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KAMPEN FOR DE 
LEDIGES FORHOLD 
FORTSÆTTER
I dette nummer af IMI-bladet fylder det 
en del, at vi pr. 1. september har indført 
en lønforsikring som del af det faglige 
medlemskab. Endda en rigtig billig 
lønforsikring. Faktisk er pakken af løn-
forsikring, a-kasse og fagforening for et 
gennemsnitligt medlem af vores fagfor-
ening billigere, end hvad nogen andre 
kan tilbyde.

Det er dog ikke en beslutning, der er 
taget som et impulskøb i Netto, men 
derimod en beslutning, der både i af-
delingen, på generalforsamlingen og 
i relevante bestyrelser er blevet disku-
teret meget og længe. Desuden er der 
lavet grundige undersøgelser af, hvor-
dan medlemmerne ser på indførelsen 
af lønforsikring.

Når vi nu har besluttet at indføre en 
lønforsikring, så skal det ses som et for-
søg på at skabe mere tryghed for vores 
medlemmer – en tryghed, som politi-
kerne har udhulet på dramatisk vis, og 
som der ikke er udsigt til vil blive gen-
skabt af selvsamme politikere.

I de senere år har vi således set en 
halvering af dagpengeperioden, en 
fordobling af optjeningsperioden og 
en mindre og mindre dagpengesats 
i forhold til lønningerne. Og for at legi-
timere alle nedskæringerne over for de 

ledige, har politikere, meningsdannere 
og medier med stor ivrighed portræt-
teret ledige som dovne og nærmest 
uinteresserede i beskæftigelse. Som 
en fagforening med daglig kontakt til 
virkeligheden ved vi, at det er så langt 
fra sandheden, som det er muligt at 
komme. De medlemmer, der rammes 
af ledighed, oplever det som noget af 
et mareridt, hvor man både skal kæmpe 
med økonomisk usikkerhed, identitet 
og mistænkeliggørelse. 

Den utryghed, som er konsekvensen 
af alle nedskæringerne, opleves af alle, 
hvad enten man er ledig eller i beskæfti-
gelse. Derfor har vi haft et stigende fokus 
på, hvordan vi kan gøre det bedst mulige 
for vores medlemmer: både de der er le-
dige, og de der frygter at blive det. 

I den sammenhæng er lønforsikrin-
gen kun en del af løsningen. For den 
ændrer selvsagt ikke på længden af 
dagpengeperioden, den skaber ikke 
nye jobmuligheder, den giver ikke bed-
re behandling af ledige, og den giver 
ikke nye uddannelsestilbud, når man 
mangler et kompetenceløft for at kom-
me videre i sit arbejdsliv. 

Alt det skylder vi som fagforening at 
kæmpe videre for, men lønforsikringen 
er en god start.

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

Når vi indfører en 
lønforsikring, så skal det 
ses som et forsøg på at 
skabe mere tryghed for 

vores medlemmer.

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

Tryksag
5041-0806
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INDHOLD
4KORT & GODT 

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

7DAGPENGENES NEDTUR GØR 
LØNFORSIKRING NØDVENDIG

Nu indføres en lønforsikring, der skal 
rette op på de skævheder, politikerne 
har skabt ved gentagne forringelser af 
dagpengene.  

8VÆRD AT VIDE OM DIN NYE 
KOLLEKTIVE LØNFORSIKRING

Som medlem af HK/Privat og HK’s a-kas-
se, er du som ordinært ansat automatisk 
omfattet af den nye, kollektive lønfor-
sikring, som er gældende allerede fra 
1. september 2019. Endelig en løsning, 
som alle har råd til.

10  ORDRENEDGANG VEKSLET 
TIL EFTERUDDANNELSE 

En ordrenedgang har sat skub i efter-
uddannelse på Aller Tryk. Selv mange af 
dem, der normalt hader skolebænken, er 
kommet glade tilbage. 

14  JEG ER STADIG  
MARIANNE

Marianne Alfsen har sklerose. Men hun 
er stadig Marianne. Få hendes gode råd 
til, hvordan du bedst hjælper en kronisk 
syg kollega.

16  [DET VI LAVER] EKS-SKOLENS 
GRAFISK DESIGN & TRYK 

For Lis Kristensen hos Eks-Skolens Grafisk 
Design & Tryk betyder det alt, at hun 
arbejder i et kooperativ, hvor alle har lige 
løn og lige ansvar. 

19  KURSER, MØDER OG  
ARRANGEMENTER

Se, hvad der er på tapetet i HK it, medie 
& industri Hovedstadens klubber.

20  BAGSIDEN
 Oplev en verden af fantastisk 

grafisk design ved årets seminar, »We 
love graphic design«, hvor du kan møde 
nogle af de dygtigste inden for det grafi-
ske felt og opleve en masse spændende 
talks fra tidens mest kreative designere.

Det er en 
handelsvare for os, 
at vores produkter 

er lavet under 
ordentlige forhold.

– Lis Kristensen
Produktionsansvarlig hos  

Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

6 [TEMA]  
LØNFORSIKRING

HK/Privat retter op på de politiske 
skævheder, der over de senere år er sket 
i forhold til dagpengenes varighed. En 
kollektiv lønforsikring er nu en fast del af 
dit HK-medlemskab, og du er således 
automatisk sikret en højere dagpenge-
sats i tilfælde af ledighed.

10  ORDRENEDGANG VEKSLET 
TIL EFTERUDDANNELSE

En ordrenedgang har sat skub i efter-
uddannelse af trykkere og bogbindere 
hos Aller Tryk. Selv mange af dem, der 
normalt hader skolebænken, er kommet 
glade tilbage med fornyet viden og flere 
kompetencer, som kan støtte og gavne 
dem i fremtiden.

14  JEG ER STADIG  
MARIANNE

Marianne Alfsen har sklerose.  Men hun 
er stadig Marianne. Få hendes gode råd 
til, hvordan du bedst hjælper en kronisk 
syg kollega. Behandl din kollega, som 
du plejer og spørg gerne, hvordan du 
bedst kan hjælpe.

DET VI LAVER 
LÆS MERE PÅ SIDE 16
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KORT & GODT

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

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

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

TWITTER.COM/ 
IMIINTWEETS

ET MEDLEM SPØRGER

Jeg er stoppet på min arbejdsplads, 
men når jeg logger ind på borger.dk, 
kan jeg ikke se de feriepenge, jeg har til 
gode?

Arbejdsgiver har ret til at vente en 
måned og syv dage efter ansættelsens 
ophør, inden feriepengene overføres. 
Det er en mulighed, mange arbejdsgive-

re benytter sig af, og som typisk ligger 
automatisk i lønsystemet. Har man pla-
ner om at holde ferie i forlængelse af en 
fratrædelse, kan man dog få feriepenge-
ne tidligere. Det kræver, at du har bedt 
om udbetaling af feriepenge i god tid 
inden ferien, og inden din arbejdsgiver 
skal indbetale pengene til Feriekonto.

Dette spørgsmål modtog HK it, medie 
& industri  Hovedstaden i maj 2019.

OVER 1.000 OVERENSKOMST- 
ØNSKER FRA VORES MEDLEMMER

Ikke færre end end 1.074 fysiske og 
digitale postkort med overenskomstøn-
sker har medlemmer af HK it, medie & 
industri Hovedstaden indsendt til HK i april 
og maj. Det er et fantastisk flot tal og 
omtrent 400 mere end ved indsamlin-
gen af overenskomstkrav op til OK17- 
forhandlingerne for tre år siden.

SAMLET »ØNSKELISTE« 
Kravene fra HK it, medie & industri Ho-
vedstadens medlemmer er siden blevet 
sammenskrevet og præsenteret for en 
stor gruppe tillidsrepræsentanter, hvor-
efter en endelig »ønskeliste« blev sendt 
til HK/Privat. 

I august udtog HK/Privats bestyrelse 
de endelige krav, som sendes til orga-
nisationen CO-industri, der forhandler 
samlet på vegne af blandt andet HK, TL, 
Dansk Metal og 3F. De egentlige over-
enskomstforhandlinger med Dansk In-
dustri går i gang i januar 2020. 

Fra vores afdeling var der flere tema-
er, der gik igen i de mange besvarelser. 

Formuleret i overskrifter ligger højere 
løn, bedre kontrol over arbejdstiden, 
reel mulighed for kompetenceudvik-
ling og bedre seniorpolitik højest på 
hitlisten over, hvad afdelingens med-
lemmer ønsker sig af de kommende 
overenskomstforhandlinger.

LØN OG ARBEJDSTID ER VIGTIGT
Selv om det naturligvis er emner, der ofte 
forbindes med overenskomstforhandlin-
ger, så er der også nogle bemærkelses-
værdige ændringer i forhold til tidligere 
prioriteringer. Højere løn er i de fleste 
overenskomster i overvejende grad lagt 
ud til lokale forhandlinger, men når det 
nu pludselig står så klart frem i vores 
postkortindsamling, så handler 
det om, at mange føler, de ikke får 
en reel mulighed for lønforhand-
ling ude på arbejdspladsen – hver-
ken kollektivt eller individuelt.

På samme måde fylder også krav 
og ønsker i forhold til arbejdstid 
meget mere end tidligere, hvilket 

dårligt kan ses som andet, end at flere 
og flere medlemmer oplever skiftende, 
skæve og flydende arbejdstider som et 
stort problem, vores overenskomster ikke 
løser for dem i tilstrækkeligt omfang.

Netop fordi vi i vores indsamlede 
postkort kan aflæse disse nye tenden-
ser, giver det usigeligt meget værdi, at 
vi på den måde har fået en masse input 
fra virkeligheden. Så tusind tak til alle, 
der tog sig tid til at udfylde et postkort. 

KR

?

/  I mit arbejdsliv er det vigtigste, at …

/  Jeg kunne godt tænke mig at have ret til … 

/  Det kan blive endnu bedre i fremtiden, hvis …

HVAD KAN GØRE DIT ARBEJDSLIV BEDRE?Skriv det på hk.dk/ok20 eller udfyld kortet og giv det til din HK-repræsentant eller scan QR-koden
Uanset om du skriver på hk.dk/ok20 eller på postkortet her, deltager du i lodtrækning om kage til eftermiddags-

kaffen for dig og dine kolleger. 

Tankerne her er indsendt af:             Navn:  _______________________________________________________

E-mail:  _________________________________________________  Telefon: ___________________________

Arbejdsplads: ____________________________________________  HK-afdeling: _______________________

Sidste frist er 17. maj 2019. 

(Navn og adresse)

/  I mit arbejdsliv er det vigtigste, at …

/  Jeg kunne godt tænke mig at have ret til … 

/  Det kan blive endnu bedre i fremtiden, hvis …

HVAD KAN GØRE DIT ARBEJDSLIV BEDRE?

Skriv det på hk.dk/ok20 eller udfyld kortet og giv det til din HK-repræsentant eller scan QR-koden

Uanset om du skriver på hk.dk/ok20 eller på postkortet her, deltager du i lodtrækning om kage til eftermiddags-

kaffen for dig og dine kolleger. 

Tankerne her er indsendt af:             N
avn:  _______________________________________________________

E-mail:  _________________________________________________  Telefon: ___________________________

Arbejdsplads: ____________________________________________  HK-afdeling: _______________________

Sidste frist er 17. maj 2019. 

(Navn og adresse)

/  I mit arbejdsliv er det vigtigste, at …

/  Jeg kunne godt tænke mig at have ret til … 

/  Det kan blive endnu bedre i fremtiden, hvis …

HVAD KAN GØRE DIT ARBEJDSLIV BEDRE?
Skriv det på hk.dk/ok20 eller udfyld kortet og giv det til din HK-repræsentant eller scan QR-koden

Uanset om du skriver på hk.dk/ok20 eller på postkortet her, deltager du i lodtrækning om kage til eftermiddags-

kaffen for dig og dine kolleger. 

Tankerne her er indsendt af:             Navn:  _______________________________________________________

E-mail:  _________________________________________________  Telefon: ___________________________

Arbejdsplads: ____________________________________________  HK-afdeling: _______________________

Sidste frist er 17. maj 2019. 

(Navn og adresse)

/  I mit arbejdsliv er det vigtigste, at …

/  Jeg kunne godt tænke mig at have ret til … 

/  Det kan blive endnu bedre i fremtiden, hvis …

HVAD KAN GØRE DIT ARBEJDSLIV BEDRE?

Skriv det på hk.dk/ok20 eller udfyld kortet og giv det til din HK-repræsentant eller scan QR-koden

Uanset om du skriver på hk.dk/ok20 eller på postkortet her, deltager du i lodtrækning om kage til eftermiddags-

kaffen for dig og dine kolleger. 

Tankerne her er indsendt af:             Navn:  _______________________________________________________

E-mail:  _________________________________________________  Telefon: ___________________________

Arbejdsplads: ____________________________________________  HK-afdeling: _______________________

Sidste frist er 17. maj 2019. 

(Navn og adresse)

/  I mit arbejdsliv er det vigtigste, at …

/  Jeg kunne godt tænke mig at have ret til … 

/  Det kan blive endnu bedre i fremtiden, hvis …

HVAD KAN GØRE DIT ARBEJDSLIV BEDRE?

Skriv det på hk.dk/ok20 eller udfyld kortet og giv det til din HK-repræsentant eller scan QR-koden

Uanset om du skriver på hk.dk/ok20 eller på postkortet her, deltager du i lodtrækning om kage til eftermiddags-

kaffen for dig og dine kolleger. 

Tankerne her er indsendt af:             Navn:  _______________________________________________________

E-mail:  _________________________________________________  Telefon: ___________________________

Arbejdsplads: ____________________________________________  HK-afdeling: _______________________

Sidste frist er 17. maj 2019. 

(Navn og adresse)
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Lars Madsen / Peter Jacques Jensen       Pixabay Vecteezy

ULOVLIG ALDERSGRÆNSE PÅ KMD

KMD i Danmark har internt haft et sær-
ligt regelsæt om som udgangspunkt 
ikke at ansætte ansøgere over 36 år. Det 
afslørede mediet Computerworld i maj.

I en hemmeligholdt plan for nyansæt-
telser i KMD fra 2018 fremgår det, at der 
skal være særlige, konkrete begrundel-
ser for at afvige fra denne hovedregel, 
og at de specifikt skal godkendes på 

øverste ledelsesniveau i den store it- og 
softwarevirksomhed.

Advokat i HK/Privat, Klara Hoffritz, 
fastlår, at praksissen er ulovlig, idet man 
ikke må diskriminere på baggrund af 
(blandt andet) alder. KMD har siden af-
sløringen bedyret, at virksomheden ikke 
i praksis har aldersdiskrimineret, samt lo-
vet at retningslinjerne vil blive revideret.

HK MED I GRØN ALLIANCE

HK har sammen med en række andre 
fagforeninger og miljø- og udviklingsor-
ganisationer dannet den grønne alliance 
»Broen til Fremtiden«. 

Alliancen har tre markante krav: 
 Y Et CO2-neutralt Danmark i 2040 samt  
bindende delmål hvert femte år.

 Y Stop for nye olie- og gaslicenser 
i Nordsøen.

 Y Bæredygtig trafik: Smartere, grønnere 
og billigere kollektiv trafik. Flere cykler 
og el-biler.

Alliancen vil presse på for klimavenlig 
handling alle vegne – ikke blot på poli-
tisk niveau. Blandt andet har alliancen et 
udtalt ønske om at sætte klimaudfordrin-
gen højere på dagsordenen i hverdagen 
på arbejdspladser over hele landet.

DAGSLYS OG UDSYN 
PÅVIRKER VORES 
JOBTRIVSEL

Ikke blot dagslys, men også mulighe-
den for at se ud ad vinduet påvirker vores 
trivsel på jobbet. Det viser en ny kund-
skabsoversigt fra svenske Arbejdsmiljo-
verket, som refereres af Arbejdsmiljø 
i Danmark. Arbejdsmiljoverket har såle-
des gennemgået den aktuelle forskning 
på området og udleder blandt andet, at 
selv om kunstigt lys i princippet kan være 
lige så godt som dagslys, så føler medar-
bejdere sig bedre tilpas, hvis de kan sidde 
ved et vindue. Ifølge publikationen bør 
arbejdsgivere altså bestræbe sig på at 
indrette arbejdspladsen, så alle har glæde 
af dagslys. Der foreslås blandt andet, at 
man går bort fra at måle lyset i et lokale på 
ét punkt i et arbejdsrum, men i stedet må-
ler fra flere punkter i rummet, og at man 
samtidig lader målingen udgå fra medar-
bejdernes blikretning i stedet for blot at 
lægge en lysmåler på skrivebordet.

SÅDAN KAN FREELANCERE BRUGE 
OMSTILLINGSFONDEN

Omstillingsfonden er til medarbej-
dere i beskæftigelse, og som freelan-
cer er du kvalificeret, hvis du ved siden 
af dit freelanceliv også har et ansættel-
sesforhold. Det er ikke afgørende, hvor 
mange timer om ugen eller måneden, 
du er ansat, men du skal kunne oplyse 
CVR-nummeret på den virksomhed, du 

er ansat hos. Rent praktisk foregår det 
sådan, at du oplyser virksomhedens 
CVR-nummer, når du tilmelder dig ud-
dannelsen. Desuden skal du under tro 
og love bekræfte, at du er i beskæfti-
gelse. Derefter fritages du for at betale 
tilmeldingsgebyr (op til 10.000 kr. år-
ligt).

LEMPELIGERE OVERGANG 
FOR NYUDDANNEDE

Det bliver billigere for nyuddannede 
medlemmer at være medlem af HK. Som 
nyuddannet vil man fremover fortsætte 
medlemskabet af HK til studiekontingen-
tet i den måned, man afslutter uddannel-
sen, og i fire måneder efter. Først heref-
ter stiger kontingentet til fuld pris.

IMI-BLADET 5



TEMA

HK KOLLEKTIV  
LØNFORSIKRING

Hvorfor er det nødvendigt med ekstra tryghed i form af en kol-
lektiv lønforsikring, hvad koster det, hvem er omfattet og hvad 

skal du være opmærksom på?

Læs på de kommende sider om Danmarks bedste lønforsikring 
til privatansatte, der nu er en del af dit HK-medlemskab, og få 

svar på de fleste spørgsmål.

IMI-BLADET6



DAGPENGENES NEDTUR 
GØR LØNFORSIKRING 
NØDVENDIG
HK/Privat har ikke kunnet blive ved med at se til, mens dagpengeperioden er blevet afkortet, 
dagpengenes værdi faldet og genoptjeningskravet fordoblet. Nu indføres en lønforsikring, der 
skal rette op på de skævheder, politikerne har skabt.

D agpengene har fået det ene hug efter det an-
det over de senere år. Det er den korte forkla-
ring på, hvorfor HK/Privat fra 1. september ind-

fører en automatisk lønforsikring for alle medlemmer 
i arbejde, så de får 80 % af deres løn i et halvt år, hvis de 
bliver afskediget. Man har ikke kunnet blive ved med at 
vente på en politisk redningskrans, lyder det fra Dennis 
Rasmussen, ny medlemsambassadør i HKs a-kasse.

- Egentlig må man beklage, at lønforsikring er blevet 
nødvendig. Men i takt med at politikerne har forkortet 
dagpengeperioden og udhulet både dagpengestør-
relsen og efterlønnen, er der simpelthen behov for 
det, siger han. 

Som medlemsambassadør er hans opgave at se 
tingene fra et medlemsperspektiv og pege på, hvor 
a-kassens indsats og kommunikation skal forbedres. 
Han er ikke i tvivl om, at den nye lønforsikring vil kom-
me medlemmerne til gode.

– Det bedste ved en fælles aftale er, at det bliver 
billigere i forhold til, hvis alle skulle tegne deres egen 
lønforsikring. Det har flere jo gjort i de senere år, fordi 
de har set sig økonomisk trængt kun med dagpenge-
ne, hvis de blev fyret, siger han.

STØRSTE HUG KOM I 2010
Dagpengenes nedtur tog for alvor fart i 2010, hvor den 
daværende VK-regering sammen med Dansk Folkepar-
ti satte dagpengeperioden ned til to år. Det vil sige, 
at den blev barberet ned til mindre end en tredjedel 
af, hvad den var i 1993, hvor politikerne første gang 
satte begrænsninger på dagpengeperioden. Samtidig 
blev genoptjeningskravet – hvor længe man skal have 
været i arbejde for at have ret til en ny dagpengeperio-
de – fordoblet fra seks til 12 måneders fuldtidsarbejde. 
Reguleringen af dagpengesatsen har heller ikke fulgt 
med lønudviklingen siden 1990’erne. Et års dagpenge 
er ifølge brancheforeningen Danske A-kasser således 
reelt skåret ned til 10 måneders dagpenge. Der er ind-
ført karensdage, så man mister en dags dagpenge, 
hver gang man ikke har opnået 148 timers arbejde på 

fire måneder. Og sidst, men ikke mindst, er efterløns-
ordningen blevet væsentligt forringet.

ET SIKKERHEDSNET, MAN 
FORHÅBENTLIG IKKE FÅR BRUG FOR
Dennis Rasmussen mener, det er urimeligt, at ledige på 
den måde har været jaget vildt i mange år.

– Man kan søge alle de jobs, man skal og gå til alle 
de møder, man skal. Og alligevel bliver man ramt af 
stramninger og karensdage oveni jobafslagene. Så 
den nye lønforsikring fratager ikke politikerne ansvaret 
for at rette op på nogle skævheder – som for eksempel 
at begynde at regulere dagpengeydelserne efter løn- 
og prisudviklingen, siger han.

Selv om de gør det, mener medlemsambassadøren 
dog alligevel, at lønforsikringen vil være værdifuld for 
medlemmerne, fordi dagpengesatsen altid vil være 
noget andet end det, man er vant til at leve for. 

– Lønforsikringen er, som med andre forsikringer, et 
sikkerhedsnet, vi håber, medlemmerne ikke får brug 
for. Men står de pludselig som ledige, har de mere ro 
til at komme videre til det næste job, slutter han. 

Kirsten Marie  
Juel Jensen 

Christina Carlsen

før 1993 1993 1995 1998 2010

UDVIKLING I DAGPENGEPERIODENS LÆNGDE

7 år 5 år 4 år 2 årU
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Kilder: Arbejds-
markedskom-
missionen og 
Danske A-Kasser
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GENSYNSGLÆDE MED LØNFORSIKRING 
Hos AJ Vaccines havde medarbejderne en kol-
lektiv lønforsikring, da firmaet var statsejet og en 
del af Statens Serum Institut, men den mistede 
de, da de blev privatiseret for et par år siden. 

Tillidsrepræsentant Hanne Vinni Sørensen er 
derfor meget glad for at kunne fortælle sine kol-
legaer, at lønforsikringen nu er tilbage.

– Da vi mistede den kollektive lønforsikring, 
var det dyrt selv at skulle til at betale for den. 
Så jeg valgte den fra, og det gjorde mange af 
mine kollegaer også. Det er dejligt nu at kunne 
fortælle alle, at vi får den tilbage. Og folk klapper 
i hænderne over det. Selv om man ikke håber at 

få brug for den, så giver det tryghed, at man har 
mere ro på til at finde job, når man ikke skal be-
kymre sig om økonomien samtidig, siger hun og 
fortsætter:

– Det er et meget håndgribeligt bevis på, at det 
ikke er dyrt at være medlem af HK, og at man får me-
get for pengene. Og jeg tror, der er flere, der tæn-
ker: Nu skal jeg skynde mig at melde mig ind i HK. 

Som ordinært ansat og medlem af HK/Privat 
og HK’s a-kasse er man automatisk omfattet den 
nye, kollektive lønforsikring, der gælder fra 1. 
september 2019. En god, fælles løsning, som 
alle har råd til.

TR på AJ Vaccines 
Hanne Vinni Sørensen 

 
Foto: Mark Knudsen

Peter Jacques Jensen / HK/Privat 

Arbejderen/Aage Christensen

DIN NYE KOLLEKTIVE 
LØNFORSIKRING 
HVORFOR EN KOLLEKTIV 
LØNFORSIKRING
Gennemsnitslønnen for et HK/Pri-
vat-medlem lå i 2018 på 34.599 kroner. 
Som fuldtidsforsikret i a-kassen kan du 
maksimalt få 18.866 kroner i dagpen-
ge om måneden (2019-tal). Dermed er 
forskellen mellem lønniveau og dag-
pengesats steget dramatisk over en 
årrække.

Det råder vi nu bod på ved at indføre 
en lønforsikringsordning, der supple-
rer dagpengene. Det gennemsnitsløn-
nede medlem med en månedsløn på 
34.599 kroner får fremover 8.813 kroner 
oveni dagpengene i de første seks må-
neder som arbejdsløs.

Med HK Kollektiv Lønforsikring vil 
du få mellem 595 og 35.117 kroner pr. 
måned i de første seks måneders ledig-
hed – afhængigt af hvad du tjente, før 
du blev afskediget.

Hvis du allerede er medlem af både 
HK/Privat og HK’s a-kasse, er du auto-
matisk omfattet af HK Kollektiv Lønfor-
sikring fra 1. september 2019.

INGEN KARENSPERIODE NU
HK/Privats medlemmer i ordinær be-
skæftigelse bliver automatisk omfattet 
af HK Kollektiv Lønforsikring pr. 1. sep-
tember 2019. Lønforsikringen gælder 
fra dag 1 for alle, der på denne dato er 
medlem af HK/Privat og er berettiget til 
dagpenge i a-kassen.

Det vil sige, at hvis du er blevet sagt 
op til 1. september 2019 eller herefter, 
kan du få suppleret din dagpengesats 
med penge fra lønforsikringen, når du 
bliver ledig.

Melder du dig ind i HK/Privat efter 
denne dato, har du en karensperiode 
på et år, før du kan gøre brug af lønfor-
sikringen.

HVAD KOSTER DIN KOLLEKTIVE 
LØNFORSIKRING?
HK Kollektiv Lønforsikring koster 79 kr. 
om måneden for alle HK/Privat-med-
lemmer, der er omfattet af ordningen. 
Beløbet er fuldt fradragsberettiget og 
koster derfor reelt 59 kr. om måneden. 
Beløbet bliver trukket samtidig med dit 

kontingent til HK/Privat og dit bidrag til 
HK’s a-kasse. 

Du bliver trukket for præmie til lønfor-
sikringen første gang den 1. september 
2019. Samtidig bliver dit HK/Privat-kon-
tingent sat ned med 14 kr. månedligt. Så 
stigningen du vil opleve er 65 kr før skat.

UNDTAGELSER OG FRITAGELSER
Ifølge loven om arbejdsløshedsforsik-
ring må man samlet set højst få 90 % af 
sin hidtidige løn i dagpenge og lønfor-
sikring, når man bliver ledig.

Fuldtidsforsikrede a-kassemedlem- 
mer med en månedsløn på under 

VÆRD AT VIDE

VIL DU VIDE MERE?
HK/Privat hotline om lønforsikring 

33 30 49 99 
(Åben alle hverdag fra kl. 9-15)

Eller mail os på:
lonforsikring_hkprivat@hk.dk
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HURRA FOR SIKKERHEDSNET
Hos FORCE Technology lavede tillidsrepræsen-
tant Shila Kustosz Serup for nogle måneder si-
den en survey blandt både HK-medlemmer og 
ikke-medlemmer for at få en fornemmelse af, om 
de ville have en lønforsikring, og hvad de var villi-
ge til at betale for den. 

– Overordnet set var resultatet: Yeah, vi vil 
gerne have en lønforsikring. Af de medlemmer, 
der svarede, var 33 ud af 41 meget positive. Og 
blandt ikke-medlemmerne sagde en tredjedel af 
dem, der svarede, at de ville overveje medlem-
skab af HK, hvis de fik en lønforsikring, forklarer 
Shila Serup.

Selv råber hun højt hurra for lønforsikringen.

– Jeg synes, det er et fantastisk tilbud. Blandt 
andet fordi, man er dækket helt til pensionsalde-
ren. Og fordi, man som medlem er dækket fra 
dag ét – der er ingen karensdage, siger hun.

Hun har derfor meget svært ved at forstå de 
få kollegaer, der er negative. Hun mener ikke, at 
årsagen kan være, at forsikringen er for dyr.

– Prisen lander på omkring 50 kr. om måneden 
(med skattefradrag m.m., red.), hvilket svarer til 
en pakke smøger. Og så er det bare et vigtigt 
sikkerhedsnet at have. Det kommer jeg til at præ-
dike over for både medlemmer og ikke-medlem-
mer, griner tillidsrepræsentanten.

TR på FORCE Technology 
Shila Serup 

 
Foto: Ritzau / Jens Dresling

23.505,50 kr. og deltidsforsikrede 
a-kassemedlemmer med en måneds-
løn på 15.908,17 kr. eller derunder får 
90 % af deres løn dækket via dagpen-
gene. Derfor kan de ikke gøre brug af 
lønforsikringen. Ved ledighed vil med-
lemmerne i stedet slippe for at skulle 
betale fagforeningskontingent ved de 
første seks måneders ledighed. 

Efterlønnere, folkepensionister, ele-
ver, uddannelsessøgende, dimittender 
på reduceret kontingent, fleksjobbere 
samt medlemmer i seniorjob eller på 
arbejdsmarkedsydelse kan ikke blive 
omfattet af HK Kollektiv Lønforsikring 
og betaler derfor heller ikke til den.

HVORFOR ER 
LØNFORSIKRINGEN SÅ 
MEGET BILLIGERE END EN 
INDIVIDUEL FORSIKRING?
Måske er du en af de mange, der i forve-
jen har tegnet en individuel lønforsikring 
eller undersøgt, hvad sådan en koster. 
I så fald vil du vide, at prisen for en in-
dividuel lønforsikring er mange gange 
højere, end den pris HK’s kollektive løn-
forsikring har.

Det er der flere gode grunde til.
For det første har HK investeret over 

100 millioner kroner i en fond, der står 
som sikkerhed for lønforsikringen. Pen-
gene er en del af den indtægt, som HK 
fik ved salget af aktier i ALKA, og HK’s 
hovedbestyrelse har besluttet, at de 
skal investeres i at skabe en billig kol-
lektiv lønforsikring.

Dernæst betyder en kollektiv løn-
forsikring, at du og titusindvis af andre 
HK-medlemmer deles om risikoen for 
ledighed. I det daglige betyder det na-
turligvis ingenting for den enkelte, men 
for et forsikringsselskab er det en helt 
afgørende forskel i forhold til en indivi-
duel ordning.

Endelig er der, i modsætning til en 
individuel tegnet lønforsikring, næsten 
ingen sagsbehandling i forbindelse med 
udbetalingerne fra den kollektive lønfor-
sikring, fordi den kollektive lønforsikring 
er koblet sammen med medlemskab af 
både fagforeningen HK og HK’s A-kasse. 
Når du har meldt dig ledig i HK’s a-kasse 
via Mit HK, ansøger du samtidig om ud-
betaling fra HK Kollektiv Lønforsikring. 
Når du har afgivet ganske få oplysninger, 
sker det hele automatisk.

Dagpengene er blevet forringet over en 
lang årrække, og HK har kæmpet imod. 
I 2013 tog HK eksempelvis initiativ til en 

underskriftsindsamling med krav om ændring 
af dagpengereglerne – her afleveres over 

85.000 underskrifter i Folketinget.

LÆS MERE
www.hk.dk/loenforsikring_privat
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ORDRENEDGANG 
BLEV VEKSLET TIL 
EFTERUDDANNELSE

Kirsten Marie Juel Jensen

Carsten Snejbjerg

10 IMI-BLADET



Aller Tryk har udnyttet en ordrenedgang til at få sat skub i efteruddan-
nelse af trykkere og bogbindere. Også blandt mange af dem, der ikke 
er vilde med skolebænken.

T onstunge papirruller tårner sig 
op gennem hele hallen. I næste 
lokale fylder lyden af to giganti-

ske trykmaskiner, der er i gang med at 
trykke 65.000 ark i timen. Og man bliver 
næsten væk blandt kæmpe hjul, hvorpå 
tusindvis af blade er rullet op og afslører 
forsiderne på alt fra Se & Hør til Femina 
og Antik & Auktion. 

Vi befinder os hos Aller Tryk, der tryk-
ker cirka 75 % af alle danske ugeblade 
og magasiner og en stor del af de sven-
ske og norske. Det er ikke umiddelbart 
til at se, at der skulle være ordrened-
gang her. Men det er der - som i resten 
af branchen. Oplagene falder, fordi det 
er svært at konkurrere med internettet 
og markedet generelt.

Men bogbinder og HK-tillidsrepræ-
sentant Bjarne Hartmann smiler op-
timistisk, mens han viser rundt i bog-
binderiet, hvor alt er automatiseret, så 
bogbindere og trykkere i høj grad arbej-
der som maskinoperatører. For han og 
hans kollegaer i Fællesklubben Aller Tryk 
har med accept fra ledelsen midlertidigt 
vendt krisen til noget positivt. En aktuel 
ordrenedgang i januar og februar blev 
brugt som løftestang til at sende med-
arbejdere på efteruddannelse.

GRØNT LYS FOR BREDT 
UDVALG AF UDDANNELSER
– Vi var nødt til at køre med mindre hold, 
så folk blev sendt på afspadsering. Næ-
ste skridt ville have været afskedigelser. 
Men vi fik ledelsen med på at sende folk 
på efteruddannelse i stedet, forklarer 
Bjarne Hartmann.

Man lavede en ny plan, hvor man 
sørgede for, at der løbende var nogen 
på efteruddannelse, så der aldrig var 
for mange på arbejde. Der blev end-
da givet grønt lys til, at man ikke bare 
måtte tage virksomhedsrelevante kur-
ser, men også kurser i alt fra engelsk og 
videoredigering til enkeltfag inden for 
fx procesoperatør- eller elektrikerud-
dannelsen.

– Ledelsen har brug for at holde på 
folk, for det kan være svært at finde kva-
lificerede trykkere og bogbinere. Men 
de har været klar over, at man skaber ar-
bejdsglæde ved at lade medarbejder-
ne uddanne sig i bredere forstand og 
blive bedre rustet til fremtiden, forklarer 
Bjarne Hartmann.

INTERNE KURSER OG ANDRES 
ERFARINGER HAR HJULPET

Selv om alternativet kunne være en 
fyreseddel, var der alligevel flere, der 
skulle trykkes på maven for at melde sig 
til et kursus.

– Mange har måske dårlige minder fra 
skolen eller hænger fast i »plejer«. Det 
kan være en overvindelse at tage et nyt 
sted hen, lære nyt og møde nye men-
nesker. Så vi måtte gøre en stor indsats 

for at tale med alle og forklare fordele-
ne i at få mere på CVet, forklarer Bjarne 
Hartmann.

Han og hans TR-kollegaer har blandt 
andet haft et hold undervisere til at af-
holde EDB-kurser på Aller Tryk, så det 
ikke var så skræmmende at skulle på 
efteruddannelse. Og de bruger medar-
bejdere, der er motiverede for at tage 
på eksterne kurser, som ambassadører. 
Når de kommer tilbage, fortæller de om 

Bogbinder og HK-
tillidsrepræsentant, Bjarne 
Hartmann, har sammen med sine 
kolleger i Fællesklubben Aller 
Tryk vendt krisen til noget positivt 
ved at bruge ledige perioder 
til at sende medarbejdere på 
efteruddannelse.

Vi var nødt til at 
køre med mindre 
hold, så folk blev 

sendt på afspadse-
ring. Næste skridt 
ville have været 
afskedigelser.
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deres oplevelser og prikker til kollega-
erne: »Skal du ikke også afsted?«

En af ambassadørerne er Jesper Han-
sen. Han er uddannet bogbinder og har 
arbejdet på Aller Tryk i 13 år, men har 
også tidligere været på kurser. Så han 
ville gerne gå forrest, da han den aktu-
elle ordrenedgang gav flere mulighe-
der for efteruddannelse. 

– Branchen er presset, og det er vig-
tigt at forbedre sine kompetencer. Flere 
af kollegaerne forstod det ikke, men mit 
argument er, at man aldrig ved, hvad 
fremtiden bringer. Men med efterud-
dannelse ved man, hvad man kan tage 
med ind i den, siger han.

LÆRERIGT AT MØDE 
FOLK FRA ANDRE FAG
Jesper Hansen har denne gang snust til 
en ny branche og taget flere kurser in-
den for medicinalproduktion. 

– Jeg er glad for mit job og vil gerne 
blive her, men samtidig er jeg nødt til at 
tænke over, at selv om jeg måske er ver-
densmester i mit fag, hvad sker der så, hvis 
mit fag forsvinder?, siger Jesper Hansen.

Han synes, det har været nemt at 
være på skolebænken igen.  

– Det har blandt andet været lærerigt 
at lære folk at kende fra helt andre fag. 

Og at få en fornemmelse af, at vores fag-
lighed som maskinoperatører på et tryk-
keri er rigtig høj og kan bruges i mange 
andre brancher, siger Jesper Hansen.

BLIVER VED MED AT PRIKKE
Der er godt 100 ansatte på Aller Tryk, og 
ind til videre har cirka en tredjedel været 
på intern eller ekstern efteruddannelse. 
Bjarne Hartmann forklarer, at den oprin-
delige aftale med ledelsen om efterud-
dannelse løb til juli, men at de forhand-
ler om at forlænge den.

– Alle, der har været afsted på uddan-
nelse, vil gerne afsted igen. Og deres 
positive erfaringer hjælper med at få 
nogle af de sidste med. Der er stadig 
enkelte, som ikke vil, så det er vores 
fornemmeste opgave som tillidsrepræ-
sentanter at blive ved med at prikke til 
dem, siger han. Og han er glad for le-
delsens opbakning.

– Det betyder meget, at de kan se, at 
efteruddannelse er et godt værktøj, der 
både kommer medarbejderne og dem 
til gode i vores situation, siger han.

ØKONOMI KAN VÆRE 
BREMSEKLODS
Bjarne Hartmann mener dog, økonomi-
en kan være en bremseklods for, at de 

sidste kommer på efteruddannelse. Selv 
om alle får fuld løn, mens de er på kur-
sus, fordi den grafiske kompetencefond 
dækker 85 % af lønnen, og Fællesklub-
ben Aller Tryk ind til videre dækker de 
resterende 15 %.

– Man får først lønnen, efter at man 
har været på kursus. For dem, der 
sidder stramt i det, kan det have stor 
betydning, at man går to uger uden 
løn, selv om man får den bagefter. 
Derudover får man kun dækket 500 
kroner til mad og bolig per døgn, hvis 
man er på kursus langt væk. Så det er 
noget, vi håber at finde en løsning på, 
siger han.

Jesper Hansen vil dog blive ved med 
at takke ja til efteruddannelse og opfor-
dre kollegaerne til det samme.

– Vi skal blive ved med at sparke til 
hinanden. Det er fedt at se, hvordan folk 
udvikler sig, når de har været afsted. 
Ikke bare fagligt, men også personligt, 
slutter han. 

Siden artiklen blev lavet, har der været 
nye forhandlinger med ledelsen. Da man 
fremadrettet vil køre med færre hold, be-
tyder det nu enkelte afskedigelser.

Man ved aldrig, hvad fremtiden bringer. 
Men med efteruddannelse ved man, 
hvad man kan tage med ind i den, siger 
Aller-bogbinder, Jesper Hansen, der 
har suppleret med kurser inden for 
medicinalproduktion.
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DIN OVERENSKOMST  
GIVER DIG RET TIL UDDANNELSE
Alle HK Privats overenskomster giver dig ret til løbende efter- og videreuddannelse, 
så du altid er klædt ordentligt på til dit aktuelle job og fremtidige jobmuligheder. 

SOM TIMELØNNET PÅ ALLER TRYK FOKUSERER MAN PÅ DIN RET TIL:

10 DAGES SELVVALGT UDDANNELSE 
HVERT ÅR (6 MDR. ANCIENNITET)

• Uddannelsen behøver ikke have noget med dit nu-
værende job at gøre, men skal kunne bruges inden 
for det område, din overenskomst dækker. 

• Du kan vælge mellem forberedende voksenunder-
visning, gymnasiale kurser, AMU-kurser, enkeltfag 
på erhvervsuddannelser, enkeltfag på videregående 
uddannelser, enkeltfag på diplom- eller masterud-
dannelser og private kurser.

• På Aller Tryk hjælper din tillidsrepræsentant og 
HR-afdelingen dig med at tilmelde dig kursus og 
søge den grafiske kompetencefond om refusion af 
løn, kursusgebyr, materialer, transport og logi. 

• Du får 85 % af din løn dækket af kompetencefonden 
– og de resterende 15 % af din løn dækkes af Fælles-
klubben Aller Tryk.

10 DAGES EFTERUDDANNELSE 
HVERT ÅR

• Uddannelsen skal være relevant for dit nuværende 
job.

• Du aftaler kursus, tid og sted med din arbejdsgi-
ver. På Aller Tryk hjælper din tillidsrepræsentant og 
HR-afdelingen dig med det praktiske vedrørende 
tilmelding til uddannelse og ansøgning til kompe-
tencefonden.

SOM FUNKTIONÆRANSAT MED OVERENSKOMST HAR DU RET TIL:

ALMINDELIG EFTER- OG 
VIDEREUDDANNELSE 

• Dette betyder, at du altid har ret til at holde dine 
kompetencer ved lige, så du er klædt på til at udføre 
dit job. 

• Hvor meget uddannelse og hvilken type oplæring 
eller interne og eksterne kurser, du har brug for, kan 
du afklare med din chef ved MUS-samtalen. Men er 
der et uddannelsesbehov, har du ret til at tage kursus 
i op til 14 dage om året. 

10 DAGES SELVVALGT UDDANNELSE 
HVERT ÅR (6 MDR. ANCIENNITET)

• Dette giver dig mulighed for at tage uddannelse, der 
rækker ud over dit nuværende job. Eneste krav er, 
at uddannelsen skal ligge inden for industrioverens-
komsternes dækningsområde.

• Du kan spare maksimum 6 ugers uddannelse op til at 
tage en længere uddannelse. 

• Aftal tidspunkt for uddannelse med din arbejdsgiver. 
Derefter melder du dig til på skolen/uddannelsesste-
det og søger om støtte i Industriens Kompetenceud-
viklingsfond.

• Kompetencefonden dækker 85 % af din løn, kursus-
gebyr, undervisningsmaterialer og transportudgifter.

12 UGERS AFTALT  
UDDANNELSE 

• Dette giver dig ret til at samle uger sammen, så du 
kan tage en hel akademiuddannelse eller moduler 
på diplomniveau på samlet set 12 uger. Tal med din 
tillidsrepræsentant om, hvordan du kan spare op til 
og sætte de 12 uger sammen. Udgangspunktet er 
inden for, en mellem parterne aftalt positivliste.

• Aftal tidspunkt og uddannelsestype med din arbejds-
giver - det skal hænge sammen med din arbejds-
plads’ langsigtede udviklings- og kompetencebehov. 

• Du får fuld løn og kursusudgifter betalt af kompe-
tencefonden, mens du uddanner dig. Det er din ar-
bejdsgiver, der skal søge om støtten.

OBS: Vælger du at tage aftalt uddannelse, træder den 
i stedet for selvvalgt uddannelse. Man kan sige, at du 
bytter dage under selvvalgt uddannelse til aftalt uddan-
nelse.

DU HAR  OGSÅ RET TILEFTERUDDANNELSE

1

2

3

2

1

LÆS MERE
www.hk.dk/karriere/uddannelse
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Kirsten Marie  
Juel Jensen 

Mark Knudsen

JEG ER STADIG MARIANNE
Marianne Alfsen har sklerose. Men hun er stadig Marianne. Mor, kæreste, veninde og medarbej-
der. Her fortæller hun, hvordan det er at være kronisk syg på sin arbejdsplads, og hvad man har 
brug for fra sin chef og sine kollegaer. 

D iagnosen faldt en dag i 2008 efter et langt ud-
redningsforløb: »Du har sklerose.« Marianne 
Alfsen var 38 år. Havde en dejlig mand og en 

søn på fire år. Og elskede sit job på LEO Pharma, hvor 
hun havde arbejdet siden 1991. Først som laborant og 
siden som IT-medarbejder. 

Men med sklerose-mærkatet i panden skulle både 
privatliv og arbejdsliv redefineres. 

– Det var hårdt at sluge, at jeg ville få det dårligere 
og dårligere. Som laborant skal du kunne veje milli-
gram af med tre decimaler uden at ryste på hånden. 
Det kan du ikke med sklerose. Men jeg var åben om 
det fra begyndelsen, og ledelsen lyttede til mine øn-
sker. Heldigvis arbejdede jeg ikke længere ret meget 
i laboratoriet og fik lov til at rykke over i IT-afdelingen 
og arbejde fuld tid med IT-projekter, fortæller hun.

INDFLYDELSE PÅ ALLE STORE BESLUTNINGER
Sklerosen fik hurtigt indflydelse på store beslutninger 
i Marianne Alfsens liv. Som at hun og hendes mand ikke 

skulle have flere børn, men i stedet nyde ham, de hav-
de. Og at de skulle blive boende i lejligheden i Valby 
og i stedet bruge flere penge på at rejse. På den måde 
havde den grumme diagnose en positiv effekt. Den fik 
dem til at stoppe op og prioritere, hvad de ville bru-
ge deres tid på. Derfor havde hun heller ikke brug for 
medynk på jobbet. 

– Jeg var jo stadig Marianne. Nu havde jeg bare en 
følgesvend, som hed sklerose. Så det værste, man kun-
ne sige, var: »Du har så meget – det her skal du ikke 
bekymre dig om.« For jeg gik stadig op i mine omgivel-
ser, selv om jeg havde en kronisk sygdom, forklarer hun.

NOGLE KOM FOR TÆT PÅ
Selv om hun gerne ville være åben om sin sygdom, op-
levede hun, at nogle kom lidt for tæt på. 

– Mine nærmeste kollegaer fik meget at vide. Men 
mange andre følte også, de havde ret til at spørge ind til 
detaljer, jeg ikke havde behov for at tale med dem om. 
Samtidig var der flere, som forsøgte at hjælpe mig med 

IMI-BLADET14



SÅDAN BEHANDLER 
DU EN KRONISK 

SYG KOLLEGA
MARIANNE ALFSENS 

7 BEDSTE RÅD

1
Behandl din kollega, 

som du plejer. 

2
Drop medlidenheden, men 

spørg ind til, hvordan det går.

3
Respektér at din 

kollega måske ikke 
har lyst til at dele alle 

sygdomsdetaljer med dig. 

4
Spørg, hvis du er i tvivl 
om, om din kollega vil 

snakke om sin sygdom.

5
Spørg, hvis du er 

i tvivl om, hvordan du 
kan hjælpe din kollega.

6
Sig hellere »Pas godt 

på dig selv« end »God 
bedring«, hvis bedring 

ikke er en mulighed.

7
Prik til din kollega, hvis du 
kan se, han/hun arbejder 

for meget eller har brug for 
hjælpemidler. Vær forberedt 

på, at vedkommende 
kan have brug for lidt tid 

til selv at indse det.

mine opgaver, fordi de antog, at der var 
nogle ting, jeg ikke længere kunne. Men 
jeg ville gerne have lov til at klare mig 

selv, så længe jeg kunne – og selv sige 
til, hvis jeg havde brug for hjælp, siger 
Marianne Alfsen.

Hun fik dog også ondt af folk, fordi de 
ikke vidste, hvordan de skulle reagere. 
Alle ville hende det bedste, men ramte 
nogle gange forkert.

– Hvis folk var i tvivl om, hvad de skulle 
sige eller gøre, ville jeg hellere have, at 
de bare spurgte mig direkte, siger Ma-
rianne Alfsen.

For der er ting, man ikke har brug for 
at høre, når man er kronisk syg.

– »God bedring«. Altså, hvad mener 
du? Den her sygdom bliver bare vær-
re og værre. Mange sagde også: »Du 
ligner dig selv«. Jamen, hvem skulle jeg 
ellers ligne?, spørger hun.

Til gengæld oplevede hun også kol-
legaer, der foreslog konkrete løsninger 
på de helt rette tidspunkter. 

– En kollega havde lagt mærke til, at 
jeg stak papirerne i bukselinningen, når 
jeg havde hentet noget ved printeren. 
For jeg havde en krykke i hver hånd. 
Hun tog et fint net med til mig, som 
hendes datter havde lavet, og så kun-
ne jeg have papirerne hængende over 
skulden. En lille ting, der betød meget, 
forklarer Marianne Alfsen.

BALANCEGANG AT PRIKKE TIL
Marianne Alfsen ved, at det for chefer 
og kollegaer kan være svært at finde ud 

af, hvornår man skal hjælpe en kronisk 
syg medarbejder, og hvornår man skal 
afvente, at vedkommende selv beder 
om hjælp. Især i forhold til en type som 
hende, der har svært ved at indrømme, 
at hun pludselig kun kan have tre bolde 
i luften i stedet for ti. 

– Nogle gange er jeg gået vred hjem 
og har måttet undskylde næste dag. 
Jeg havde ofte lige behov for at synke, 
at der kom nogen og spurgte, om det 
ikke var på tide at gå ned i tid eller skif-
te opgaver. Men ledelsen var gode til 
at fornemme, hvad jeg havde brug for, 
forklarer hun.

Således gik hun løbende ned i tid. Fik 
tilkendt fleksjob på 16 timer. Og fik skif-
tet stressende projektarbejde ud med 
et job, hvor hun skulle systematisere 
data.

– I HR spurgte de mig direkte. Hvad 
har du brug for? Mit svar var: I kan sæt-
te mig til hvad som helst. Bare det ikke 
er sådan noget »Dum i arbejde«. Mit 
arbejde skulle være meningsfyldt, selv 
om mine ben og min energi svigtede 
mig, fortæller Marianne Alfsen.

FYRING BLEV REDNINGSKRANS
I 2017 var hun en af dem, der røg i en 
stor fyringsrunde på LEO Pharma. Men 
det var mest af alt en lettelse. 

– Længe havde jeg droppet alle so-
ciale aktiviteter, fordi jeg altid trængte 
til at sove for at kunne klare mit arbej-
de. Fyringen var et tiltrængt skub. En af 
mine chefer kom ind til mig og sagde: 
»Marianne, du er ikke blevet fyret, fordi 
du har sklerose. Men synes du ikke, det 
er på tide, at du begynder at tænke på 
dig selv?« Han havde set mig. Og set, 
hvordan jeg kæmpede, siger Marianne 
Alfsen.

To år efter fyringen føler hun, at hun 
har fået sit liv tilbage. Hun fik tilkendt 
førtidspension tidligere på året og kan 
nu passe den træning, der er så vigtig 
for at holde sklerosen i ave. Hun kan hvi-
le på de dårlige dage og har overskud 
til at være sammen med familie og ven-
ner på de gode dage.

– Jeg kan være mor, kæreste og ven-
inde igen, og det er fantastisk, siger Ma-
rianne Alfsen. 

Jeg ville gerne have 
lov til at klare mig 
selv, så længe jeg 

kunne – og selv sige 
til, hvis jeg havde 
brug for hjælp.
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Navn: Lis Kristensen
Jobtitel: Produktionsansvarlig
Ansat siden: 1996

KORT OM ARBEJDSPLADSEN
Lokalitet:  Nørrebro
Ansatte:  6 + en ekstern bogholder
Overenskomst:  Den Grafiske Overenskomst.
Tillidsrepræsentant:  Nej. Ikke relevant pga. vores 

demokratiske struktur.

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

EKS-SKOLENS 
GRAFISK DESIGN & TRYK
Det er en meget bred vifte af produkter og tjenester, der skaber arbejde til 
medlemmerne af HK it, medie & industri Hovedstaden. Hos Eks-Skolens Grafisk 
Design & Tryk på Nørrebro er produktet lækkert layout og bæredygtigt tryk. 

HVORDAN STARTEDE DU I DETTE JOB?
Jeg er oprindelig uddannet reprokopist i 70’erne, men 
faget var jo næsten forældet, før jeg var færdiguddan-
net, fordi it-toget kom. Jeg arbejdede dog et par år 
som reprokopist, inden jeg blev faglærer på Køben-
havns Tekniske Skole, hvor jeg blev i 10 år og heldigvis 
lærte alle de nye programmer. Men så åbnede der sig 
en mulighed for, at jeg kunne komme ind på Eks-Sko-
lens Trykkeri, som det hed dengang. 

HVAD ER JERES KERNEPRODUKT?
Grafisk design. I mange år har det været tryk, men det 
kan man ikke leve af alene i dag. Grafisk design er der-
imod blevet endnu vigtigere, fordi alle kommunikerer, 
og design og identitet derfor er en efterspurgt ydelse. 

Så vi har været igennem en lang forandringsproces, 
hvor vi også har skiftet navn for at signalere, at grafisk 
design nu er vores kerneprodukt, selv om vi stadig også 
trykker. Vi har således mange opgaver, hvor vi kun står 
for den grafiske del. Vi laver mange magasiner og bøger, 
men også alt fra plakater og annoncer til bannere, ballo-
ner og flag. Derfor har vi også en række underleverandø-
rer, og her er det meget vigtigt for os, at alle lever op til 
de krav, vi selv gør. At de for eksempel har overenskomst, 
passer på miljøet og producerer i Danmark. 

HVAD BETYDER DET FOR JER, 
AT I ER ET KOOPERATIV?
Vi ejer virksomheden sammen og får alle den samme 
løn, og det betyder, at alle tager lige meget ansvar. Det 

er en utrolig dejlig måde at arbejde på. Selv om jeg 
har titel af produktionsansvarlig, tages alle beslutninger 
reelt i fællesskab. Vi holder møder en gang om måne-
den, hvor alt bliver vendt, og vi ender stort set altid med 
at blive enige. Faktisk tror jeg, flere grafiske designere 
burde gå sammen i kooperativer. Så er det ikke så far-
ligt at starte egen virksomhed. Man kan deles om salg, 
administration, udgifter til revisor, og man står aldrig 
alene med ansvaret. Heller ikke, når der bliver lavet fejl, 
og man fx skal betale for omtryk. Så er man seks til at 
dele udgifterne i stedet for én.

HVAD ER DIN ROLLE I PRODUKTIONEN?
Jeg planlægger produktionen, regner tilbud og sætter 
opgaver i gang. Jeg sikrer, at alt bliver produceret til 
tiden og til den aftalte pris. Og så er det mig, der står 
for kundekontakt og ikke mindst kontakten til vores un-
derleverandører og sikrer, at de lever op til vores krav.

HVORNÅR ER DU MEST STOLT AF 
OG GLAD FOR DIT ARBEJDE?
Det er jeg, når nogle af mine kollegaer har lavet noget 
vildt flot. Vi har lige lavet nogle børnebøger og fol-
de-ud-materiale, vi ikke har prøvet før. Det blev bare så 
fint, og så blev jeg superglad. Fordi det hele er gået op 
i en højere enhed. Derudover er noget af det bedste ved 
mit arbejde, at vi ejer firmaet i fællesskab. Jeg elsker fæl-
lesskabsfølelsen og ville have det meget svært, hvis jeg 
var et sted, hvor man syntes, ledelsen tog dårlige beslut-
ninger, og man slet ikke kunne få indflydelse.

Kirsten Marie  
Juel Jensen 

Christina Carlsen
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER

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
4. og 18. september
2. og 16. oktober
6. og 20. november

ARRANGEMENTER
25. september:  Frilandsmuseet
30. oktober:  Bowling
27. november:  Vodkamuseet
8. december:  Julearrangement

SENIORKLUBBEN 
I HK INDUSTRI 
HOVEDSTADEN AFD. 1
NÆSTE MEDLEMSMØDER 
– ALLE KL. 10.00
26/8  Valby Kulturhus
DR dramaproduktion v. Ingolf Gabold
30/09   Valby Kulturhus
Retstegner Anne Gyrite Schütt fortæller
28/10 Valby Kulturhus
Historier om Horserød v. Peter Frandsen
11/11  HK Hovedstaden
68’erne og sangene v. Arne Würgler
25/11 Valby Kulturhus
Henning Böhms: »Med Sisyfos ombord«. 
9/12  HK Hovedstaden 
Julebanko med juleanretning m.m. 

ARRANGEMENTER
17/9   Guidet tur i Grundtvigs Kirke
16/10  Keglespil i Grøndal Multicenter
23/10  Fælles IMI-fest 
12/11  Cirkusmuseet 
2/12 Tivolitur

Kontakt vedrørende arrangementer og 
tilmelding: Gøther Mathisen 4072 5502 
mail: g@birch-mathisen.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

  HK grafisk 
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150-ÅRS FØDSELSDAG 
FOR DEN TYPOGRAFISKE FORENING
Den 22. juni fejrede vi i vores fagforening et stykke markant 
arbejderhistorie – 150-året for stiftelsen af »Den Typografiske 
Forening« i København.

Fra dengang og til nu har typografer 
sammen med de øvrige grafiske fag 
præget udviklingen af den danske fag-
bevægelse med markante holdninger, 
særegen kultur og stærk organisering. 
En udvikling, der lige fra begyndelsen 
og hele vejen igennem har været præ-
get af stærke personligheder. 

Derfor var dagen også en anledning 
til at portrættere nogle af nøgleperso-

nerne og ildsjælene, og høre lidt om, 
hvad de kæmpede for.

På dagen var der oplæg, video, musik 
og lidt god mad og drikke. Benedicte 
Toftegaard,  Ulla Jeppesen  og  Bjarne 
Nielsen  stod for præsentationerne på 
en dag, hvor godt 100 mennesker både 
hyldede det stærke fællesskab og de 
store personligheder. Janne Lærkedahl 
og Strejkedrengene leverede musikken. 
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NYE ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTER

ADAPT A/S
Mette Gry Schmidt

BERLINGSKE MEDIA A/S
Martin Elmstrøm

CCL LABEL A/S
Finn Erling Nielsen Jensen

CHR HANSEN A/S, HØRSHOLM
Susanne Støving Jensen

HALDOR TOPSØE A/S
Heidie Christina Baes Husby

NOVO NORDISK A/S
Anja Ladefoged Jensen

RADIOMETER MEDICAL APS
Biljana Stanisic

NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER
DXC TECHNOLOGY DANMARK A/S
Thomas Lindersgaard
DE IT-overenskomst

ESON PAC DANMARK
Tim Bilde
DI Emballageoverenskomst

NOVOZYMES A/S
Jannik Riis
DI Funktionæroverenskomst 

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 Dam-
huskroen, anden tirsdag i måneden.

ARRANGEMENTER
10/9 Summemøde
Kl. 11.00. Vi hygger os med gode rø-
verhistorier, og der bliver mulighed for 
at købe lidt smørrebrød.

8/10 Færck’s trio 
Færck’s trio kommer og underholder 
med arbejdersange. Vi lægger op til 
fællessang.

23/10 Fælles IMI-fest 
Sammen med de andre seniorklubber 
i IMI afholder vi en fest i Lille Friheden 
1 i Hvidovre. Underholdning af Stine og 
Martin. Pris inkl. 2 stk. smørrebrød og 
en øl 150 kr. Billetter købes på møder-
ne i september og oktober.

12/11  Ivan Liljebæk: om Kim Larsen
Ivan Liljebæk fortæller om Kim Larsen 
og giver nogle sange fra hans store 
repertoire. Der bliver rig mulighed for 
at synge med på nogle af de mange 
højtelskede sange.
 
13/12 Julefrokost
På Restaurant Hvide Hest på Bakken. 
Billetter kan købes ved møderne i okto-
ber og november.

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: Else Brønnum 
2122 8395 • p-korff@dlgtele.dk

Klubbens hjemmeside: 
www.hkgrafisk-seniorklub.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

HK · GRAFISK 
KOMMUNIKATION 
HOVEDSTADEN

Grafisk Kommunikation er et levende 
fagligt fællesskab og netværk for dig, 
der er illustrator, mediegrafiker, AD’er 
eller arbejder med grafisk design.

Vi skaber arrangementer for dig på 
tværs af landet, hvor du kan møde an-
dre medlemmer, der arbejder med det 
samme som dig, og som du vil kunne 
deltage i enten gratis eller meget billigt. 
Disse kan være inspirationsmøder, kur-
ser, rejser eller vidensdage med spæn-
dende personligheder og eksperter.

Se mere her: www.hk.dk/grafisk

PS. Se også bagsiden af dette blad, hvor 
årets begivenhed i Grafisk Kommunika-
tion, »We Love Graphic Design 2019«, 
omtales.
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WE L8VE GRAPHIC DESIGN
LØRDAG DEN 5. OKTOBER 10.00 - 17.30

DEN SORTE DIAMANT • DET KGL. BIBLIOTEK • SØREN KIERKEGAARDS PLADS 1 • 1016 KBH K

Vi fejrer den fantastiske verden af grafisk design med et årligt 
seminar, hvor du kan opleve talks fra nogle af de dygtigste og 
mest kreative grafiske designere lige nu. 

Du får en dag fyldt med inspiration til dit daglige arbejde, 
samt mad og drikke i løbet af dagen.

For 9. år i træk har vi inviteret en række aktuelle og talentful-
de designere fra ind- og udland, så du kan læne dig tilbage 
i stolen sammen med 450 andre og lade dig fylde med ny 
inspiration til dit arbejde i det daglige. 

PRAKTISK
Pris: 520 kr. for medlemmer af HK Grafisk Kommunikation 
(medlemsrabat 1.000 kr.) 
Tilmelding: www.hk.dk/aktuelt/kalender
(du skal logge ind på mithk for at opnå medlemsrabat)

Når du tilmelder dig, får du et særligt link til Ticketmaster, 
hvor du kan købe din billet med medlemsrabat. For at kunne 
bruge billetter med medlemsrabat skal du være medlem af 
HK grafisk kommunikation. Som medlem får du rejserefusion 
efter gældende regler.

Hvis du har venner eller kollegaer, som gerne vil med, men 
ikke er medlemmer, kan de købe billet for 1.520 kr. på:
www.ticketmaster.dk. 

Alle er velkomne.

I år kan du kan bl.a. møde:

MARTINA FLOR 
Martina Flor combines her talents as both a    
designer and an illustrator in the drawing of letters. She grew 
up in Buenos Aires and studied in Spain and the Netherlands. 
Based now in Berlin, she works with a focus on type, lette-
ring and illustration for clients all over the world. Her work 
has been featured in many publications and she teaches and 
lectures extensively.

JULIAN ZIMMERMANN
Deutsche & Japaner is a creative Studio based in Mannheim, 
Germany. Julian Zimmermann is one of the founders, he will 
talk about the very beginnings of the studio, the interdiscipli-
nary spectrum of their works and why self initiated projects 
can inspire yourself and everything around you. 

MORGANE SANTOS
Morgane is a Senior Designer, Labs at Unity Technologies. 
She loves making cool things with computers and has been 
logged on since the 90s.

... og der er flere på vej. Efterhånden som aftalerne bliver be-
kræftet, opdaterer vi listen over speakere på Facebook.

KOM OG VÆR MED!

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

Du kan deltage i kurser og arrangementer,  
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Følg med på Facebook:
www.facebook.com/WLGDCPH

!OBS!
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FOREGÅR PÅ 
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