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LØNFREMGANG ER NOGET,  
VI SKABER FOR HINANDEN
Løn er en sjov ting. Mange er ikke vilde 
med at dele med andre, hvad de tjener, 
selv om det faktisk giver rigtig god me-
ning at gøre det: Åbenhed om din løn 
kan ofte betale sig i kroner og øre – for 
dig og for dine kolleger.

Vores lønstatistik for 2018 er netop 
blevet færdig, og jeg er stolt over, at 
vi igen i år er den HK-afdeling, der har 
præsteret Danmarks højeste svarpro-
cent – og dermed også landets mest 
troværdige lønstatistik. For lønstatistik-
ken er et utrolig vigtigt redskab, når det 
handler om at sikre vores medlemmer 
en ordentlig og fair løn.

Lønstatistikken er en løftestang, vi kan 
bruge hver især. Til den årlige lønsam-
tale kan man med statistikken i hånden 
påpege, hvis man ligger lavt i forhold 
til kolleger i sammenlignelige jobs. Og 
til ansættelsessamtaler, som er den su-
verænt vigtigste lønsamtale, man kan 
komme til, fordi man her lægger selve 
fundamentet for sin løn på en given ar-
bejdsplads, kan man bruge lønstatistik-
ken som et stærkt og troværdigt pejle-
mærke. 

Løn er en af de ting i livet, der ikke 
bliver mindre af at blive delt. Fremgang 
i lønnen er noget, vi kan skabe for hinan-
den ved at tillade andre indsigt i, hvad vi 
tjener. Arbejdsgiverne ved ned til mind-
ste detalje, hvad deres medarbejdere 
tjener. Det er en indsigt, de kan bruge 
strategisk, hvilket de selvfølgelig også 
gør. Og når nu det er sådan – hvorfor 

i alverden skulle vi lønmodtagere så 
ikke gøre det samme?

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle 
medlemmer og tillidsrepræsentanter, 
der har bidraget til årets lønstatistik. 
Og jeg vil opfordre alle til at bruge den. 
Vi kan som fagforening hjælpe vores 
medlemmer med mange ting i deres 
arbejdsliv, og løn er naturligvis en af 
dem. Så brug os! Brug lønstatistikken, 
næste gang du skal forhandle løn. 
Brug vores værktøjer på hk.dk, hvor du 
blandt andet kan tage et løntjek og se, 
hvor du ligger lønmæssigt inden for dit 
felt – blot ved at oplyse din stillingsbe-
tegnelse og din løn. Eller brug hk.dk til 
at tage et onlinekursus i lønforhandling 
eller lære at forberede dig til din næste 
lønsamtale. 

Du kan også tage en snak med din til-
lidsrepræsentant, hvis du gerne vil være 
skarpere på din næste lønsamtale. Eller 
ringe til os og få gode råd. Men vigtigst 
af alt: Tal med dine kolleger. Deres løn-
oplysninger er den mest værdifulde 
lønstatistik, du kan få. Og omvendt.  

Læs mere om 2018-lønstatistikken på de 
næste sider. Se hele lønstatistikken på 
imi.hk.dk

HK it, medie & industri 
Hovedstaden – kort fortalt 
Vores medlemmer arbejder på virksomheder, der ligger 
i en af de 29 kommuner i hoved stadsregionen. Medlem-
merne er ansat i indu strivirksomheder, herunder i me-
dicinalindustrien, på it-virksomheder og  inden for den 
grafiske branche – fra reklame- og webbureauer til tryk-
kerier. 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

Fremgang i lønnen 
er noget, vi kan 

skabe for hinanden 
ved at tillade andre 

indsigt i, hvad vi 
tjener.

Peter Jacques Jensen
peter.jacques.jensen@hk.dk

Tryksag
5041-0806
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4 KORT & GODT 

Korte nyheder, tal og indblik fra HK 
it, medie & industri Hovedstaden.

6 FIK 10.000 KR.  
I SIDSTE ØJEBLIK 

Heidi Kristiansen kunne få 10.000 kr. til 
uddannelse, fordi den startede, før hen-
des opsigelsesperiode udløb.

7 SKAM KAN SKJULE STRESS 
En gruppe tillidsvalgte har været på 

kursus i stress og lært, hvor stor en rolle 
skam kan spille.

8 NY FERIELOV ER  RADIKAL 
OMVÆLTNING 

Lønbogholder Kirsten Brink-Larsen vil 
varmt anbefale sine kolleger at tage et 
heldagskursus i den nye ferielov.

10  RIV UD OG GEM  
– FORSTÅ DIN NYE FERIE 

Guide: Hvad vil den nye ferielov betyde 
for dig, hvad sker der i overgangsperio-
den, og hvorfor skal et helt år af din ferie 
fryses ned?

12  DIALOG ER DEN BEDSTE 
VEJ TIL OVERENSKOMST 

En overenskomst kan nogle gange tvin-
ges igennem, men dialog og samarbej-
de er altid at foretrække. 

14  [DET VI LAVER]  
FREDE WEST A/S 

Heidi Lange Rasmussen er eneste HK’er 
hos tømrer og maskinsnedker Frede 
West i Taastrup. 

16  KONTRAKTGENNEMLÆS
NING VAR STOR SUCCES 

Henriette fik gennemlæst sin ansættel-
seskontrakt hos HK og fik alle sine æn-
dringer igennem over for arbejdsgiver.

18  KURSER, MØDER OG  
ARRANGEMENTER

Nyt om HK it, medie & industri Hovedsta-
dens klubber og tillids- og arbejdsmiljø-
repræsentanter.

20  BAGSIDEN
 Vi indkalder til den årlige gene-

ralforsamling, men alt er langt fra,  som 
det plejer. I år bliver der generalforsam-
ling tre steder, street food, børnepasning 
og debat ved bordene.

Når der kommer nye 
regler, er de som 

regel bygget oven på 
de gamle. Men med 
den nye ferielov skal 
vi faktisk starte forfra 

på noget helt nyt.
– Kirsten Brink-Larsen,  

lønbogholder hos Aasted i Farum

6 FIK 10.000 FRA OMSTILLINGS
FONDEN I SIDSTE ØJEBLIK 

Det var lige på et hængende hår, at 
Heidi Kristiansen kunne få 10.000 kr. til 
et akademifag fra Omstillingsfonden. 
Var uddannelsen startet bare tre dage 
senere, skulle hun have betalt det hele 
selv.

12 EN HISTORIE OM DIALOG 
OG MANGEL PÅ SAMME

HK it, medie & industri Hovedstaden 
tegnede i 2018 overenskomst med to 
medievirksomheder i København efter 
vidt forskellige forløb. Det behøver ikke 
være en kamp at få overenskomst – men 
nogle gange er det svært at undgå.

16  KONTRAKTGENNEM
LÆSNING GAV POTE

Henriette var ikke tilfreds med sin an-
sættelseskontrakt og sendte den til gen-
nemlæsning i HK. Det har hun bestemt 
ikke fortrudt, for hendes nye arbejdsgi-
ver endte med at acceptere alle hendes 
rettelser – helt uden sværdslag.

NY FERIELOV BETYDER FARVEL  
TIL VANETÆNKNINGEN 

LÆS MERE PÅ SIDE 8
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KORT & GODT

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

WWW.IMI.HK.DK
IMI@HK.DK

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

TWITTER.COM/ 
IMIINTWEETS

DET HITTEDE PÅ FACEBOOK: 

STØTTE TIL IBM-
FYREDE VAR ÅRETS 
STÆRKESTE OPSLAG
Efter at være blevet nægtet ad-
gang til virksomheden, troppede 
HK it, medie & industri Hovedsta-
den i november op hos IBM i en 
lejet bus for at støtte sine mas-
sefyrede medlemmer. Mere om 
dette lige nedenfor. Et opslag på 
dagen på HK it, medie & industri 
Hovedstadens Facebookside nå-
ede ud til over 3.400 mennesker 
og blev dermed årets mest sete. 
Baggrunden var trist, men solida-
riteten og deltagelsen stærk.

ET MEDLEM SPØRGER Jeg bor i Sverige og har opsagt min 
stilling i Danmark. På borger.dk/ferie-
penge står der, at jeg ikke kan søge 
mine feriepenge, fordi de allerede er 
under udbetaling – hvilket jeg ikke har 
bedt om. Hvad sker der?

Når du stopper med at arbejde i Dan-
mark og ikke har dansk bopæl, udbeta-
les dine feriepenge automatisk. I dit til-

fælde er du hjemfalden til Sverige og 
omfattet af de svenske arbejdsmarkeds-
regler. Det er derfor, du får meldingen 
om, at dine feriepenge er under udbeta-
ling. Ifølge Feriepengeinfo tager det ty-
pisk tre uger, før pengene bliver udbe-
talt.

Dette spørgsmål modtog HK it, medie & 
industri Hovedstaden i november 2018.

HK LEJEDE BUS FOR AT  
STØTTE MASSEFYREDE

Da IBM nægtede HK adgang til virk-
somheden og mulighed for at være bi-
sidder ved en omstridt massefyringsrun-
de sidst i november, oprettede HK 
i stedet krisekontor lige uden for virk-
somheden i en lejet bus. Her kunne 
både opsagte medarbejdere og berørte 
kolleger få kaffe, råd og vejledning i umid-
delbar forlængelse af opsigelserne. IBM 

opsagde medarbejdere i Brøndby, 
Odense og Aalborg, og HK mødte op 
alle tre steder.

I Brøndby var det faglig sekretær 
Birger Pedersen (på billedet), formand 
Peter Jacques Jensen og organiser Sti-
ne Vangdrup fra HK it, medie & industri 
Hovedstaden, der var mødt op for at 
støtte kollegerne.

Det var 64 af de cirka 250 medar-
bejdere, der kort forinden var blevet 
overdraget fra KMD og Tech Mahindra 
til IBM, som blev opsagt. Fyringerne 
berørte udelukkende virksomhedsover-
dragede medarbejdere, som blev valgt 
ud, uden at ledelsen havde afdækket 
deres kompetencer og funktioner. HK 
mener, IBM misbrugte ledelsesretten 
og handlede i strid med loven om virk-
somhedsoverdragelse, og har sammen 
med PROSA rejst sag mod IBM.

IMI-BLADET4



DET BETALER SIG AT HAVE EN OVERENSKOMST 

8.321,54 kr. om måneden – så stor kan 
lønforskellen være blandt medlemmerne 
af HK it, medie & industri Hovedstaden, 
alt efter om de har overenskomst eller ej. 
Beregningen er lavet på baggrund af 
årets lønstatistik og tager udgangspunkt 
i et fuldtidsansat medlems gennemsnitli-
ge løn, når den er renset for almindelige 
overenskomstmæssige tillæg.

Mange af vores medlemmer uden 
overenskomst oppebærer heldigvis 
nogle af de goder, andre er sikret via 

deres overenskomst. I beregningen 
er medtaget goder som arbejdsgiver-
betalt pension, løn og pension under 
barsel, fritvalgslønkonto, udvidet pen-
sionsberegning, overtidsbetaling med 
mere.

Har du ikke en overenskomst, og er 
du interesseret i forbedrede ansættel-
sesvilkår, kan du altid kontakte os for en 
uforpligtende snak om mulighederne 
for at få indgået overenskomst med din 
arbejdsgiver.

NU UDKOMMER VI 
FIRE GANGE ÅRLIGT

IMI-bladet har justeret sin udgivel-
sesfrekvens og udkommer fremover fire 
gange årligt i stedet for fem. Ændrin-
gen skyldes stigende udgifter til tryk og 
porto. Derfor er frekvensen blevet rettet 
til efter de økonomiske forhold.

OVERSIGT:  
FLERE SPÆNDENDE 
UDDANNELSESCAFÉER 
I 2019

Kan du finde to timer efter fyraften 
en gang om året til at blive klogere på 
udviklingen inden for dit fag og på dine 
muligheder for udvikling og efter-/vide-
reuddannelse? Så kunne en af de ud-
dannelsescaféer, som HK it, medie & 
industri Hovedstaden er medarrangø-
rer af i 2019, være lige noget for dig.

Her er det foreløbige program for 2019:

9/4  Fagområder: Økonomi + Salg 
og indkøb

22/5  Fagområder: Kommunikation & 
markedsføring + Administration 

19/9  Fagområder: Lægesekretærer  
+ Kundeservice

13/11  Fagområder: Ledelse + HR

Tilmelding og mere information om 
de enkelte uddannelsescaféer via  
hk.dk/kalender

RETTELSE

Der var faldet et JØRGENSEN ud af 
fotografbylinen på side 16 i sidste 
nummer. Fotografens fulde navn er 
 Kirsten Gregers Jørgensen – vi bekla-
ger fejlen.

NY LØNSTATISTIK  
VISER FREMGANG

Medlemmerne af HK it, medie & indu-
stri Hovedstaden steg i 2018 i gennem-
snit 2,2 pct. i løn. Det viser den netop 
færdiggjorte lønstatistik for 2018. Den 
relative lønstigning måles på medlem-
mer, der har afleveret lønoplysninger til 
statistikken i både 2017 og 2018, og 
som stadig er på samme arbejdsplads 
med samme jobstatus. 

Stigningen er en anelse lavere end de 
2,4 pct. i 2017. Der er dog stadig tale om 
en mærkbar fremgang i den gennem-
snitlige disponible realløn, eftersom 
forbrugerprisindeksudviklingen jf. Dan-
marks Statistik i 2018 var noget mindre, 
nemlig på 0,8 pct.

4.967 lønoplysninger fra medlemmer 
af HK it, medie & industri Hovedstaden 
har dannet grundlag for den seneste 
lønstatistik.

DANMARKS BEDSTE 
Afdelingens medlemmer har dermed 
endnu en gang været de flittigste i landet 
til at bidrage med lønoplysninger til lands-
statistikken for privatansatte. Afdelingens 
svarprocent var i 2018 på 58 pct., mens 
landsgennemsnittet lå på 38 pct. Der skal 
lyde en kæmpestor tak til alle, der bidrog.

Du finder de færdige, dugfriske lønsta-
tistikker på imi.hk.dk

Lars Madsen Stine Vangdrup, Miklos Szabo

INFOMØDE 2. APRIL OM OMSTILLINGSFONDEN

Omstillingsfonden er blevet tanket op 
med 65 mio. kr. til uddannelse i 2019 – 
penge øremærket til HK’ere (og andre) 
med en erhvervsuddannelse som høje-
ste uddannelse. Fonden dækker delta-
gergebyr på både korte og lange modu-
ler på akademi- og diplomuddannelser 
med op til 10.000 kroner om året til og 
med år 2021. HK holdt sidste år flere 
uhyre velbesøgte informationsaftener 

om fonden inklusiv introduktion til nogle 
af de uddannelser, man kan få støtte til. 
Nu er der en ny informationsaften i stø-
beskeen. Så hvis du eller en, du kender, 
kunne have glæde af muligheden for 
gratis uddannelse, er det bare med at 
sætte kryds ved tirsdag den 2. april. 

Mere info og tilmelding  
via hk.dk/kalender.

2,2%
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EFTERUDDANNELSE PÅ  
ET HÆNGENDE HÅR 
Man kan kun få tilskud til uddannelse fra Omstillingsfonden, hvis man er 
i arbejde. Opsigelsesperioden tæller dog med, og det fik grafiker Heidi 
Kristiansen glæde af – men det var lige på et hængende hår

G rafiker Heidi Kristiansen be-
gyndte først for alvor at fokuse-
re på det med efteruddannelse, 

da hun i foråret 2018 blev opsagt.
– Jeg havde selvfølgelig tænkt på det 

forinden, fortæller hun. 
– For når du sidder i et job og laver det 

samme i flere år, så er du godt klar over, 
at du kommer til at halte bagud. Det er 
jo tit sådan, at på din arbejdsplads gør 
du det, du er bedst til, og efteruddan-
nelse er noget, du selv skal tage initia-
tiv til. Men da min stilling blev nedlagt, 
begyndte jeg pludselig at læse de der 
HK-mails om, hvad der foregår i huset, 
lidt mere intensivt.

TO DAGE GJORDE FORSKELLEN
Heidi Kristiansen læste blandt andet om 
en uddannelsescafé i HK Hovedstaden, 
som hun syntes lød virkelig spændende. 
Hun meldte sig til og blev i løbet af et 
par timer en sen eftermiddag klogere 
på udvikling og tendenser inden for det 
grafiske område. Hun hørte også om 
flere spændende uddannelser på Dan-
marks Medie- og Journalisthøjskole – og 
om muligheden for at få 10.000 kr. til ud-
dannelse gennem Omstillingsfonden.

Samtidig kunne hun se i jobannon-
cerne, at hun især manglede kompe-
tencer på det digitale område. Hun 
besluttede derfor at søge ind på aka-
demifaget »Design af mobile apps og 
websites«, men var i tvivl om hun kunne 
få støtte fra Omstillingsfonden. Det er 
nemlig en grundlæggende betingelse 
for at få penge fra fonden, at man skal 
være i arbejde. I dette tilfælde lå første 
lektion af uddannelsen blot to dage før, 
Heidis opsigelsesperiode udløb.

– Så jeg kontaktede HK for at høre om 
mine muligheder. Og jeg fik at vide, at 
så længe jeg var i job på uddannelsens 
første dag, så kunne jeg med god sam-
vittighed søge Omstillingsfonden, for-
tæller Heidi Kristiansen.

MOTIVERENDE STØTTE
Da vi møder hende midt i december, er 
hun næsten færdig med akademifaget. 
Hun er netop i gang med en sidste op-
gave, før der venter en enkelt undervis-
ningsgang og en eksamen. 

– Det har været et super spændende 
forløb og dejligt at komme på skole-
bænken igen. Jeg lærer at gennem-
tænke brugeroplevelsen i en app eller 

på et mobiloptimeret website, så bru-
geren ikke står af undervejs. I en job-
søgningssituation vil jeg nu kunne sige, 
at jeg har snuset til emnet og været på 
kursus i det. Og i virkeligheden kan jeg 
bruge tankegangen og de metoder, jeg 
har lært, til en hel masse – både i web-
opgaver og i andre grafiske opgaver, 
fortæller Heidi Kristiansen.

Hun endte med selv at betale 1.500 
kr. af uddannelsens pris på 11.500 kr., 
mens resten er blevet dækket af Omstil-
lingsfonden.

– Det er klart, at det er en meget mo-
tiverede faktor at få 10.000 kr. i støtte 
fra Omstillingsfonden og helt sikkert en 
af årsagerne til, at jeg valgte dette fag, 
siger hun. 

Lars Madsen Carsten Snejbjerg

FÅ MERE AT VIDE
Næste informationsmøde om Om-
stillingsfonden og mulighederne 
for efter- og videreuddannelse er 
2. april. Læs mere og tilmeld dig på 
hk.dk/kalender
 
Du kan også læse mere om Omstil-
lingsfonden og dine muligheder for 
at få 10.000 kr. årligt til uddannelse 
på www.hk.dk/omstillingsfonden

Heidi 
Kristiansen 
– her med 
hunden 
Holger – har 
lært en 
masse ved 
at tage et 
akademifag. 
Hun har kun 
betalt 1.500 
kr. selv for at 
tage faget  
– resten blev 
betalt af 
Omstillings-
fonden.

IMI-BLADET6



SKAM ER EN UDBREDT 
STRESSREAKTION
En gruppe HK-tillidsvalgte har været på todageskursus i stress – vi har talt med laborant og 
arbejdsmiljørepræsentant Maja Wichmann fra LEO Pharma om, hvad hun tog med fra kurset

Maja, du har været arbejdsmiljøre-
præsentant siden 2010 og blandt 
andet været med til at lave en pjece 
om stress til dine kolleger. Så du ved 
en del om emnet. Hvorfor så deltage 
på endnu et stresskursus?
Fordi man altid kan få nye idéer, selv 
om man ved en masse i forvejen. Jeg fik 
både nye vinkler på, hvorfor nogle bliver 
stressede, og hvorfor nogle går så læn-
ge med det. Det sidste er ofte på grund 
af skam, det var en ny vinkel for mig.

Hvordan skam?
Vi skammer os over, at vi ikke kan levere 
det, vi tror, vores omgivelser forventer. 
Vi sætter vores forventninger højere 
end vores omgivelser og skammer os, 
når vi ikke når det, vi selv synes, vi bur-
de. Skammen gør det sværere at bede 
om hjælp, og jo længere tid vi venter, jo 
længere kroppen er i alarmberedskab – 
des sværere er det også at komme tilba-
ge til normaltilstanden igen. 

Er det noget, du selv kan genkende?
Jeg havde ikke set sådan på det tidligere 

– at man skammer sig over ikke at kunne 
leve op til sit eget idealbillede. Men da 
jeg på et tidspunkt selv var stressramt ef-
ter flere sygdomsforløb i træk, skamme-
de jeg mig faktisk over, at jeg ikke havde 
energi til noget som helst. At jeg ikke var 
den kone, den forælder og den kollega, 
jeg var tidligere. Så jeg kunne godt nikke 
genkendende til det.

Hvordan kan man så komme ud  
over det?
Det hænger sammen med tillid. Er man 
i et arbejdsmiljø, hvor man føler, det er 
ok at sige fra, vil man kunne fange nog-
le af de her tilfælde tidligere. Nogle tør 
ikke sige fra, fordi de er bange for, at 
kollegerne vil se dem som »svage«, eller 
at de så ikke vil få den spændende op-
gave næste gang. Man skal have tillid til, 
at det, at man siger fra, ikke bliver brugt 
imod én.

Hvad tænker du, din rolle ift. stress er 
som arbejdsmiljørepræsentant?
I vores arbejdsmiljøgruppe forsøger vi at 
gøre os spilbare. Når vi har introsamtaler 

med nye medarbejdere, sørger vi altid 
for at sige, at de endelig skal komme og 
tale med os, hvis der er et eller andet, 
de kunne have behov for at få ventileret 
eller bragt videre. Og hvis vi mærker, at 
en kollega begynder at agere anderle-
des eller bliver letantændelig, så stikker 
vi hovedet ind og siger, »er du okay, kan 
jeg gøre noget?«. Nogle gange hører vi 
aldrig noget, andre gange kommer de 
efter en time eller næste dag. Mange si-
ger, at de bare lige skal nå frem til næste 
deadline, så er det fint igen. Men hvis 
deres mønster eller reaktion ikke ændrer 
sig, så kigger vi igen forbi.

Er stresshåndtering i virkeligheden 
ikke bare ledelsens ansvar?
Det ville være super nemt, hvis man al-
tid kunne lægge det over på lederen. 
I det øjeblik du kan sige: »Det er den 
her bunke opgaver, der presser mig« – 
så er det lederens ansvar at prioritere 
og organisere. Men vi er rigtig gode til 
at skjule stressen, fordi vi skammer os 
over ikke at kunne nå det, vi plejer. Så 
nej, vi har også et ansvar selv og som 
gruppe, så længe lederen ikke er be-
vidst om problemet. 

TEST DIG SELV
HK arbejder løbende på at udbrede 
kendskabet til stress og stress-
håndtering, både hos tillidsvalgte 
og blandt medlemmerne. Man 
kan gøre en del selv, ikke mindst 
i forhold til at opdage og erkende 
stressen, inden den vokser sig helt 
uhåndterbar. Du kan teste dit eget 
stressniveau og læse meget mere 
på hk.dk/stress

Lars Madsen Mark Knudsen

Maja Wichmann har selv 
været stressramt og kan godt 
genkende følelsen af skam.
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DEN NYE  

FERIELOV
FÅ DET FORKROMEDE  

OVERBLIK PÅ  

NÆSTE OPSLAG

»Jeg syntes og synes stadig, den nye 
ferielov er langhåret og besværlig,« 

siger Kirsten Brink-Larsen.

IMI-BLADET8



HK afholder heldagskurser i den nye ferielov direkte henvendt til de medlemmer, der skal admi-
nistrere ferieloven i deres daglige arbejde. Det er en rigtig god idé at deltage, vurderer Kirsten 
Brink-Larsen, som var med på det allerførste kursus

D en nye ferielov angår os alle, men nogle mere 
end andre. Og en af dem, der virkelig kom-
mer til at mærke forandringerne, er Kirsten 

Brink-Larsen. Hun er nemlig lønbogholder og ansvarlig 
for at lave løn til 180 timelønnede hos Aasted i Farum, 
der producerer maskiner til chokoladeindustrien.

Da Kirsten Brink-Larsen meldte sig til et heldagskur-
sus i den nye ferielov, kendte hun på forhånd lidt til den. 
Forinden havde hun nemlig både taget et kursus i an-
det regi samt et tretimers HK-kursus i ferieloven.  Allige-
vel kunne hun sagtens bruge heldagskurset, siger hun.

– Jeg syntes og synes stadig, den nye ferielov er 
langhåret og besværlig. Når der kommer nye regler, er 
de som regel bygget oven på de gamle, men med den 
nye ferielov skal vi faktisk starte forfra på noget helt nyt 
og anderledes og slette al den gamle vanetænkning. 
Det synes jeg da er svært.

LØD UMIDDELBART MEGET NEMT
I en nøddeskal består den store forskel i, at vi fremover 
ikke længere skal optjene ferien på forhånd. Man optje-
ner det samme antal feriedage som nu, men må holde fe-
riedagene allerede måneden efter, man har optjent dem.

– Da jeg hørte det første gang, tænkte jeg, at det 
lyder jo umiddelbart meget nemt, siger Kirsten 
Brink-Larsen.

– Men når jeg kigger på den nye ferielov, synes jeg 
alligevel, at den er kompliceret, og der er mange ting 
at tage hensyn til. For eksempel kan du løbende holde 
ferie – men samtidig skal du også hele tiden sørge for 
at spare op til den ferie, der er tvunget på din arbejds-
plads. For eksempel hvis den holder lukket i sommerferi-
en. Måske skal vores lønsystem laves om, så det kan låse 
nogle feriedage? Det er sådan noget, vi skal finde ud af.

GODT, MEN HÅRDT
På heldagskurset bliver deltagerne indført i den nye 
ferielov fra det helt grundlæggende til de små detal-
jer. Overgangsordningen, som skal danne bro mellem 

den nye og den gamle ferielov, bliver også nøje gen-
nemgået. Undervejs får deltagerne desuden mulighed 
for at afprøve deres nye viden via praktiske opgaver. Et 
aspekt Kirsten Brink-Larsen selv var meget tilfreds med.

– Det var et godt og meget informativt kursus. De nye 
regler om løbende optjening og de penge, der skal fry-
ses inde som led i overgangsordningen, blev gennem-
gået virkelig grundigt. Vi fik også en masse at vide om 
forholdene for elever og lærlinge, hvis ferie ligeledes 
bliver forandret meget. Så jeg synes, vi lærte en masse, 
og det var rart, at vi fik praktiske opgaver, siger hun. 

Dog synes Kirsten Brink-Larsen, at opgaverne skulle 
have ligget tidligere på dagen i stedet for efter frokost.

– Det ville have været en god idé. For man var lidt 
bombet dér kl. 14, siger hun.

– Det er meget information, man får proppet ind, og 
kurset kunne i virkeligheden sagtens strækkes over to 
dage. Og så føler jeg stadig, at det bliver svært at for-
klare mine kolleger, hvordan de nye regler er, hvis de 
kommer og spørger. Der er langt fra at være på kursus 
en enkelt dag og til at kunne videreformidle reglerne. 
Der er rigtig mange aspekter i den nye ferielov, og 
derfor tænker jeg også, at et kursus som dette ikke 
kun er en god idé for lønbogholdere, men også for 
HR-medarbejdere i al almindelighed og for tillidsfolk. 
Så de også kan hjælpe kollegerne rundt omkring.  

NYT HELDAGSKURSUS  
I DEN NYE FERIELOV 8. APRIL
Kurset henvender sig til dig, der har arbejdsmæssig brug for en 
indføring i reglerne om den nye ferielov. Kurset kræver ikke et 
forudgående kendskab til hverken lovgivning eller overenskom-
ster på området. 

Kurset holdes i HK Hovedstaden den 8. april og varer fra 08.30 til 
16.00. Mere information og tilmelding på www.hk.dk/kalender

FARVEL TIL 
VANETÆNKNINGEN

Lars Madsen

Mark Knudsen
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Ferie optjent 1/9 2019 – 31/8 2020 indefryses i en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond.Ferie optjent i denne periode – 16,7 dage – er til sommerferien i 2020.

ALT DU SKAL VIDE OM 

 DEN NYE FERIELOV
Vi får en ny ferielov i Danmark og skal vænne os til begrebet sam-
tidighedsferie. Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 
2020, vil vi kunne afholde betalt ferie i takt med, at vi op-
tjener den. Men først kommer der en overgangsperiode 
mellem den nuværende og den nye ferielov. Få et overblik 
på tidslinjen nederst, og bliv super skarp på alt det nye, 
der skal ske med din ferie.

Lars Madsen

Eks-Skolens

OVERGANGSPERIODEN
For at pengene skal passe, er 
1/9 2019 – 31/8 2020 en over-
gangsperiode mellem den 
gamle og den nye ferielov. 
Ferie, som er optjent i disse 12 
måneder (25 feriedage), inde-
fryses i en ny fond under Løn-
modtagernes Dyrtidsfond, da 
alle lønmodtagere ellers vil 
have et helt års opsparet ferie 
i overskud, når samtidigheds-
ferien træder i kraft.

Indeværende ferieår Det sidste ferieår med forskudt ferie. Denne ferie er optjent i perioden 1/1 2018 – 31/12 2018.

Jan Mar Jun OktFeb Maj SepApr AugJul Nov

Guide

2019

5 TING, DU SKAL VIDE  
OM DEN NYE FERIELOV 

Med den nye model kan lønmodtagere afhol-
de betalt ferie i takt med, at feriedagene bliver 

sparet op. Det kalder man samtidighedsferie. Ferien 
optjenes fra 1. september til 31. august (altså over 12 
måneder), hvilket kaldes optjeningsåret.

Den nye ferielov sikrer dig ret til 25 dages ferie om 
året, hvilket er præcis det samme som nu. Man 

optjener 2,08 feriedage om måneden (= 25 dage på 12 
måneder) eller 0,07 feriedag pr. dags beskæftigelse.

Mens ferien optjenes over 12 måneder, kan den 
afholdes over 16 måneder (1. september til 31. 

december året efter). Altså optjeningsåret plus de føl-
gende fire måneder. Mindst fire uger skal dog placeres 
inden for optjeningsårets 12 måneder.

Man har ret til tre ugers sammenhængende ferie 
i perioden 1. maj til 30. september, også kaldet 

hovedferieperioden. Arbejdsgiver kan dog kun placere 
ens hovedferie i september, hvis man selv samtykker.

Du kan holde ferie på forskud, hvis du ikke har 
nået at optjene tilstrækkeligt med ferie-

dage. Hvis du påbegynder et nyt ferieår 
med nul feriedage i banken, kan 
du for eksempel ikke nå at 
tjene til en uges efterårsferie 
i oktober. Derfor har du mu-
lighed for at aftale med din 
arbejdsgiver, at du »låner« 
feriedage til at afholde 
betalt ferie.

 1

 2

 3

 4

 5

HVORFOR EN 
NY FERIELOV? 

Fordi vores 80 år gamle ferielov 

strider mod EU’s arbejdstidsdirektiv 

– det vurderede EU-Kommissionen 

i 2014. Ifølge direktivet har lønmod-

tagere i EU årligt ret til fire ugers 

betalt ferie, uanset om man 

først har optjent den.

Tag ud og hæng op
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Ferie optjent 1/9 2019 – 31/8 2020 indefryses i en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Det sidste ferieår med forskudt ferie. Denne ferie er optjent i perioden 1/1 2018 – 31/12 2018.

16,7 feriedage kan afholdes her. 
Denne ferie er optjent i perioden 

1/1 2019 – 31/8 2019.

Jan Maj Sep Okt Nov DecDec Apr AugMar JulFeb Jun

2020

NY PÅ 
ARBEJDSMARKEDET?

Hvis du først er begyndt på arbejdsmarkedet efter 1. januar 2019, gælder en anden over-gangsordning end den illu-streret nedenfor. Se mere på www.hk.dk/raadogstoette/ferie/ny-ferielov

HVAD MED  
FERIEFRIDAGENE  
(OGSÅ KALDET DEN 6. FERIEUGE)?
Feriefridagene er ikke sikret ved lov, men aftalt 
i overenskomster eller individuelt med arbejdsgive-
ren. I mange overenskomster er bestemmelserne 
omkring feriefridagene imidlertid formuleret med 
en henvisning til ferieloven, og derfor skal formu-
leringerne op til revision. Er man omfattet af en 
landsdækkende overenskomst som eksempelvis 
Industriens Funktionæroverenskomst, skal man 
afvente overenskomstforhandlingerne i 2020. 
Tildelingen af feriefridage kan ske på flere måder. 
Eksempelvis kan man aftale i overenskomsten, at de 
følger ferieåret. HK/Privat er dog af den opfattelse, 
at det er mest hensigtsmæssigt at tildele dem pr. 1. 
maj som timer svarende til fem arbejdsdage. På den 
måde sikrer man, at medarbejdere, der har benyttet 
to ugers ferie i forbindelse med efterårs-, jule- eller 
vinterferie, stadig har ferie nok på kontoen til at 
afholde tre ugers hovedferie i maj, juni eller juli uden 
at skulle »låne« feriedage af arbejdsgiveren.

HVORNÅR FÅR JEG  
MIT FERIETILLÆG?
Ferietillægget kan som nu udbetales samtidig med, 
at den dertil svarende ferie begynder, hvilket bety-
der en række mindre udbetalinger i løbet af året. 
Ellers vil tillægget kunne udbetales to gange årligt, 
således at det for perioden 1. september til 31. maj 
udbetales sammen med lønnen for maj måned, 
mens tillægget for den resterende del af ferieåret 
udbetales sammen med lønnen for august måned.

Tag ud og hæng op

Den nye ferielov og reglerne 
om samtidighedsferie 
træder i kraft 1/9 2019.

DINE FERIEPENGE  
SKAL I FRYSEREN
Som led i overgangsordningen mellem den nuvæ-
rende og den nye ferielov indefryses feriepenge 
optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 
2020 (se nedenfor). De vil blive udbetalt, når du går 
på pension. Indefrysningen sker for at undgå, at 
lønmodtagere pludselig har et års opsparet ferie 
i overskud. Det vil sige, din arbejdsgiver skal bereg-
ne 12,5 % af din ferieberettigede løn for perioden, 
hvilket skal indberettes senest 31. december 2020. 
Du vil herefter modtage en meddelelse i din E-boks 
om beløbet, og her er det vigtigt, at du regner efter 
og ser, om din arbejdsgiver har regnet rigtigt. Hvis 
du bliver i tvivl, kan HK it, medie & industri Hoved-
staden hjælpe dig med at tjekke indberetning og 
beregning.
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ET SPØRGSMÅL OM TILLID
HK it, medie & industri Hovedstaden har indgået overenskomst med to medievirksomheder. 
Men mens overenskomsterne er relativt ens, er forløbene bag dem vidt forskellige

E n varm onsdag i maj 2018 mødtes fire medar-
bejdere fra HK it, medie & industri Hovedstaden 
i Ny Kongensgade i indre København, hvor me-

dierne Altinget og Mandag Morgen holder til. 
Med sig havde de en kurvfuld bornholmske øl, kiks 

og andre specialiteter – plus en trykt tiltrædelsesover-
enskomst. 

Planen var at aflevere kurven til de to mediers fæl-
les ledelse og dermed lægge lidt humoristisk pres på 
inden folkemødet på Bornholm. Men den lille dele-
gation nåede ikke engang ind ad døren. For pludse-
lig stod adm. direktør Per Mikael Jensen i shorts og 
opsmøgede skjorteærmer ude på fortovet for at få en 
smøg, og så kom der gang i dialogen.

– Vi endte faktisk med at stå og aftale, at vi skulle fin-
de en dato efter Folkemødet, husker faglig chef Aase 
Lohmann, som var med i Ny Kongensgade.

HVORFOR EGENTLIG?
Hen over efteråret 2018 mødtes Aase Lohmann og Per 
Mikael Jensen flere gange og forhandlede på sidst-

nævntes kontor. Ved de første tre møder var det bare 
de to. De havde siddet i situationen tidligere: Aase 
Lohmann havde tilbage i 2001 forhandlet overens-
komst med Per Mikael Jensen, da han var direktør for 
MetroXpress. Så dialogen var god, for begge vidste af 
erfaring, at de kunne stole på hinanden.

– Strategien var dialog, men Per Mikael var jo også 
nysgerrig. Allerede på fortovet den dag spurgte han: 
Hvorfor? Hvorfor skulle de tegne overenskomst for 
deres medarbejdere på HK-området? siger Aase Loh-
mann. 

– Jeg svarede, at det er fordi, at sådan fungerer den 
danske model, som vi alle er stolte af. Det syntes han 
var en god pointe. Han har været direktør rundt om 
i verden og synes selv, at en lokal overenskomst og 
dermed lokal indflydelse fungerer meget bedre end 
lovgivning. Og det skal han have kredit for.

OVERENSKOMST UDEN KONFRONTATION
Som ramme for de konkrete drøftelser endte parterne 
med at tage udgangspunkt i MetroXpress-overens-

Lars Madsen

Lars Madsen

Faglig chef Aase 
Lohmann og 

formand Peter 
Jacques Jensen 
fra HK it, medie 

og industri 
Hovedstaden 

under den 
første snak med 

adm. direktør 
for Altinget og 

Mandag Morgen, 
Per Mikael 

Jensen (th.).
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komsten fra 2001, og alt fra efteruddan-
nelse til arbejdsgiverbetalt pension blev 
vendt og diskuteret. Men hele tiden med 
øje for den virksomhed, Per Mikael Jen-
sen repræsenterer, understreger Aase 
Lohmann.

– Vi har bygget en overenskomst ind 
i Altinget og Mandag Morgens virkelig-
hed og måde at arbejde på. Det er for 
eksempel en virksomhed med relativt 
høje lønninger, og vi har set på, hvad 
der er muligt, og blandt andet lavet en 
optrapningsmodel for pensionen. Den 
og nogle af de andre elementer træder 
bare først i kraft 1. juli 2019, så det pas-
ser med næste regnskabsår. Hvorimod 
retten til at vælge en tillidsrepræsentant 
og barselsreglerne trådte i kraft her 1. 
januar, siger hun.

– Overenskomsten kom i hus, fordi vi 
har taget udgangspunkt i virksomhe-
dens situation, og fordi der var en gen-
sidig respekt. Jeg synes, forløbet viser, 
at man sagtens kan tale overenskomst, 
uden at det skal være en konfrontation. 
Det gælder også for de af vores med-
lemmer, der ikke er dækket af en over-
enskomst. Jeg synes, de skal tage dia-
logen med deres arbejdsgiver. Man kan 
prøve at spørge: Hvad skal der egentlig 
til, for at vi kan få en overenskomst? 
Nogle af de vigtigste elementer i en 
overenskomst som løn under barsel, ret 
til uddannelse og medindflydelse i form 
af en tillidsrepræsentant er jo ikke nød-
vendigvis dyre ting for arbejdsgiveren. 

SVÆR SAMTALE
Historien om overenskomsten med PR- 
og mediebureauet Wunderkind Media 
begynder også med dialog. Det var 
Wunderkind selv, der i begyndelsen af 
2018 tog kontakt til HK med henblik på 
at tegne overenskomst. Men processen 
endte med at være en helt anden end 
med Altinget og Mandag Morgen.

– Vi fik desværre aldrig skabt den 
samme tillid mellem parterne, siger 
Aase Lohmann.

– Vi sendte i foråret 2018 ledelsen 
et oplæg om en fælles overenskomst 
med HK og Journalistforbundet. Det 
var de ikke interesserede i, og de valgte 
at melde sig ind i Danske Mediers Ar-

bejdsgiverforening, DMA. Det vil sige, 
at vi skulle forhandle med udgangs-
punkt i overenskomsten med Danske 
Mediers Arbejdsgiverforening, og det 
er helt fint. Men forhandlingerne kom 
aldrig til at køre rigtig godt.

NY SITUATION
HK vil altid gerne se på, hvordan en 
overenskomst kan tilpasses forholdene 
på en virksomhed. Men der kan ikke bli-
ve tale om at gå under niveau, så løn- og 
ansættelsesvilkår bliver et konkurrence-
parameter. Derfor sadlede HK om, da 
forhandlingerne sandede til.

HK besluttede nu at satse på at an-
vende den såkaldte 50%-regel, som 
betyder, at HK kan kræve tiltrædelse til 
overenskomsten, hvis mindst 50 pro-
cent af medarbejderne i HK-stillinger 
er medlemmer af HK. En medarbejder 
fra HK it, medie & industri Hovedstaden 
blev sat på opgaven, og det lykkedes 
at få kontakt til en række potentielle 
medlemmer og fortælle dem om situ-
ationen og deres muligheder. 

– I den proces valgte flere at melde 
sig ind, og vi endte med at have nok 
medlemmer til, at jeg kunne fremsætte 
overenskomstkravet, konstaterer Aase 
Lohmann.

RESULTATET BEDRE 
END FORLØBET 
Wunderkind var nu forpligtede til at 
tegne overenskomst. Herfra drejede 
forhandlingerne sig derfor om, hvor-

dan Wunderkind kunne tiltræde over-
enskomsten, så alle parter kunne være 
tilfredse. Blandt andet blev der jævn-
før overenskomsten aftalt en gradvis 
indfasning af fritvalgslønkontoen, så 
Wunderkind kunne følge med økono-
misk.

– Vi skulle have strikket noget sam-
men, som fungerede på lige præcis de-
res arbejdsplads, siger Aase Lohmann. 

– De er i en branche med mange 
freelancere og deltidsansatte. Deres 
produktion svinger over året, så de 
kan ikke drive virksomheden kun med 
fuldtidsansatte. Det skal vi ikke blande 
os i. Men vi skal sørge for bedst mulige 
forhold for dem, der bliver omfattet af 
overenskomsten. 

Selv om overenskomsten kom i hus, 
og HK it, medie & industri Hovedsta-
den er meget tilfreds med at have sik-
ret medarbejderne ordnede forhold, 
havde Aase Lohmann foretrukket, at 
overenskomsten var blevet landet ad 
dialogens vej.

– Med 50%-reglen ender det jævnligt 
med uenighed, selvom vi laver tilpas-
ninger og indfasning af de dyre ele-
menter i overenskomsten, siger hun. 

– Vi skal kunne tilpasse os den ver-
den, en virksomhed er i. Vi skal sikre 
de ansatte goder og tryghed, men vi 
skal også tilpasse aftalerne, så virk-
somheden lever og lever godt, for det 
er også i vores medlemmers interesse. 
Strategien er altid dialog, når vi skal 
forhandle en overenskomst. For en 
overenskomst er starten på et samar-
bejde. 

UPDATE – ENDNU 
FLERE FIK GLÆDE AF 
OVERENSKOMST
Annoncebureauet Nichehuset er 
fra 1. januar 2019 blevet overtaget 
af Altinget og Mandag Morgen. 
Nichehusets medarbejdere er der-
med også blev omfattet af HK-over-
enskomsten.

Jeg synes, forløbet 
viser, at man 

sagtens kan tale 
overenskomst, 

uden at det 
skal være en 

konfrontation.
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Heidi Lange Rasmussen i lagerhallen, hvor 
enebærtræet står i sirlige rækker. – Jeg vidste ikke 
særlig meget om træ, da jeg startede. Men man 
snapper jo noget op hele tiden – især om enebærtræ. 
Da vi var på Have & Landskab-messen sidste år, var 
jeg da imponeret over mig selv, for jeg kunne faktisk 
tale godt for det og sælge det, siger hun.
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Navn: Heidi Lange Rasmussen
Jobtitel: Kontorassistent
Ansat siden: 2014

KORT OM ARBEJDSPLADSEN
Lokalitet:  Taastrup
Ansatte:   19 inkl. chefen og hans kone
Overenskomst:   Ja, Dansk Byggeri
Tillidsrepræsentant:  Nej

Lars Madsen

Carsten Snejbjerg

HK it, medie & 
industri Hoved-
stadens med-
lemmer arbejder 
på mere end 
3.000 forskellige 
arbejdspladser. 
I hvert nummer 
snakker vi med 
et medlem om, 
hvad ved-
kommendes 
arbejdsplads 
producerer, og 
hvad medlem-
mets rolle er. 

SERIE: DET VI LAVER

FREDE WEST A/S
Det er en spraglet vifte af produkter og tjenester, der skaber arbejde til HK it, medie & industri 
Hovedstadens medlemmer. Hos tømrer og maskinsnedker Frede West i Taastrup er det klassisk 
tømrerarbejde – samt et mindre klassisk sats på amerikansk enebærtræ

HVORDAN KOM DU TIL AT ARBEJDE HER?
Det startede med, at jeg var arbejdsløs og blev ansat 
i virksomhedspraktik med løntilskud. Jeg kom herud via 
ITK2, som er en aktør, der arbejder for kommunen for 
at få arbejdsløse i jobs – og jeg var så en af de heldige, 
der kom ud til et virkeligt job. Før havde jeg siddet på 
kontor i en VVS-virksomhed, og her i firmaet lagde de 
vægt på at få en, der kendte håndværkerbranchen. 

LAGDE DU OGSÅ SELV VÆGT PÅ 
AT BLIVE I DEN BRANCHE?
Ja, for jeg kan godt lide den lidt frie og sjove tone, der 
er sådan et sted. Nogle synes, den kan være hård – det 
synes jeg ikke. Måske hvis man er lidt sart, men det sy-
nes jeg så heller ikke, jeg er. Tingene kommer lidt fra 
hoften, men det er altid med et glimt i øjet. Og det skal 
jo helst ikke være kedeligt at gå på arbejde. 

HVAD LAVER I SOM FIRMA?
Vores kunder er ofte anlægsgartnere, hvor vi så kom-
mer ind som underleverandører til for eksempel gård-
anlæg og laver sandkasser, terrasser, hegn, cykelskure, 
pavilloner og så videre. Vi laver også traditionelt tøm-
rerarbejde som nyt tag og indendørsarbejde som væg-
ge, døre og vinduer. Men det, vi er specialiserede i, er 
enebærtræ, som vi importerer fra USA. Hvor enebær 
herhjemme bare er buske, så bliver det på den sær-
ligt lerede jordbund på den amerikanske østkyst til 15 
meter høje træer. Det kan man få noget godt tømmer 
ud af, og det har nogle særlige egenskaber. Dels en 
naturlig imprægnering, så du slet ikke skal bruge kemi-
kalier til det, dels en lang levetid, også når det kommer 
i kontakt med jorden. 

HVAD BESTÅR DIT JOB I?
Puha, det er mange ting. Jeg tager imod kunder, pas-
ser telefonen, laver løn, laver regnskaber, elevadmini-
stration, marketing – nogle gange gør jeg endda rent, 
for der bliver meget hurtigt beskidt her. Men det er va-
riationen, der er sjov, og som jeg godt kan lide. Jeg har 
en del ansvar, som jeg ikke har haft før. Men det synes 
jeg er dejligt, fedt og udfordrende.

KAN DU PEGE PÅ NOGET, DU ER 
GLADEST FOR AT LAVE ELLER LÆGGER 
EKSTRA MEGET STOLTHED I?
Det er nok elevadministrationen. Det med at hjælpe 
nogle unge mennesker videre i livet. Nogle har for 
eksempel nemmere ved at lære tingene end andre. 
Vi har lige måttet forlænge en elev, som egentlig 
skulle være udlært i september. Vi overtog ham fra 
en anden tømrer, der var gået konkurs, og den tøm-
rer havde simpelthen udskudt elevens hovedforløb 
igen og igen, så han var kommet bagud med skolen 
og også har dumpet et par ting. Det lykkedes at få 
ham forlænget, så han nu får et halvt år ekstra i stedet 
for at skulle presses gennem to hovedforløb plus sin 
afsluttende svendeprøve på meget kort tid. Det har 
han været virkelig taknemmelig for, og det er så fedt 
at få sådan noget til at lykkes. Og så er jeg stolt af, 
at virksomheden har taget elever ind i mange år, det 
er jo en del af at tage et samfundsansvar. Også fordi 
man i dag hører rigtig meget om, at virksomheder 
nærmest skal trues med at blive straffet økonomisk, 
hvis de ikke tager elever ind. Men her har man bare 
altid gjort det, og det synes jeg vidner om nogle 
gode værdier.
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Henriette fik gennemlæst sin ansættelseskon-
trakt af HK, vendte tilbage til arbejdsgiver med 
en stribe ændringer – og fik det hele igennem

J obsamtalen med det lille smykkefirma var gået 
virkelig godt, og Henriette havde fået både sine 
lønkrav og ønsket om en ekstra uges ferie opfyldt. 

Det var en 25-timers stilling med masser af ansvar og 
selvstændighed, og den virkede helt perfekt. 

Men da Henriette skulle læse ansættelseskontrak-
ten igennem derhjemme efter samtalen, var hun ikke 
nået mange paragraffer frem, før hun sad og tænkte: 
»Det her skriver jeg ikke under på!«. 

– Der stod, at arbejdstiden udgjorde 25 timer om 
ugen – men også at medarbejderen var forpligtet til 
overarbejde i det omfang, der måtte være nødven-
digt, uden særskilt vederlag, fortæller hun.

– Jeg arbejder altså ikke uden at blive kompenseret. 
Og det var jo slået op som en 25-timers stilling, så det 
burde arbejdet vel også fylde. Det gjorde, at jeg nær-
læste resten af kontrakten lidt grundigere.

FED FØLELSE
Efter gennemlæsningen havde Henriette flere anmærk-
ninger. Ikke mindst i forbindelse med, at hun gerne ville 
have mulighed for at oprette egen virksomhed ved si-
den af. Kontrakten indeholdt nemlig et langt afsnit om 
immaterielle rettigheder, som potentielt kunne skabe 
problemer. 

Derfor valgte Henriette for første gang i sit arbejds-
liv at sende en ansættelseskontrakt ind til HK. Hun 
sendte en mail med sine anmærkninger, og næste 
dag fik hun en opringning af faglig medarbejder Mia 
Mørch fra HK it, medie & industri Hovedstaden.

– Det var super fedt, at det gik så hurtigt. Vi talte 
sammen i omkring 45 minutter, og Mia gav mig ret i de 
ting, jeg var faldet over, plus hun havde også nogle 
input selv. Vi var rigtig godt på bølgelængde. Jeg me-
ner, vi talte sammen en onsdag, og fredag havde jeg 
et færdigt kontraktforslag, jeg kunne sende tilbage til 
arbejdsgiver, siger Henriette. 

– Det var da spændende at sende det af sted. Men 
det var også fedt at have følelsen af at holde på sit. 
Hvis jeg ikke have talt med HK, havde jeg nok været 

Lars Madsen

Mark Knudsen

KONTRAKTGENNEM-
LÆSNING GAV POTE 

Med HK i ryggen syntes Henriette, det var nemmere 
at stå ved sine ændringsforslag over for arbejdsgiver. 
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»ARBEJDSTIDEN ER EN AF DEM, JEG ALTID BIDER MÆRKE I«

Faglig medarbejder Mia Mørch, 
som gennemlæste Henriettes kon-
trakt, læser typisk et par ansættel-
seskontrakter igennem om ugen

Hvad ser du efter, når du gennemlæ-
ser en kontrakt?
Jeg har en tjekliste med ting fra Ansæt-
telsesbevisloven, som en kontrakt som 
minimum skal indeholde – blandt andet 
opsigelsesvarsel og oplysninger om fe-
rie. Det ser jeg efter, og så læser jeg selv-
følgelig hele kontrakten igennem.

Hvor er der oftest noget at komme 
efter?
Arbejdstiden er en af dem, jeg altid bi-
der mærke i. Står der noget om tidsrum-
met? Det bør altid være defineret. Nogle 

gange kan der også stå, at der forventes 
overarbejde uden ekstra betaling.

Hvad gør du i den type tilfælde?
Jeg spørger, hvad de har aftalt til samta-
len. De har måske talt om så og så meget 
overarbejde, og det er fint, hvis lønnen 
modsvarer den arbejdstid, man forven-
tes at lægge. Men det er vigtigt at få det 
på skrift, og hvis arbejdsgiver ikke er vil-
lig til at definere omfanget i en kontrakt, 
foreslår jeg, at man tager den på mail. 
Skriv til arbejdsgiveren: »Bare lige for 
en god ordens skyld vil jeg opsummere, 
at vi har talt om sådan og sådan, blandt 
andet at overarbejdet højst svarer til for 
eksempel to-tre timer om ugen«. Og så 
vil jeg foreslå, at man aftaler afspadse-
ring af overarbejdet.

Hvor tit finder du fejl i en kontrakt?
Meget tit. Det kan være alt fra en ugyl-
dig konkurrenceklausul til reglerne for 
sygemelding eller ferie. Eller opsigel-
sesvarslet kan være for kort i forhold til 
Funktionærloven – det ser vi også tit. Det 
er måske en ud af 10 kontrakter, jeg slet 
ikke har nogen anmærkninger til. Jeg vil 
helt klart råde alle til at få deres kontrakt 
gennemlæst.

Hvordan foregår det i praksis, hvis 
man gerne vil have gennemlæst sin 
kontrakt?
Typisk får man kontrakten sendt hjem 
til gennemlæsning. Send den til imi@
hk.dk, og skriv gerne, hvis du har en 
deadline. Men ellers hører du normalt 
fra os samme dag eller dagen efter. 

lidt mere nervøs ved at sende den retur. 
Men nu, hvor jeg havde Mia i ryggen, 
var det nemmere at stå ved det og sige, 
at de her ting synes jeg, vi skal have æn-
dret. 

NEMT AT SKRIVE UNDER
Da Henriette ugen efter mødtes med 
arbejdsgiver, fik hun forelagt en ny kon-
trakt. Hun bladrede den igennem og 
kunne konstatere, at det så rigtig godt ud.

– Jeg fik det hele. De havde simpelt-
hen implementeret alle mine rettelser, 
siger hun.

Overarbejde kunne nu afspadseres 
en til en. Lå det i weekenden, eller over-
steg det tre timer ugentligt, ville hun 
blive aflønnet for det med et tillæg på 
50 pct. Paragraffen om de immaterielle 
rettigheder var – som hun havde ønsket 
– fjernet helt. Alt var, som hun gerne vil-
le – og nu var det en smal sag at skrive 
under. 

Her tre måneder senere fortæller 
Henriette hjemme ved middagsbor-
det, at hun er utrolig glad for det nye 
job – og for at hun sendte sin kontrakt 
til gennemlæsning.

– En anden gang vil jeg altid få tjekket 
min kontrakt af HK. Også hvis jeg ikke er 

utilfreds med den. Hvorfor ikke få no-
gen, der har forstand på det, til at tjekke 
den? Formuleringer som »i henhold til 
Funktionærlovens bestemmelser« el-
ler »under skyldig hensyntagen til« kan 
være svære at afkode helt. Jeg betaler 
et kontingent til HK og kan lige så godt 
få pengene ud at arbejde, siger hun. 

– Men det vigtigste, synes jeg, var det 
der med at blive bekræftet i, at man 

ikke bare skal 
lade stå til. 
Det er svært 
at sige nej, når 
man får tilbudt et 
job, så jeg tror, man-
ge af os har tendens til at 
sige ja til noget, som kunne være endnu 
bedre. Man må godt sætte spørgsmåls-
tegn ved sin ansættelseskontrakt.  

FIRE VÆSENTLIGE 
KONTRAKTÆNDRINGER, 
HENRIETTE FIK IGENNEM
1. Udtrykkelig tilladelse til at drive virksomhed ved 

siden af sit faste job, så længe der ikke var tale om 
konkurrerende virksomhed.

2. Faste regler for afspadsering og kompensation ved 
overarbejde.

3. Præciseret og udførlig stillingsbeskrivelse. Blandt 
andet med en vigtig passus om, at ændringer i hendes 
arbejdsopgavers karakter skal følges af en lønregulering.

4. Et helt punkt om »Immaterielle rettigheder« 
blev strøget fuldstændigt. SÅ NEMT  ER DET:

SEND DIN ANSÆTTELSES- KONTRAKT TIL IMI@HK.DK  – VI LÆSER DEN HURTIGT  OG VENDER TILBAGE 
TIL DIG.
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER

GRAFISK TEKNIKER KLUB
Hermed indkaldes til ordinær general-
forsamling lørdag den 11. maj 2019 kl. 
11.30 i Restaurant Kareten, Hollænder-
dybet 1, 2300 København S.  

Grafisk Tekniker Klub (GTK) er en ud-
dannelsesbaseret brancheklub under 
afdelingen HK it, medie & industri Ho-
vedstaden. Alle grafiske teknikere, tryk-
kere, digitaltrykkere, trykkeriarbejdere, 
serigrafer, bogbindere og bogbinder-
assistenter i afdelingen betragtes som 
medlemmer af klubben. 

Forud for generalforsamlingen vil 
der være oplæg og inspiration til mu-
lighederne for efter- og videreuddan-

nelse med afsæt i Den grafiske over-
enskomst – Emballageoverenskomsten 
– Digitalprint- og Serigrafioverenskom-
sten.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Formandens beretning  
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg

a. Formand for 2 år
b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
c. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år

6. Eventuelt

I forlængelse af generalforsamlingen er 
der spisning. 

Skriftligt motiverede forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest lørdag den 
13. april 2019 og bedes sendt til forman-
den på stanley.dan.mazur@gmail.com  
eller med almindelig post til Stanley 
Dan  Mazur, Tagensvej 240 1. tv., 2400 
 København NV. 

Tilmelding til spisning til Dorthe  Larsen 
senest fredag den 3. maj 2019 på 
e-mail dorthe.larsen@hk.dk eller telefon  
3330 2347.

APFEL
Aktivitetsudvalget for pensionister, efter-
lønnere og ledige www.k-apfel.dk
Alle medlemsmøder onsdag kl. 10.00 
i beboerlokalet, Emdrupvej 23, 2100 
Kbh. Ø.

NÆSTE MEDLEMSMØDER
20/2
6/3 og 20/3
3/4 og 17/4
8/5 og 22/5

ARRANGEMENTER
27/2 Olsen Banden Museet
27/3 Biograftur
24/4 Experimentarium
29/5 Rockmuseum i Roskilde

SENIORKLUBBEN I HK INDUSTRI 
HOVEDSTADEN AFD. 1

GENERALFORSAMLING
Mandag 4. marts kl. 11.00 i HK Hovedsta-
den. Se dagsorden i HK Senior-program-
met på imi.hk.dk under »Seniorklubber«. 
Efter generalforsamlingen er klubben 
vært ved et par stykker mad og 1 øl/vand. 
Forslag skal være klubbens formand 
i hænde senest 18/2: Gøther Mathisen 
4072 5502 / g@birch-mathisen.dk

NÆSTE MEDLEMSMØDER 
– ALLE KL. 10.00
25/2 Valby Kulturhus
25/3 Valby Kulturhus
29/4 Valby Kulturhus
27/5 HK Hovedstaden

ARRANGEMENTER
20/2 Kegler i Grøndal Multicenter
19/3 Livgardens Historiske Samling
16/4  Udetur – nærmere oplysninger 

på medlemsmødet 25/3
8/5 Tur i Valbyparken
4/6 Skovtur til Orø

UDLANDSREJSE
18/5-26/5 9-dages rejse til Gardasøen
Flere detaljer i HK Senior-programmet 
på imi.hk.dk under Seniorklubber. Kon-
takt vedrørende arrangementer og til-
melding: Gøther Mathisen 4072 5502 / 
g@birch-mathisen.dk

LAD OS TJEKKE DIN  
ANSÆTTELSESKONTRAKT

Undgå ærgrelser og efterfølgende 
diskussioner med din arbejdsgiver 
– send din ansættelseskontrakt til 
gennemsyn i din fagforening, inden 
du skriver under.

KONTAKT FAGLIG AFDELING
3330 2945 · IMI@HK.DK

KOM OG VÆR MED!
FOREDRAG | KURSER | WORKSHOPS OG MEGET MERE ...
SAMMEN BLI’R DET SJOVERE

Du kan deltage i kurser og arrangementer,  
hvis du arbejder som bl.a. AD-assistent, grafiker,  
grafisk designer, dtp’er og webdesigner.
Vælg Genveje øverst på HK’s hjemmeside:  
HK grafisk kommunikation

SE MERE PÅ WWW.HK.DK

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
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NYE ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTER

DYSTAN & ROSENBERG APS
René Sharaf Hussein

ELEMENT METECH TAASTRUP A/S
Marianne Jensen

NOVO NORDISK A/S
Anette Ransgård Nielsen
Annika Lykke Laursen
Trygve Theophilus Thim Hagen

NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER
BOXER TV A/S
Camilla Amelie Melany Roikjær
DI Funktionæroverenskomst

CHR. HANSEN A/S
Janne Jægerskou
DI Funktionæroverenskomst

SAMDATA\HK 
HOVEDSTADEN

VALGMØDEAFTEN 
25/2 kl. 19.00 i HK Hovedstaden skal 
der vælges 51 delegerede til delegeret-
møde i Landsforeningen SAMDATA\HK 
den 4. og 5. maj 2019. På valgmøde-
aftenen fortæller Henrik Kramshøj om 
»Beskyt dig selv – lær at hacke!«, og de 
2 formandskandidater giver deres bud 
på, hvordan fremtiden skal se ud i SAM-
DATA\HK. Er du forhindret i at deltage, 
men ønsker at opstille som delegeret, 
kan du tilmelde dig under »SAMDA-
TA HK Hovedstaden – opstillingsliste« 
under »Arrangementer og kurser« på 
mithk.hk.dk.

Tilmelding til valgmødeaften sker også 
via mithk.hk.dk senest 19/2.

DELEGERETMØDE
Hermed indkaldes jf. SAMDATA\HK’s 
vedtægter til delegeretmøde 4. og 5. 
maj på Storebælt Sinatur Hotel & Konfe-
rence i Nyborg. Find program, dagsor-
den og yderligere info under »Branche-
klubber« på imi.hk.dk.

GRAFISK SENIORKLUB
Grafisk Seniorklub er en klub for alle 
seniorer, der i deres arbejdsliv har haft 
tilknytning til en grafisk arbejdsplads. 
Vi holder vores møder i Palmehaven 
i Damhuskroen, anden tirsdag i måne-
den.

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 12. marts kl. 11.00. Ordinær 
generalforsamling med dagsorden iføl-
ge vedtægterne. Eventuelle forslag skal 
være formanden i hænde senest 3 uger 
før generalforsamlingen.

ARRANGEMENTER
9/4 Kl. 11.00 Halonen Lindgreen duo
14/5 Kl. 11.00 Summemøde 

BESTYRELSEN
Formand: Erling Schrøder 
2348 3185 • schrodererling@gmail.com
Næstformand: Diana Lorentzen 
2028 3123 • dianalorentzen@gmail.com
Kasserer: Erik Tofte 
5118 1261 • erik.barmand@gmail.com
Sekretær: Dagmar Rasmussen • 2712 1965 
dagmar.rasmussen@gmail.com

Klubbens hjemmeside: 
www.hkgrafisk-seniorklub.dk

MINDEORD OVER MARY ANNA CHRISTENSEN

Lørdag den 5. januar 2019 fik vi den 
triste besked, at Mary var sovet stille 
ind efter et par måneders sygdom. 
Hun blev 87 år.

Mary var formand i mange år i HK 
IMI Seniorklub afd. 5.

Mary lagde et kæmpe arbejde 
i bestyrelsen. Hun havde tjek på 
det hele, alt blev noteret ned med 

håndskrift, og hun havde alt i map-
per for de sidste 20 år

Hvis ikke Mary var blevet syg, var 
hun blevet i HK, til hun blev 100 år. 
Det var hele hendes liv. 

Vi i bestyrelsen kommer til at sav-
ne hende. Det bliver ikke det sam-
me uden Mary.

 
Æret være Mary Anna Christensens minde.

Bestyrelsen i HK IMI Seniorklub afd. 5 – Mindeord skrevet af Lene Svendsen
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DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning, debat og drøftelser ved bordene
5. Indkomne forslag 

Har du forslag, som skal behandles, skal vi have  
dem senest syv dage før generalforsamlingen.  
Forslag sendes til imi@hk.dk 

6. Valg til bestyrelser, repræsentantskab og delegerede  
til HK/Privats kongres den 8.-10. september 2019

7. Eventuelt

Se dagsordenen i flere detaljer på imi.hk.dk

Tilmeld dig senest den 15. marts  
via mithk.hk.dk, imi@hk.dk eller tlf. 3330 2945.

Husk at oplyse navn, fødselsdag og barns/børns/ledsagers 
navn(e) og børnenes alder.

Generalforsamlingen forventes afsluttet cirka kl. 15  
– derefter er der lidt fælles hygge for dem, der har lyst.

TAG DIT BARN OG  
EVT. EN LEDSAGER MED, 

DER VIL VÆRE SPÆNDENDE 
AKTIVITETER SAMTIDIG MED 
GENERALFORSAMLINGEN.  

DER ER LAGT OP TIL  
EN GOD EFTERMIDDAG  

FOR ALLE.

VI STARTER  
MED UFORMEL 
FROKOST MED 
STREET FOOD.

VI  
GLÆDER  
OS TIL AT  
SE JER!

INVITATION TIL 

FÆLLESSKAB
Ordinær generalforsamling i HK it, medie & industri Hovedstaden  

LØRDAG DEN 23. MARTS 2019 KL. 12.00
Generalforsamlingen holdes i København, Hillerød og Rønne på samme tid

KØBENHAVN
HK HOVEDSTADEN

SVEND AUKENS PLADS 11 
2300 KØBENHAVN S.

HILLERØD 
HK HOVEDSTADEN

MILNERSVEJ 35
3400 HILLERØD

RØNNE
HK HOVEDSTADEN

PARADISVEJ 3
3400 RØNNE


