges andre steder. Men 
nu oplevede jeg andre sidde og nikke 
genkendende til de ting, jeg laver. Jeg fik 
lige lidt bredere skuldre af at se, at mine 
kompetencer sagtens kan bruges et andet 
sted. 

Tages for givet
Mens der var mange fællesnævnere blandt 
arbejdsfunktionerne og en klar tendens til, 
at deltagerne i gruppen er »blæksprutter« 
og løser en meget bred vifte af opgaver, så 
var der også bred enighed om et par alvor-
lige problemer: De administratives indsats 
bliver ofte taget for givet, og deres kompe-
tencer er sjældent noget, de har papir på.

– Meget af det, vi laver, er ting, der bare 
skal fungere. Først den dag, vi ikke er der 
længere, siger nogen »hov – hvor er for-
plejningen til mødet?« eller »hvorfor er 
der ikke flag på bordet – Hans har da fød-
selsdag i dag?« siger Susanne Wendelbo 
 Lindeløv.

– I en virksomhed handler det meget 
om bundlinjen. Hvor mange kunder har en 

Susanne Wendelbo Lindeløv (t.v.) og Charlotte Trolle har set ind i fremtiden for de administra-
tive – og der er masser af spændende udfordringer og nye opgaver i sigte.
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konsulent i medieverdenen for eksempel 
fået i hus? Det er nemt at gøre op. Men den 
service, som vi udfører, er ikke nem at måle, 
siger Charlotte Trolle.

Susanne Wendelbo Lindeløv mener, en 
vej frem er at turde rose sig selv.

– Man skal ikke være for pæn. Det er 
okay at gå ud og sige, at det her gjorde vi 
altså rigtig godt. Vi må selv synliggøre, når 
vi får et godt resultat.

Ulempen ved selvlære
Problemet med de papirløse kompetencer 
bunder i, at de administrative ofte tillærer 
sig en masse færdigheder gennem side-
mandsoplæring på arbejdspladsen. Det 
kan være alt fra Excel-færdigheder til at 
hjælpe kollegerne med deres it-problemer 
– eller 100 andre ting.

– Vi fandt ud af i gruppen, at vi er meget 
selvlærte. Derfor har vi talt om, at det er 
rigtig vigtigt at kunne blive kompetence-
afklaret og måske få nogle ECTS-points, 
så vi kan få papir på vores kompetencer og 
samtidig undgå at skulle lære ting, vi har 
arbejdet med i 20 år, siger Susanne Wen-
delbo Lindeløv. 

– Derfor kiggede vi også meget på de 
kompetencer, vi har tilfælles i dag og tror, 
der bliver endnu mere efterspurgt i frem-
tiden. Hvad er det for nogle forslag til aka-
demifag, vi skal sige til de administrative, 
at det er vigtigt at have papir på? Hvis 
man ikke har papirerne, men kun kom-
petencerne, risikerer man ikke at være 
attraktiv, hvis man for eksempel skal ud at 
søge job.

Der kommer nye opgaver
Det er en blanding af udlicitering, robo-
tisering, digitalisering og automatisering, 
der vil sluge arbejdsopgaver. Hvor man på 
Novozymes førhen skulle ombooke både 
et møde og forplejningen dertil, hvis mø-
detidspunktet blev ændret, følges de ting 
i dag ad automatisk. Og hvor Charlotte 
Trolle førhen tog imod annoncer på cd-
rom og manuelt godkendte farver til tryk, 
kommer annoncerne i dag ind gennem en 
elektronisk portal og bliver tjekket af en 
robot. Nu sidder hun i stedet og har styr 
på robotten og kan rådgive grafikere i den 
anden ende, hvis robotten stejler over no-
get.

– På den måde kan der følge nye opga-
ver i kølvandet på, at andre forsvinder. Men 

arbejdsopgaverne bliver mindre. Det er 
helt sikkert, siger hun.

Derfor vurderer arbejdsgruppen også, 
at fremtidens administrative medarbejder 
ikke blot skal have papir på sine færdig-
heder, men også være indstillet på at tage 
nye opgaver til sig.

– Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke 
arbejdsopgaver der kan forsvinde, så 
man kan være på forkant. Men det er 
mindst lige så vigtigt at erkende, at 
du ikke kan være administrativ i frem-
tiden, hvis ikke du har lyst til udvikling 
og uddannelse. Du skal tage vare på dit 
eget arbejdsliv for at sikre, at du forbli-
ver attraktiv, siger Susanne Wendelbo 
Lindeløv.

Arbejdet er ikke afsluttet
Hvad er det så for arbejdsopgaver og 
-områder, arbejdsgruppen har set blom-
stre i sin krystalkugle? Det er kommunika-
tion, projektstyring og -ledelse, persona-
lejura, persondatalovgivning, interkulturel 
kommunikation, forretningsforståelse og 
LEAN. 

Arbejdsgruppen har fokuseret mere 
på fag end på hele akademiuddannelser, 
fordi det kan være svært for den enkelte 
at finde tiden til at tage eksempelvis en 
toårig uddannelse. Men det kan i det hele 
taget være svært at navigere i uddannel-
sessystemet, har arbejdsgruppen erfaret.
Hvor søger man efter uddannelser, hvad 
for nogle kan man tage, hvad passer til 
ens niveau? Det er nogle af de spørgsmål, 
gruppen gerne vil arbejde videre med, for 
selv om den umiddelbart er nået i mål 
med sit opdrag, har alle deltagerne lyst til 
at fortsætte.

Ambitionerne er store og involverer 
både samarbejde med uddannelsesinsti-
tutioner, udviklingen af redskaber til indivi-
duel kompetenceafklaring og etableringen 

af »appetitvækkeraftener« i HK-regi, hvor 
man kan komme og blive klog på mulig-
hederne inden for eksempelvis »projekt-
ledelse«. Inklusiv håndgribelig information 
om spektret af uddannelsesmuligheder 
inden for emnet lige fra AMU-kurser til 
akademiuddannelser.

Men samtidig er budskabet til de admi-
nistrative kolleger klart: Det er bare med at 
komme i gang selv.

– Vores opfordring er, at man tager frem-
tiden til sig og favner den i stedet for at 
frygte den, siger Charlotte Trolle.

– Der er ingen grund til at sidde og vente 
på den. For den skal nok komme. 

Tre gode gør-
det-selv-råd
Sådan tager du de første spæde 
skridt ind i fremtiden:

1. Lav en liste over dine ar
bejdsopgaver og tænk rig

tig grundigt over dem. Hvad, kan 
du forestille dig, forsvinder, hvad 
kan der blive mere af, hvad kan 
eventuelt komme til?

2. Vær ikke bange for at tale 
om det, du kommer frem til. 

Hvis du ikke selv peger på de ting, 
der kan forsvinde, skal andre nok 
gøre det på et tidspunkt.

3. Se hele øvelsen som en 
chance for at få klarlagt, 

hvad du selv synes kan være sjovt 
at arbejde mere med. I virkelig
heden er det din egen fremtidige 
jobbeskrivelse, du kan være med 
til at udforme her. 

De sad i arbejds gruppen
• Charlotte Trolle – Aller
• Jannik Riis – Novozymes
• Line Dahlgaard Pedersen – Novozymes
• Susanne Wendelbo Lindeløv – Novozymes
• Marianne Schrøder – AJ Vaccines
• Tonni Nielsen – Novo Nordisk
• Aase Lohmann – HK it, medie & industri Hovedstaden
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Flere bliver snydt for 
pension af fritvalgsordning
Tillidsrepræsentant Frank Bendtsen fra Ritzaus Bureau kunne ikke se af sin lønseddel, 
om han fik pensionsbidrag af sin fritvalgsordning. Det viste sig, at det gjorde han 
ikke – nu har han og kollegerne fået efterbetalt fem års manglende bidrag

TEKST: LARS MADSEN

Da tillidsrepræsentant Frank Bendtsen fra 
Ritzaus Bureau sidste efterår læste en ar-
tikel om arbejdsgivere, der glemmer at be-
tale deres medarbejdere pensionsbidrag af 
fritvalgsordningen, blev han nysgerrig: Mon 
han selv var blandt dem, der blev snydt?

– Jeg kiggede på min lønseddel, men 
kunne ikke rigtig se noget om pension af 
fritvalg, siger han. 

– Jeg bad vores lønafdeling se på sagen, 
og så kom tilbagemeldingen hurtigt: Der var 
sket en fejl. De kunne se, at der aldrig var 
blevet afregnet pension af fritvalgsbeløbet.

Mange fik efterbetaling
Det var ikke kun Frank Bendtsen, der ikke 
havde fået sine penge. Alle Ritzau-medarbej-
dere med fritvalgsordning var blevet snydt 
for pensionen. Arbejdsgiveren lagde sig fladt 
ned med det samme og efterbetalte fem års 
manglende pensionsbidrag til dem alle.

– Jeg tror helt sikkert, min arbejdsgiver 
har været i god tro, siger Frank Bendtsen. 

Selv fik han omtrent 5.000 kr. i efterbe-
taling.

– Beløbet er måske ikke voldsomt stort. 
Men det er jo penge, vi har krav på, siger han.

Gængs fejltagelse
Ifølge faglig chef Aase Lohmann i HK it, 
medie & industri Hovedstaden er sagen på 
Ritzaus Bureau langt fra enestående. 

– Vi har et stigende antal sager om frit-
valgslønkontoen, og min opfattelse er, at 
det typisk drejer sig om hele virksomheder, 
hvor man ikke har været opmærksom på 
ændringen i, hvilke løndele der skal bereg-
nes pension af, siger hun.

Frank Bendtsen vil det næppe ske for 
igen. Han er nemlig begyndt at studere sin 
lønseddel lidt nøjere på det seneste:

– Nu kigger jeg da lige efter, om de har 
husket at beregne pension af alt det, de 
skal, siger han. 

Er du timelønnet?
Hvis du er timelønnet, er det en 
rigtig god idé at registrere dine ar
bejdstimer og pauser hver dag. Så 
har du mulighed for at tjekke, om 
timetallet på lønsedlen stemmer 
overens med virkeligheden. Tjek 
også, om timelønnen er korrekt 
– særligt hvis den netop er blevet 
reguleret. Der kan for timelønnede 
gælde særlige aftaler om, at der 
udbetales feriegodtgørelse i stedet 
for, at der afholdes ferie med løn. 

Fritvalgssatser 
steg 1. marts
Hvis du er omfattet af en lands
overenskomst og har Fritvalgs 
Lønkonto, er satsen 1. marts 2018 
steget fra 2,7 procent til 3,4 pro
cent. Har din arbejdsgiver husket 
reguleringen?
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GUIDE: Sådan tjekker du din lønseddel
Din lønseddel er langt fra 
ufejlbarlig – faktisk oplever 
hver anden lønmodtager at 
blive snydt for eksempelvis 
tillæg, feriepenge eller 
pension. Derfor er det en 
rigtig god idé at tjekke din 
lønseddel – hver måned

TEKST: LARS MADSEN

Månedsløn og eventuelle tillæg
Din månedsløn består typisk af en grund-
løn og eventuelt diverse funktions- eller 
kvalifikationstillæg. Det er månedsløn-
nen, skat, pension og diverse bidrag reg-
nes ud fra. Månedsløn er ikke det samme 
som A-indkomst, idet A-indkomsten er 
din månedsløn fratrukket AM-bidrag, 
din andel af bidrag til ATP og bidrag til 
andre arbejdsgiveradministrerede pensi-
onsordninger. Hvis du er månedslønnet, 
vil dit månedlige antal arbejdstimer ofte 
fremgå – hvis du er på fuldtid med 37 
timers arbejdsuge, er det 160,33 timer. 
Hold øje med, om du får de tillæg, du 
skal, og om aftalte lønstigninger bliver 
effektueret til tiden.

ATP-bidrag 
ATP er en lovpligtig pension, som sikrer 
dig en ekstra pension ud over din folke-
pension. Arbejdsgiver betaler 2/3 af det 
samlede ATP-bidrag, mens medarbejde-
ren betaler 1/3. ATP-satsen trækkes før 
skat og svinger alt efter, hvordan du er 
aflønnet. Hvis du er månedslønnet på 
fuld tid, er din del af ATP-bidraget 94,65 
kr. om måneden. 

AM-bidrag
Arbejdsmarkedsbidraget er en skat på 8 
pct. af din løn og eventuelle personale-
goder som fri telefon eller sundhedsfor-
sikring – minus egenbetalt pension og 
ATP-bidrag. Beløbet trækkes før A-skat. 

Det blev indført i 1994 med den begrun-
delse, at lønmodtagerne skulle være 
med til at dække en del af statens udgif-
ter til arbejdsmarkedet såsom dagpenge 
og aktivering. Du betaler også AM-bidrag 
af dine feriepenge.

A-skat
Beregnes af din løn efter AM-bidrag, egen-
betalt pension, ATP og eventuelle fradrag. 
Se efter, om dine fradrag er korrekte – og 
sammenhold eventuelt oplysningerne 
med din forskudsopgørelse (se den på 
www.skat.dk). 

Pensionsbidrag
Beregningsgrundlaget er din måneds-
løn. Ofte vil der både være en arbejds-
giverbetalt andel og en del, du selv 
betaler af lønnen. Tjek, at beløbene ser 
korrekte ud. Vil du være helt sikker på, 
at din pension bliver indbetalt, som den 
skal, kan du for eksempel følge med på 
 pensionsinfo.dk, hvor du kan se den år-
lige indbetaling.

Fritvalgs Lønkonto
Hvis du er sikret fritvalgsordning via din 
overenskomst, opsparer du løbende en 
procentdel af din ferieberettigede løn, 
som du afhængigt af overenskomsten 
kan vælge at få udbetalt, indbetalt til 
din pensionsordning eller konverteret 
til børneomsorgsdage, feriefridage el-
ler seniordage. Det fremgår af nogle 
lønsedler – men ikke alle – hvad du har 
opsparet den pågældende måned. Vær 
ekstra opmærksom, når fritvalgssatsen 
reguleres – og tjek, om din arbejdsgiver 
husker at indbetale pension af din frit-
valgsopsparing. 

Løntræk efter skat
Betaler du over din løn til personale-
forening, kantineordning, massage eller 
noget helt fjerde? Tjek altid, om du er 
blevet trukket for det rigtige beløb. 

Nettoløn
Det beløb du får indsat på kontoen. Det 
er din indkomst fratrukket skat, pension, 
diverse bidrag samt værdi af for eksem-
pel fri telefon eller forsikringer, der beta-
les over lønnen.

Feriepenge
Fremgår af nogle lønsedler, men ikke 
alle. Du kan se dine feriepenge på   
borger.dk/feriepenge.

Ferietillæg
Hvis du er månedslønnet og optjener 
ferie med løn, har du også ret til et ferie-
tillæg. Jævnfør ferieloven er tillægget 
på 1 procent af sidste års ferieberetti-
gede løn, men lokalt kan det være aftalt 
højere. Tillægget udbetales en gang om 
året, typisk i april eller maj. Vær opmærk-
som på, om du får det udbetalt til tiden.

Feriefridage/timer saldo 
Det antal feriefritimer/-dage, der er til 
rådighed efter den nærværende lønpe-
riode. Bemærk, at saldoen på lønsedlen 
er forskudt i forhold til tidsregistrering, 
og derfor kan den faktiske saldo være 
lavere.

Ferieberettiget løn 
Den ferieberettigede løn er lønindtæg-
ten fratrukket løn under ferie. Den dan-
ner grundlag for beregningen af ferie-
penge og fritvalgsordning.

Forvirret? Så er der hjælp at hente
Hvis du ikke helt kan gennemskue din lønseddel, kan du spørge din tillidsre
præsentant eller ringe til HK it, medie & industri Hovedstaden på 33 30 29 45.  
Her kan du altid få hjælp til at forstå detaljerne på din lønseddel.
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Introdag for tillidsvalgte 
satte gang i tankerne
Alle nye tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i HK it, medie & industri 
Hovedstaden kommer på introdag, hvor de møder de ansatte i deres fagforening 
og bliver klogere på deres nye rolle. For den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant 
Ulla Wahlers fra FMC var det en dag, der satte gang i tankerne

TEKST: LARS MADSEN

FOTO: MARK KNUDSEN

En Ulla træder ind i HK, og en anden er på 
vej ud denne marts-onsdag i HK Hovedsta-
dens mødelokale 4. Den første er senior-
laborant Ulla Wahlers, nyvalgt arbejdsmil-
jørepræsentant på FMC i Hørsholm, den 
anden er Ulla Jeppesen, formand for HK it, 
medie & industri Hovedstaden. I dag kryd-
ses deres veje for første gang.

Vi er til introduktionsdag for tillidsvalgte, 
hvor 10 nye tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanter er mødt op for at blive klogere 
på både deres egen rolle og den HK-afde-
ling, som de hører til. Den første på pro-
grammet er netop Ulla Jeppesen, og i dag 
er det sidste gang, hun kan byde velkom-
men på dette kursus. 

Der er mindre end en uge til HK it, medie 
& industri Hovedstadens årlige generalfor-
samling, hvor hun vil gå af som formand og 
give stafetten videre, og hun fortæller de 
nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsen-
tanter, at hun synes, det er lidt mærkeligt 
at stå her for sidste gang. Men det forhin-
drer hende nu ikke i at glæde sig over lej-
ligheden: 

– Vi er altid rigtig, rigtig glade for, at  
I kommer herind og bruger tid på at lære 
os at kende. Det er jo jer, der er HK ude på 
arbejdspladsen, siger hun.

Sad på hænderne
Det er første gang, Ulla Wahlers er valgt til 
en tillidspost. Efter mange år i Novo Nor-
disk blev hun for et år siden ansat på FMC, 
hvor hun har været med til at starte et helt 
nyt laboratorium op. Dette ansvar kombi-
neret med at være havnet på en arbejds-
plads med rigtig mange nationaliteter 

– og rigtig mange forskellige opfattelser 
af, hvad et godt arbejdsmiljø er – har mo-
tiveret hende til at stille op til posten som 
arbejdsmiljørepræsentant. 

– Selv om jeg er sådan en, der blander 
mig i alting, har jeg altid siddet på mine 
hænder, når der skulle vælges folk til til-
lidshverv, siger hun.

– Men nu har jeg som den først ansatte 
laborant i mit team været med til tage 
ejerskab på min arbejdsplads. Jeg føler 
lidt, det er »min« gruppe, og jeg tænker 
meget over, om mine kolleger har det 
godt. Derfor falder det mig mere naturligt 
at stille op nu. 

Tid til eftertanke
Så nu er Ulla Wahlers arbejdsmiljørepræ-
sentant for medarbejderne på to labora-
torier, og da HK it, medie & industri Ho-
vedstadens faglige chef, Aase Lohmann, 
holder oplæg om roller, ansvar og for-
ventninger, sidder hun og gør sig nogle 
overvejelser.

– Hvad for en slags tillidsrepræsentant 
eller arbejdsmiljørepræsentant vil jeg 
være? Hvad vil jeg give? Den her dag er en 
lejlighed til, at I kan reflektere over, hvorfor 
I er blevet valgt, siger Aase Lohmann.

Ulla Wahlers fortæller, hun som helt 
nyvalgt har oplevet, at hendes kolleger 
ville have hende til at tage sig af et lille-
bitte problem med arbejdsmiljø – et pro-
blem i en størrelsesorden, som folk altid 
plejede at løse selv.

– Jeg oplevede, kollegerne pludselig 
havde en forventning til, jeg ordnede alt. 
Men så sagde jeg, at det havde jeg ikke 
tænkt mig. Jeg har da en forventning om, 
at vi alle stadig skal tage et ansvar sam-
men, siger hun. 

– Hvis man gerne vil have folk engage-
ret, synes jeg helt generelt, det er smart, at 
man ikke bare gør tingene for dem.

Fordelen ved gode relationer
Efter frokost bliver deltagerne inddelt 
i grupper. De skal diskutere en case på en 
fiktiv virksomhed, hvor medarbejderne op-
lever en lang række problemer. Forinden 
har faglig sekretær Steen Bonde holdt op-
læg om arbejdsmiljørepræsentantens rolle 
og slået på vigtigheden af at være nærvæ-
rende og et kendt ansigt blandt kollegerne. 
Det er ord, der vækker genklang hos Ulla 
Wahlers og i hendes tilgang til problemløs-
ningen.

I casen er der omtalt en APV med dårligt 
resultat, og Ulla foreslår at følge op på den:

– Jeg synes godt, man kunne følge op 
med at tage 1:1-samtaler med kollegerne, 
siger hun. 

Hun forklarer bagefter, at det ville hun 
selv gøre i en tilsvarende situation.

– Jeg synes, det var en super interessant 
og relevant case. Da vi skulle løse den, blev 
jeg opmærksom på, hvordan jeg selv gerne 
vil håndtere sådan noget som psykisk 
arbejdsmiljø, og hvad jeg selv tror er gode 
værktøjer. Den refleksion ville jeg måske 
ikke have fået, hvis det ikke var for kurset 
i dag, siger hun.

– Problemer med det psykiske arbejds-
miljø er en rigtig, rigtig svær størrelse. En 
måde at få hul på det er gennem tillid. Jeg 
tror også, jeg har så gode relationer til 
dem, jeg repræsenterer, at det godt kunne 
lade sig gøre. 

Hjem og tale med kollegerne
Da Ulla Wahlers et par timer senere forla-
der HK Hovedstaden, er det med en »Her 
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går din arbejdsmiljørepræsentant«-trøje 
i tasken og en række nye tanker i ho-
vedet. Hun synes, det har været en god 
dag – det har blandt andet været godt at 
være på rundtur i huset og få sat ansigt 
på medarbejderne i HK it, medie & indu-
stri Hovedstaden. På mangelsiden kunne 
hun godt tænke sig at have hørt noget 
mere om mulighederne for at komme 
med i et netværk for arbejdsmiljørepræ-
sentanter.

En af de tanker, hun går hjem med, hand-
ler om at blive klogere på, hvad kollegerne 
helt præcis forventer af hende. Og hvad 
hun skal forvente af dem.

- Jeg skal hjem og tale med dem om min 
rolle som arbejdsmiljørepræsentant. Man 
kan sagtens have en masse tanker om, 
hvordan de ser mig, men hvis man ikke 
spørger, ved man det jo ikke, siger hun. 

– Og så bør jeg også fortælle dem, at jeg 
forventer, de er aktive selv. 

3 spørgsmål  
til Ulla om 

 rollen som ny 
arbejdsmiljø-
repræsentant
Hvordan er rammerne for at ar-
bejde med arbejdsmiljø på FMC?

Generelt er der et meget stort 
fokus på sikkerhed hos os. Vi ind
leder faktisk alle møder med en 
»safety share«, hvor vi rapporte
rer om alt fra farer i laboratoriet 
til, hvordan man passer på sig 
selv, når man går på parkerings
pladsen. Det kunne godt synes 
lidt bagatelagtigt i begyndelsen, 
men det har betydet, at vi efter
hånden har fået en kultur, hvor vi 
er blevet meget bevidste om sik
kerhed og potentielle farer.

Hvor skal du holde tungen lige 
i munden?

Jeg kan se en udfordring i den 
diversitet, der er i vores arbejde 
i de to laboratorier, jeg repræ
senterer. Jeg har kolleger, der ar
bejder med mikroorganismer, og 
der er det umiddelbart svært for 
mig at finde ud af, hvilke regu
lativer eller paragraffer jeg skal 
kende til.

Er der konkrete steder, du vil 
sætte ind som arbejdsmiljørepræ-
sentant?

Vi er et amerikanskejet firma, 
hvor sikkerhed som nævnt bliver 
prioriteret meget højt. Det bety
der også, at vi kan opleve at få 
pålæg, hvor der opstår et behov 
for fortolkning. Seneste forskrift 
handler om, at vi skal have sikker
hedssko på, og det har vi så fået. 
Men jeg har en kollega, som fik 
ondt i hoften af at gå med dem. 
Så nu har jeg foreslået, vi får en 
forhandler ud at fortælle om for
skellige modeller. Folk skal jo ikke 
blive syge af at bruge personlige 
værnemidler. 

Gruppearbejdet får Ulla Wahlers (t.v.) til at tænke over, hvordan hun selv vil håndtere problemer 
med det psykiske arbejdsmiljø. – Den refleksion havde jeg måske ikke fået, hvis det ikke var for 
kurset i dag, siger hun.
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Generalforsamling  
satte deltagerrekord
Et rekordstort antal medlemmer af HK it, medie & industri Hovedstaden deltog 
på generalforsamlingen 13. marts. Særligt formandsvalget trak, og ny formand 
blev Peter Jacques Jensen, som nu har afløst Ulla Jeppesen på posten

TEKST: LARS MADSEN

FOTO: MORTEN RODE

En generalforsamling i HK it, medie & in-
dustri Hovedstaden afholdes normalvis 
i HK Hovedstadens runde mødesal og 
med deltagerne mageligt placeret ved 
spredte borde. Sådan var det ikke i år. 
Bordene måtte vige for en pladsoptime-
rende opstilling af tætte stolerækker, og 
to ekstra mødesale måtte tages i brug for 
at få plads til alle deltagerne. Her kunne 
medlemmerne på storskærm følge med 
i, hvad der blev sagt og gjort inde i den 
store mødesal.

359 tilmeldte medlemmer og gæster 
mod 139 i 2017 var rekord og fortalte tyde-
ligt, at generalforsamlingen i år var noget 
ganske særligt. Det bemærkede afgående 
formand Ulla Jeppesen også indlednings-
vis fra talerstolen, da hun bød velkommen.

– Det er fantastisk at se jer møde så tal-
stærkt frem, og det ville jo være dejligt, hvis 
I var strømmet til i så stort tal for at høre min 
beretning. Men jeg er godt klar over, at det 
er noget andet, der trækker i dag, sagde hun. 

Bedre hjælp til de atypiske
I sin beretning glædede Ulla Jeppesen sig 
over HK it, medie & industri  Hovedstadens 

flotte tal for organisering af elevmedlem-
mer – i januar var organiseringsprocenten 
helt oppe på 88 procent. Men hun talte 
også om de store fyringsrunder, der fortsat 
finder sted. Senest på Berlingske  Media, 
som på grund af en ny medie strategi vil 
sløjfe mere end 90 stillinger, heraf 20 
HK-stillinger.

En længere del af beretningen var hel-
liget fremtidens arbejdsmarked, som vil 
betyde, at flere HK’ere vil arbejde i såkaldt 
atypiske ansættelser som freelancere, 
vikarer og projektansatte. Det er et område, 
HK/Privat har haft fokus på i nogen tid 
efterhånden.

Aftenens dirigenter, Dorte Sejr og Kim Jung 
Olsen, trækker lod om, hvilken formands-
kandidat der først skal holde oplæg.
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– Vi har diskuteret, om vi skal lave vores 
egen platform, hvor vi kan sikre, at man 
ikke underbyder hinanden i jagten på job. 
Vi har diskuteret, om vi kan lave vores egen 
kompetencefond, hvor medlemmer uden 
overenskomst kan hente penge til den for-
nødne efteruddannelse, og vi har diskute-
ret, om vi skal tilbyde hjælp til fakturering. 
Måske skal vi også lave en barselsfond, 
hvor medlemmer uden en overenskomst 
kan hente penge under graviditet og bar-
sel? sagde Ulla Jeppesen.

– Problemet er naturligvis, hvor pengene 
skal komme fra, men det må være muligt 
at finde en model, hvor vi i hvert fald kan 
tilbyde atypisk ansatte en del af de goder, 
som overenskomstansatte har.

Som afslutning på beretningen takkede 
Ulla Jeppesen af som formand. Hun tak-
kede medlemmerne, medarbejderne og 
formandskollegerne og modtog et langt 
stående bifald, da hun sagde:

– Jeg kommer sgu til at savne jer.

Stærke formandskandidater
Nu var ordet frit for dem, der ville på taler-
stolen, og det ville en halv snes gerne. Der 
var to gennemgående temaer i indlæggene, 
nemlig dels en tak til Ulla Jeppesen, dels 
udtalelser om støtte til talernes foretrukne 
formandskandidat. De fleste pegede på 
Peter Jacques Jensen, men med over 300 
stemmeberettigede medlemmer til stede 
var det stadig svært at spå om udfaldet.

Efter en tiltrængt pause fik formands-
kandidaterne hver 10 minutters taletid 
inden selve valgafstemningen. Ved lod-
trækning blev Olaf Christensen første 
mand på talerstolen, og han indledte 
med at udtrykke sin ydmyghed »ved at 
stå her alene og præsentere mig som for-
mandskandidat«. I en stærk tale tog han 
livtag med udfordringerne på fremtidens 
arbejdsmarked og slog til lyd for, at posten 
som formand krævede »en politiker, en 
der selv har været på en arbejdsplads, en 
der er vant til at kæmpe for kollegerne«. 

– Jeg tror, jeg med mine erfaringer kan 
gøre en forskel, sagde han.

Peter Jacques Jensen indledte sin tale 
med at fastslå, han ikke kunne erindre 
nogensinde at have været så nervøs før, 
for formandsposten »er et drømmejob for 
mig, selv om jeg står over for et lidt større 
ansættelsesudvalg, end jeg har prøvet før«. 
Også han vurderede, at han havde den 

Vinderen af formandsvalget er netop blevet afsløret, og den nye formand skal lige sunde sig.

Olaf Christensen blev ikke ny formand og 
valgte at trække sig helt fra bestyrelsen. 
Smile kunne han heldigvis stadig sammen 
med Ulla Jeppesen, der jo også sagde farvel 
til sine poster denne aften.

Som et indslag under beretningen holdt Jan-
nik Riis fra Novozymes oplæg på vegne af 
arbejdsgruppen »Fremtidens administrative«, 
hvis arbejde man kan læse mere om andet-
steds i dette blad.

it, medie & industri | 15



Udtalelse støtter 
konfliktramte
Den truende storkonflikt var et 
naturligt emne under generalfor
samlingen. Ulla Jeppesen fastslog 
i sin mundtlige beretning, at den 
er et vigtigt anliggende for alle, 
og hun fremlagde en udtalelse til 
støtte for de strejkende og dem, 
der kan blive lockoutet. Forsam
lingen kvitterede med at 
vedtage den enstemmigt 
– her er dens fulde ordlyd:

De vandt IMI’s 
 organiseringspris
IMI’s organiseringspris gik efter 
en afstemning på generalforsam
lingen til Officeklubben på Novo 
Nordisk. Tillidsrepræsentanterne 
Marianne Larsen og Tonni Nielsen 
modtog hæderen og en check på 
5.000 kr. for deres stærke og ny
tænkende arbejde. Blandt andet 
har de fået over 50 nye medlem
mer, lavet årshjul med kurser og til
bud og forkortet afstanden mellem 
klub, medlemmer og kolleger via 
en knap på intranettet, hvor man 
kan booke en snak og en kop kaffe.

De offentligt ansattes kamp er også vores kamp

Alt tyder på, at vores kolleger på det offentlige område snart skal ud i konflikt som 
følge af en total mangel på reel forhandlingsvilje fra de offentlige arbejdsgivere.

Mens lønmodtagersiden udviste ansvarsfølelse og kun varslede strejke for 10-12 
pct. af deres medlemmer, har deres arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner 
valgt at optrappe konflikten voldsomt og har varslet lockout af omkring 450.000 
ansatte på det offentlige område.

Sporene fra lærerkonflikten i 2013 skræmmer. Dengang betød et lovindgreb, at 
lærerne i dag ikke har nogen arbejdstidsaftale, men at deres arbejdstid er reguleret 
af en lov. Efterfølgende har det vist sig, at lovindgrebet var aftalt og koordineret 
mellem regeringen og KL, længe inden konflikten brød ud.

De offentligt ansatte ønsker at få fastslået retten til betalt spisepause, de steder 
den ikke er indskrevet i overenskomsten, de ønsker, efter at have været løntilbage-
holdende gennem en årrække, en rimelig lønudvikling, og lærerne ønsker sig en 
arbejdstidsaftale.

Vi finder vores kollegers krav helt rimelige. De mennesker, som dagligt arbejder 
for vores alle sammens velfærd, skal ikke have utak, og deres indsats skal ikke ned-
gøres. Kollegerne fortjener både fornuftige aftaler og anerkendelse. Uden deres 
indsats ingen velfærd.

Arbejdsgivernes mangel på forhandlingsvilje, deres målbevidste styring efter et 
forhandlingssammenbrud, tyder på, at de ikke længere vil indgå i et aftalebaseret 
arbejdsmarked baseret på forhandling, samarbejde og respekt. Deres aggressive 
adfærd viser, at de ønsker at tømme strejkefondene i en fart, og derefter satser de 
på et hurtigt lovindgreb. Deres fremfærd er et frontalangreb på den danske model.

Vi tager hatten af for det sammenhold og den solidaritet, de offentlige kolleger 
udviser, og generalforsamlingen i HK it, medie & industri Hovedstaden bakker hel-
hjertet op om vores offentlige kollegers kamp.
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rette erfaring til jobbet, og han talte om 
vigtigheden af at udbrede og styrke fælles-
skaberne. 

– Det er vigtigt at tale om det fælles-
skab, man kan mødes i med andre fra sit 
fag. Hvis man for eksempel er bogholder 
hos et uorganiseret autoværksted i Frede-
rikssund, så er man ikke til stede her i dag. 
Det tror jeg, vi kan gøre bedre. Vi skal skabe 
et fællesskab, som flere kan være en del af, 
sagde han.

Farvel til mennesket
Generalforsamlingen havde varet mere 
end tre timer, da det endelig var tid til det 
med spænding imødesete formandsvalg: 
Med 192 stemmer til Peter Jacques Jensen 
og 114 stemmer til Olaf Christensen fik HK 
it, medie & industri Hovedstaden en ny for-
mand med et klart flertal bag sig.

En rørt Peter Jacques Jensen takkede 
forsamlingen flere gange og måtte ellers 
konstatere, at klappen var gået ned i for-
hold til det, han havde forberedt. Det kunne 
forsamlingen godt acceptere, for nu var 
folk ved at være møre, og de efterfølgende 
valg til bestyrelser og repræsentantskaber 
blev afviklet i et raskt tempo.

Til sidst tog Anne Marie Kverneland, der 
er næstformand i HK it, medie & industri 
Hovedstaden og tillidsmand for laboran-
terne på Novo Nordisk, ordet for at takke 
Ulla Jeppesen. Luften havde det meste 
af generalforsamlingen været tyk af for-
mandsvalg, men nu skulle det handle om 
et farvel til afdelingens formand gennem 
seks et halvt år.

– Du har været en fantastisk formand. 
Du er en stærk kvinde, og du har mange 
og tydelige holdninger, sagde Anne Marie 
Kverneland. 

Hun fortalte, at hun i begyndelsen havde 
været lidt skræmt af Ulla Jeppesen, der er 
bredt kendt for sine klare holdninger og 
meningers mod – men det havde ændret 
sig, da hun lærte hende nærmere at kende. 
Derfor var det til sidst mennesket og ikke 
formanden, Anne Marie Kverneland sagde 
farvel til:

– Du er et rigtig varmt menneske, Ulla. 
Du kerer dig om dem, der er omkring dig. 

Sarah Zmuda Hemmingsen er i lære som kontorelev
Har du ringet ind til HK it, medie & indu-
stri Hovedstaden inden for det seneste 
halve års tid, så har du muligvis allerede 
mødt Sarah Zmuda Hemmingsen. Siden 
hun startede som kontorelev med spe-
ciale i administration i september, har 
det nemlig været en af hendes opgaver 
at bemande omstillingen. 

– Men jeg laver også meget andet 
såsom at oprette begivenheder i kur-
suskalenderen, bestille forplejning og 
passe afdelingens postkasse, siger 
Sarah.

I september 2018 vil hun være fær-
digudlært efter blot et år i HK it, medie 
& industri Hovedstaden. Det er hurti-
gere end normalt og skyldes, at den 
37-årige kontorelev har fået overført 
en masse merit for en uafsluttet kon-
toruddannelse 17 år tilbage. I mellem-
tiden har hun blandt andet arbejdet 10 
år i postvæsenet.

– Jeg var brevbærer på Amager og 
sad i bestyrelsen i den faglige klub. Det 
var her, jeg fik smag for fagforenings-
arbejdet, fortæller Sarah Zmuda Hem-
mingsen. 

Stine Vangdrup er ny organiser
HK it, medie & industri Hovedstadens 
nyansatte organiser, Stine Vangdrup, 
fik for alvor øjnene op for fagfor-
eningsarbejdet, da hun i 2015 blev 
tillidsrepræsentant på Taastrup Bib-
liotek. Her nød den bibliotekarud-
dannede mor til to at tale med men-

nesker om, hvordan de har det – og 
forsøge at hjælpe dem, når der var 
problemer.

– Jeg ville gerne være med til at 
gøre en forskel for dem, jeg arbejdede 
sammen med, når de syntes, tingene 
gik for hurtigt, eller de ikke havde det 
godt, siger hun.

Efter tre år som tillidsrepræsentant 
glæder Stine Vangdrup sig over at 
have fået jobbet som organiser:

– Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at 
man er med i en fagforening. Det er 
den nemmeste måde at sikre, at folk 
har ordentlige arbejdsforhold, siger 
hun.

Et af de området, Stine Vangdrup 
håber på at tage fat på, er it-området. 
Hendes mand arbejder med it og har 
ikke overenskomst, og mange af hans 
kolleger er ikke organiserede.

– Derhjemme har vi talt om, hvad 
det skyldes. Måske er det et område, vi 
kan gøre en forskel på. 

MØD IMI’S NYESTE MEDARBEJDERE
Til højlydt, stående applaus fra en fyldt sal 
takkede Ulla Jeppesen af som formand efter 
seks et halvt år i spidsen for HK it, medie & 
industri Hovedstaden.
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KONTORKLUBBEN

Den nye ferielov for medarbejdere i HR, 
lønfunktioner og lignende

Tirsdag 17. april kl. 17.00 – 20.00.
Mødelokale 4 i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 Kbh S

Målgruppe: Medlemmer af Kontorklubben i HK it, medie & industri 
Hovedstaden, som skal arbejde med ferieloven.

Oplæg af Jeanette Hahnemann, HK Service 
Den nye ferielov træder i kraft fra september 2020, og vi får sam-
tidighedsferie. Det betyder, at man optjener 2,08 feriedage pr. må-
ned og kan bruge dem med det samme. Nye på arbejdsmarkedet 
skal ikke længere vente op til 1,5 år på at få ferie med løn.
Det lyder jo herligt, men de medarbejdere, der sidder med ansvar 
for, at kollegerne får den rigtige ferie og de korrekte feriepenge, 
vil vi gerne klæde godt på, inden overgangsordningen starter  
1. september 2019.

Derfor tilbyder Kontorklubben et 3-timersmøde den 17. april 
2018 kl. 17-20 i den nye ferielov for de lidt mere nørdede, som 
arbejder i HR-funktioner eller lønfunktioner, og som skal have styr 
på nye begreber som samtidighedsferie, principper for optjening 
og afvikling af ferie, varsling af ferie, overgangsordning og inde-
frysning. 

Jeanette Hahnemann, som har siddet med i LO-arbejdsgruppen, 
der har kommenteret og drøftet alle ændringsforslagene, kommer 
og fortæller om den nye ferielov, hvordan den adskiller sig fra den 
gamle, og hvad vi skal være opmærksomme på.

Kom og bliv klædt på til at arbejde med den nye ferielov og over-
gangsbestemmelserne. 

Forplejning til mødet er kaffe/te, vand, sodavand og en sandwich.
Tilmelding via mithk.dk eller mail til imi@hk.dk

Ekstraordinær generalforsamling  
i Kontorklubben

Torsdag den 17. maj kl. 17.00
Mødelokale 4 i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 Kbh S

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Drøftelse af fremtiden for Kontorklubben 

Skal vi fortsætte som en traditionel klub med bestyrelse og ge-
neralforsamling, eller skal vi lave en løsere struktur i stil med 
netværk, hvor interesserede medlemmer sammen med afde-
lingen kan lave spændende faglige tilbud til kontorområdet? 
Hvis vi fortsætter som almindelig brancheklub, skal vi vælge 
formand og 3 bestyrelsesmedlemmer.

3. Valg af formand
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
5. Eventuelt

Hvorfor tager arbejde så meget af vores fritid?
Efter generalforsamlingen ca. kl. 18 holder retoriker, forfatter m.m. 
Marianne Eilenberger et muntert og inspirerende foredrag om 
 arbejdende kvinder og kvindearbejde, glansbilleder og virkelighed 
– også inspirerende for mænd.

Marianne reflekterer over, hvorfor vi skal arbejde så meget og 
så længe, når vi aldrig har levet så længe, som vi gør nu og om, 
hvordan sociale medier påvirker vores succeskriterier. Marianne 
vil også tale om, hvorfor hun aldrig vil anbefale sin teenagedat-
ter, der har 50 % chance for at leve til hun bliver 100, at blive 
freelancer. 

Marianne Eilenberger har skrevet om kvinder, mænd og børn 
i hundredvis af klummer, blogs på Politiken og som brevkasse-
redaktør på BT.

Læn dig tilbage og nyd Mariannes refleksioner over livets mang-
foldigheder.

Christian Thorkildsen AJ Vaccines A/S

Lone Seidelin-Andersen AJ Vaccines A/S

Tina Maria Estrup Axen AJ Vaccines A/S

Mona Glenstrup Jørgensen BASF A/S

Shwan Riyad Abdul CMC BIOLOGICS A/S

Ulla Wahlers FMC European Innovation Center

NYE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Kiki Cloann Friis Chr. Hansen A/S

 DI, funktionæroverenskomst

NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER

Aktivitetsudvalget for pensionister, efterlønnere og ledige
www.apfel-hk.dk

Medlemsmøder den 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 10.00 i »Kvar-
tershuset«, Borgbjergsvej 30. Indgang fra »Den røde plads«, Gustav 
Bangs Gade 28 – op ad den store trappe.

Program forår 2018
• 25. april Greve Museum
• 23. maj Havnerundfart
• 27. juni Cykeltur

Kontakt vedr. APFEL: Jørgen Jensen, joergenfut@hotmail.com

APFEL
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En sammenlægning af Typografernes Seniorklub og Bogbindernes 
Seniorklub. (Stiftet 10. januar 2017.)

Grafisk Seniorklub afholder sine faste arrangementer på Damhus -
kroen den anden tirsdag i måneden kl. 11 (indgang fra Auroravej).

2018
Tirsdag den 8. maj: Summemøde.
Summemøde er dagen, hvor vi fortæller hinanden, hvor gode vi 
var, og taler om, hvordan vi kan redde verden. Der vil være mulig-
hed for at købe billetter til bakketur og sensommertur.
Tirsdag den 12. juni: Bakketur.
Vores meget populære bakketur starter som sædvanlig med et »pit-
stop« kl. 11.00 cirka 100 meter efter de røde porte. Kl. 11.30 fort-
sætter vi op til Den Hvide Hest, hvor vi skal have en lækker buffet, af-
sluttende med kaffe osv. Prisen på bakketuren er ikke fastsat endnu.

Bestyrelsen
Formand Typo. Erling Schrøder
 38 89 10 06 • beer@live.dk
Næstformand Bogb. Flemming Nielsen
 40 11 97 70 • sinklair@tdcadsl.dk
Kasserer Typo. Flemming Larsen
 27 63 06 42 • flaben@gmail.com 
Sekretær Bogb. Dagmar Rasmussen
 27 12 19 65 • dagmar.rasmussen@gmail.com

Klubbens hjemmeside: www.hkgrafisk-seniorklub.dk

GRAFISK SENIORKLUB

Grafisk Tekniker Klub (GTK) er en uddannelsesbaseret brancheklub 
under afdelingen HK it, medie & industri Hovedstaden. 
Alle grafiske teknikere, trykkere, digitaltrykkere, trykkeriarbejdere, 
serigrafer, bogbindere og bogbinderassistenter i afdelingen betrag-
tes som medlemmer af klubben. 

Ordinær generalforsamling
Lørdag den 5. maj 2018 kl. 12.00 
i Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1, 2300 København S. 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent   
2. Valg af sekretær   
3. Vedtagelse af forretningsorden  
4. Formandens beretning  
5. Behandling af indkomne forslag (se ændringsforslag)
6. Valg  

a) 1 næstformand for 2 år  
b) 1 sekretær  
c) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  
d) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år  

7. Eventuelt  

Efter generalforsamlingen er der spisning. Klubben er vært ved 3 
genstande (øl/vand).

Skriftligt motiverede forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest lørdag den 14. april 2018 og bedes sendt til formanden på 
stanley.dan.mazur@gmail.com eller med alm. post til Stanley Dan 
Mazur, Tagensvej 240 1. tv., 2400 København NV. 

Tilmelding til spisning til Dorthe Larsen senest mandag den 30. 
april 2018 på e-mail dorthe.larsen@hk.dk eller telefon 3330 2347.

Ændringsforslag til Love for Grafisk Tekniker Klub, Hovedstaden
Nuværende § 3
Klubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Formand, næst-
formand, sekretær og 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen væl-
ges for 2 år. Valgene foregår på den årlige generalforsamling jf. § 5.

Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, næst-
formand, sekretær og 3 bestyrelsesmedlem i lige år. Der vælges 
ligeledes 2 suppleanter for et år.
Ny § 3
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Formand, næst-
formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år. 
Der vælges 2 suppleanter for et år. Valgene foregår på den årlige 
generalforsamling jf. § 5.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, næst-
formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
Motivation
For at gøre bestyrelsen mere arbejdsdygtig indstiller bestyrelsen, 
at bestyrelsen reduceres med 3, og at sekretærposten udgår og vil 
blive varetaget af den faglige sekretær, der er knyttet til GTK. 

GRAFISK TEKNIKER KLUB

KOM OG VÆR MED!

HK GRAFISK KOMMUNIKATION
Grafisk Kommunikation Hovedstaden er en 
brancheklub i HK.

Du kan deltage i kurser og arrangementer,  
hvis du arbejder som bl.a. AD-assistent, grafiker, 
grafisk designer, dtp’er og webdesigner.

Se mere på: www.hk.dk 
Vælg Genveje øverst på HKs hjemmeside  
 ➞ HK grafisk kommunikation

  HK grafisk 
kommunikation

SAMMEN BLI’R DET SJOVERE

FOREDRAG | KURSER | WORKSHOPS
OG MEGET MERE…
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Tonni fra IMI 
frontfigur  
i ny kampagne
En ny kampagne fra HK Hovedstaden rammer 
gadebilledet de kommende uger. En af modellerne 
er HK it, medie & industri Hovedstaden-medlemmet 
Tonni Nielsen, som siger, at kampagnen favner 
lige præcis de værdier, han selv finder vigtige

TEKST: LARS MADSEN

FOTO: PR

»Højt Kvalificeret«, står der med store bog-
staver på plakaten, hvor Tonni Nielsen smi-
lende står og balancerer på en stak bøger. 
Plakaten indgår i den kampagne, HK Hoved-
staden ruller ud i det offentlige rum i Storkø-
benhavn i april, og som har til formål at ud-
fordre den generelle opfattelse af en HK’er 
og sætte fokus på HK Hovedstadens arbejde 
med udviklingen af fagligheder, læring og 
kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. 

Modellerne er alle medlemmer af HK, og 
for HK it, medie & industri Hovedstaden er 
det altså Tonni Nielsen, der tegner profilen.

Tonni Nielsen er fuldtidstillidsrepræsen-
tant i Officeklubben på Novo Nordisk, og 
han var ikke sen til at takke ja, da han blev 
spurgt, om han ville stille op.

– Jeg synes, det er et spændende bud-
skab, og kampagnen handler om nogle 
værdier, jeg kan stå inde for, siger han.

– På Novo Nordisk forsøger vi selv at 
være fremsynede, og vi har lige talt om, 
at vi godt kunne tænke os at være trend-
sættere inden for, hvordan man driver en 
klub. Blandt andet vil vi gerne være en 
karrierepartner for vores medlemmer – 
det tænker jeg er helt nyt i klubregi. Vi 
vil gerne søsætte initiativer, som under-
støtter kompetenceudvikling, for eksem-
pel kan man booke 1:1-samtaler med 
os, før man skal have udviklingssam-
tale med sin chef. Der er også masser 
af muligheder for kompetenceudvikling 
i vores årshjul.

Kvalificeret fremtid
I kampagnen, som spiller på bogstaverne 
HK, er Tonni Nielsen blevet tildelt udsagnet 
»Højt Kvalificeret«. Det flugter perfekt med 
de tanker, han gør sig om sin egen fremtid 
som administrativ, siger han. 

– Der bliver generelt færre administrative 
stillinger, så det er med at være åben over for 

de nye muligheder, der opstår, og omstille sig 
til dem. Vi er nødt til at udvikle os, udføre nye 
funktioner og tilegne os nye kompetencer.

Stolt fornemmelse
I den forbindelse kan han sagtens se fag-
foreningen spille en væsentlig rolle.

– Det er vigtigt, at HK følger med udviklin-
gen inden for vores fag. Det nytter ikke, man 
udbyder kurser til arbejdsopgaver, der er ved 
at være forældede. Det ville være fedt, hvis 
HK var det sted, der var på forkant og under-
støttede fremtidens kompetencer, siger han.

Tonni Nielsen forestiller sig, det bliver 
lidt mærkeligt at se sig selv i stort format 
i byrummet, men først og fremmest regner 
han med at føle sig stolt over det.

– Jeg er da stolt over at være med i en 
kampagne for HK. Stolt af at være med i en 
rigtig fagforening, siger han. 

HK BETYDER MERE, END DU TROR
Arbejdsmarkedet udvikler sig konstant, det gør HK’s medlemmer også. Hver dag løser i alt 83.000 HK’ere opgaver, der blandt andet kræver høj faglighed og lederegenskaber. Det har betydning for kompetenceniveau og bundlinje for arbejdspladser i hele hovedstaden. fagiforandring.dk
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HØJT
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Allerede i dag er HK’ere højt kvalificerede  
– men i fremtiden skal de kunne endnu mere.


