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OVERENSKOMST- 
FORHANDLINGERNE ER  
ALLEREDE VÆRD AT FEJRE
Overenskomstforhandlingerne på det 
private område er i fuld gang, og selv 
om vi ikke kender det endelige resultat 
endnu, er de værd at fejre. Forhandlin-
gerne mellem arbejdsmarkedets parter 
er nemlig et lysende eksempel på, hvad 
Den Danske Model kan. Og det er histo-
risk set ikke så lidt.

Goder som barsel, den sjette ferieuge 
(ja, ferie i det hele taget), løn under syg-
dom, barnets sygedag og en arbejds-
uge på 37 timer tager vi i dag mere eller 
mindre for givet. Men i virkeligheden er 
de jo ikke noget, som arbejdsgiverne 
bare har »givet« os. De er alle sammen 
goder, som vi har kæmpet os til gennem 
mere end 100 års armlægning med ar-
bejdsgiverne. Og som i princippet sag-
tens kan mistes igen, hvis vi som fagbe-
vægelse skulle miste vores styrke.

For der er ingen naturlov, der siger, at 
vi skal have de goder, vi har.

Jeg synes, det er værd at dvæle ved 
i denne OK20-tid, fordi overenskomst-
forhandlingers værdi og berettigelse 
ikke kun er et spørgsmål om det kort-
sigtede resultat. Men også om den for-
skel, de historisk har gjort og vil gøre. 
Nogle af de ting, vi har opnået gennem 
forhandlingerne, er jo reelt med til at 
definere os som velfærdssamfund. 

Samtidig er det ikke kun et spørgsmål 
om resultaterne af den enkelte overens-

komstforhandling, men også om den 
fortælling, der bliver skabt i processen. 
Selv i nederlagene kan der ligge stor 
værdi. Et af de finere eksempler på 
dette er den sjette ferieuge, som var 
med til at udløse storkonflikten i 1998, 
da det ikke lykkedes at forhandle den 
igennem. Men kravet levede videre og 
voksede sig stærkere i både lønmod-
tageres og arbejdsgiveres bevidsthed. 
Og ved forhandlingerne to år senere 
blev de fem feriefridage en realitet.

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi 
samler på nederlag. Vi er derimod gået 
konstruktivt til forhandlingsbordet med 
tre meget rimelige topkrav om løn, ar-
bejdstid og overenskomst til alle, og dem 
kæmper vi benhårdt for at få igennem. 

Om forhandlingerne så ender i en 
storkonflikt, der lægger arbejdsplad-
serne øde, er ikke til at vide. Men vi er 
nødt til at forberede os på, at det kan 
ske og sikre, at HK står stærkest muligt. 

Derfor håber jeg også, at flere uor-
ganiserede vil se OK20 som en oplagt 
anledning til at melde sig ind i fælles-
skabet. På den korte bane fordi retten til 
konfliktstøtte kræver, at man har meldt 
sig ind i HK senest en måned før en 
eventuel konflikt. I det større perspek-
tiv fordi det er fællesskabets kampe, 
der sikrer den enkeltes rettigheder og 
goder.

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

Der er ingen  
naturlov, der siger,  
at vi skal have de  

goder, vi har.

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   TILLIDSVALGTE VILDE MED 
KONFLIKTHÅNDTERING

Et nyt tilbud om at lære konflikthåndte-
ring er voldsomt populært. Vi var med på 
det femte kursus af slagsen og spurgte 
tre deltagere, hvorfor de havde meldt 
sig til.

8   SIDSTE CHANCE FOR AT 
PÅVIRKE CLAUS OG MADS

Vi fulgte tillidsrepræsentantstedfortræder 
Rei Mansa fra Agilent Technologies på 
dagen, hvor det var sidste chance for 
direkte indflydelse på overenskomstfor-
handlingerne i 2020.

12   RYSTENDE RISICI VED 
AFTEN- OG NATARBEJDE

Kontrol med arbejdstiden er et af HK 
Privats tre topkrav til OK20. Et emne, hvis 
alvor blev bekræftet på et gå-hjem-mø-
de, om natarbejde.

14   [DET VI LAVER]  
MIKKELLER

Frederikke Hansson er kontorelev hos 
Mikkeller. Her trives hun med ansvar, 
stærkt kollegafællesskab og sure øl.

16   LIDT STRATEGI OG  
MASSER AF ÅBENHED 

Brancheklubben Grafisk Kommunikation 
Hovedstaden har masser af succes med 
sine arrangementer, både de tekniske og 
de skøre.

19   KURSER, MØDER  
OG ARRANGEMENTER

Se, hvad der er på tapetet i HK it, medie 
& industri Hovedstadens klubber, og 
hvem der er valgt som nye arbejdsmiljø-
repræsentanter.

20   BAGSIDEN
 Lørdag den 7. marts er der ge-

neralforsamling i HK it, medie & industri 
Hovedstaden. Vi satser igen på at gøre 
dagen anderledes, vedkommende og 
med plads til hele familien.

Det er rystende at 
høre om risikoen for 
at komme til skade  
– både på arbejds-

pladsen, og når man 
har forladt den. 

– Tillidsrepræsentant  
Lene Kjærgaard

6 TILLIDSVALGTE VILDE MED 
KONFLIKTHÅNDTERING

Et nyt kursustilbud til tillidsrepræsen-
tanter og arbejdsmiljørepræsentanter 
om konflikthåndtering er voldsomt 
populært. Vi har spurgt tre deltagere, 
hvad de vil med kurset.

8  SIDSTE CHANCE FOR 
OK20-INDFLYDELSE

Et lukket aftenmøde i december var 
sidste mulighed for at påvirke de to 
topforhandlere, der nu skal forhandle 
toneangivende overenskomster på 
industriens område.

14  DER ER ALTID ØL PÅ  
FREDERIKKES ARBEJDE

Frederikke Hansson er kontorelev hos 
den trendy ølproducent Mikkeller. Hen-
des arbejdsdage er præget af ansvar, 
energi og – naturligvis – kolde øl. Også 
onsdag morgen kl. 08.

SÅDAN TRUER NATARBEJDE  
OG SKÆVE ARBEJDSTIDER  

DIT HELBRED 
LÆS MERE PÅ SIDE12

IMI-BLADET 3



KORT & GODT

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

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

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

TWITTER.COM/ 
IMIINTWEETS

FONDSFERIEDAGE KAN  
REDDE DIN SOMMERFERIE

 Fik du dit første job i 2019? Eller fik 
du job efter en ledighedsperiode? Så er 
der stor sandsynlighed for, at du ikke har 
kunnet spare feriedage op til en fuld 
sommerferie i år på grund af overgan-
gen til den nye ferielov. Muligheden for 
at søge fondsferiedage kan blive din 
redning.

ER DU NYUDDANNET OG FIK 
DIT FØRSTE JOB I 2019? 
Eller kom du i job igen i 2019 efter en 
ledighedsperiode? Så nåede du måske 
ikke at spare 16,64 feriedage op til som-
merferien her i 2020.

Den gode nyhed er, at du kan være 
heldig at få ferien reddet af muligheden 
for fondsferiedage. Eller »ferieforskud«, 
som det omtales på borger.dk.

Det er en forudsætning, at du i peri-
oden 1. januar 2019 til 31. august 2019 
højst må have optjent 8,4 feriedage, 
hvilket svarer til fire måneders fuldtids-
ansættelse. Samtidig skal du have op-
tjent feriedage til indefrysning i hele el-
ler dele af perioden 1. september 2019 
til 31. december 2019.

Kan du svare ja til det, har du mulig-
hed for at få helt op til 8,4 betalte fe-
riedage fra fonden »Lønmodtagernes 
Feriemidler«. Pengene kommer fra dine 
egne indefrosne feriedage – altså vil du 
få mindre udbetalt, når de indefrosne 
feriedage udbetales ved din pension.

NOGLE HAR NUL FERIEDAGE
At man overhovedet kan få fondsferie-
dage skyldes overgangen til den nye 
ferielov. 

Fra 1. januar til 31. august 2019 kunne 
man således optjene i alt 16,64 ferieda-
ge, som automatisk er blevet øremær-
ket til sommerferie til afholdelse i pe-
rioden 1. maj – 31. august i år. Ferie 
optjent fra 1. september 2019 til 31. 
august 2020 indefryses og udbetales, 
når man går på folkepension.

Men hvis man ikke har arbejdet hele 
perioden 1. januar – 31. august 2019, så 
har man opsparet mindre end 16,64 fe-
riedage. Er man først blevet ansat den 
1. september eller senere, har man slet 
ikke haft mulighed for at spare op til 
sommerferien i år. Det kan ordningen 
med fondsferiedage rette op på.

I skemaet nedenfor kan du ud fra din 
ansættelsesdato se, hvor mange fonds-
feriedage du har ret til. 

Det skal understreges, at mulighe-
den for fondsferiedage kun gælder nye 
eller tilbagevendte på arbejdsmarke-
det, som kom i beskæftigelse i løbet af 
2019.

Ifølge borger.dk vil man helt lavprak-
tisk kunne søge om fondsferiedage fra 
april til december 2020. Vi følger op 
i et nyhedsbrev, så snart der er nyt om 
processen.

Ansat fra Optjent ferie 
i perioden 1. januar 
til 31. august 2019

Antal fondsferieda-
ge, medarbejderen 
har ret til 

Feriedage i alt, som 
medarbejderen 
kan bruge i  
sommeren 2020

Januar 2019 16,64 dage 0 16,64 dage

Februar 2019 14,56 dage 0 14,56 dage

Marts 2019 12,48 dage 0 12,48 dage

April 2019 10,4 dage 0 10,4 dage

Maj 2019 8,4 dage 8,4 dage 16,64 dage

Juni 2019 6,24 dage 8,4 dage 14,56 dage

Juli 2019 4,16 dage 8,4 dage 12,48 dage

August 2019 2,08 dage 8,4 dage 10,4 dage

September 2019 0 8,4 dage 8,4 dage

Oktober 2019 0 6,24 dage 6,24 dage

November 2019 0 4,16 dage 4,16 dage

December 2019 0 2,08 dage 2,08 dage
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Lars Madsen     Aske S. Rose

FRITVALG - BLIVER DU OGSÅ 
SNYDT FOR PENSION?

Hvis du har en fritvalgskonto og væl-
ger at få pengene udbetalt, skal din ar-
bejdsgiver også indbetale pension af 
beløbet. HK it, medie & industri Hoved-
staden har imidlertid oplevet en hel del 
sager, hvor dette ikke er sket.

Derfor er det en rigtig god idé at tjek-
ke, om din arbejdsgiver husker at ind-
betale pensionsbidrag – men altså kun 
i det tilfælde, at du har valgt at få pen-
gene fra din fritvalgskonto udbetalt.

Den nemmeste måde at gøre det på 
er ved at finde din lønseddel fra den 

måned, hvor du senest fik udbetalt frit-
valg samt lønsedler fra måneden før og 
måneden efter. Hvis pensionsindbeta-
lingen er den samme på alle lønsedler-
ne, kan du godt regne med, at der er 
noget galt.

Samme procedure kan i øvrigt anbefa-
les ved udbetaling af ferietillæg. Det skal 
din arbejdsgiver også svare pension af, 
og vi ser nogle gange, at det ikke sker.
Helt grundlæggende er reglen, at pen-
sionsindbetaling beregnes af din a-skat-
tepligtige lønindkomst.

KONFLIKT – VI SIKRER DIN LØN

Du er sikret løn fra HK, hvis OK20 fører 
til strejke eller lockout. 

Med overenskomstforhandlinger føl- 
ger også risikoen for konflikt. Som 
medlem af HK har du dog ingen grund 
til bekymring: HK udbetaler nemlig kon-
fliktstøtte svarende til den normale løn 
fratrukket arbejdsgivers pensionsbidrag 
og arbejdsmarkedsbidrag.

På den måde bliver medlemmer af 
HK Privat holdt mere eller mindre ska-
desløse, hvis der bliver konflikt.

En konflikt kan tidligst træde i kraft 
den 1. marts 2020, hvor overenskom-
sterne udløber. Retten til konfliktstøtte 
forudsætter, at man er medlem af HK al-
lersenest en måned forud for den dag, 
en eventuel konflikt starter.

HK it, medie & industri Hovedstaden 
opfordrer alle til at informere evt. uor-
ganiserede kolleger om situationen. Nu 
er der nemlig endnu en god grund til at 
blive medlem af den fagforening, der 
forhandler deres overenskomst.

6 UD AF 10 FORTALTE 
OM DERES LØN

Hele 60 % af HK it, medie & industri 
Hovedstadens medlemmer indberette-
de deres løn til HK’s lønstatistik i efter-
året. En kæmpe tak skal lyde til de 5.135 
medlemmer, som sørgede for, at vi end-
nu en gang er afdelingen med landets 
suverænt højeste svarprocent. Den fær-
dige lønstatistik udsendes i starten af 
2020 via nyhedsbrev.

Op til overenskomstforhandlingerne har vi fået lavet en tegneseriestribe for hvert af HK’s tre topkrav til OK20. Her kravet om »overenskomst til alle«. 
Alle tre striber kan ses på facebook.com/imihovedstaden

DET HITTEDE PÅ FACEBOOK: 

STOR ERSTATNING 
VAKTE GENKLANG
Langt over 200 reaktioner, kom-
mentarer og delinger: Historien 
om vores medlem Karin, som 
uretmæssigt blev skrevet ud af 
overenskomsten, og hvis tidligere 
arbejdsgiver måtte betale hende 
223.000 kr. i erstatning, var popu-
lær på Facebook. I alt blev den set 
af over 3.000 men-
nesker og var der-
med den mest 
populære i de 
sidste måneder 
af 2019. 
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KÆMPE 
INTERESSE  
FOR KONFLIKTKURSUS

Hvorfor har du meldt dig til en temadag om 
konflikthåndtering?
Jeg har faktisk efterspurgt sådan et kursus de sidste 
to år – næsten lige siden jeg blev arbejdsmiljøre-
præsentant. Med mit hverv påtager jeg mig et stort 
ansvar for den fysiske og mentale sikkerhed på ar-
bejdspladsen, så jeg synes, et kursus i konflikthånd-
tering stemmer ret godt overens med den rolle.

Hvor vigtigt er det da at kunne håndtere  
konflikter?
Noget af det vigtigste for mig som arbejdsmiljø-
repræsentant er fokus på sikkerheden, så alle har 
det godt og trives, hvor de er. Selvfølgelig på det 
fysiske plan, men i høj grad også psykisk. Derfor 
tror jeg, det er en styrke at have et vist kendskab til 
konflikthåndtering. Ikke mindst når man ser på den 
udvikling, arbejdsmarkedet har været i gang med 
de sidste mange år, og det tempo, der er i daglig-
dagen, både på og uden for jobbet. Når vi på den 
måde kører derudad i ekstrem fart i hverdagen, så 
er der bare en større grobund for konflikter. Derfor 
er kendskab til konflikthåndtering vigtigt for både 
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Hvad har du lært på kurset, som du kan bruge?
Hjernens stresssystem er som en muskel. Den kan 
trænes til en vis mængde pres, men pludselig kan 
den også overanstrenges. Det kan være med til 
at skabe konfliktsituationer, og det er forskelligt, 
hvordan de skal håndteres. Som vores underviser 
for eksempel sagde: Står du over for en, der er på 
det øverste trin på konfliktstigen, så siger hjerne-

forskning, at man skal imødekomme personen og 
spejle vedkommendes følelser. I sådan en situati-
on er det grundlæggende bedst at vente med at 
gå ind i selve konflikten. Så kan man efterfølgende 
sige, »Jeg bemærkede i går, at du måske virkede 
presset …«.

Hvordan kan dine kolleger bruge dig  
i forhold til konflikter?
Nu skal jeg først og fremmest have delt med mine 
kolleger, at jeg har fået nogle redskaber og noget 
viden om konflikter. Men så vil de vide, at hvis de 
i dagligdagen har brug for en at tale med om en 
konfliktsituation, så er jeg en af de personer, de 
kan række ud efter. Jeg ser det som en mulighed 
for sparring, mens det vil være ledelsens store an-
svar at handle, hvor det er påkrævet. 

Lars Madsen Carsten Snejbjerg

ANNE KVISGAARD 
Customer Supply Coordinator, Deploy og arbejdsmiljørepræsentant på Novozymes

TEMADAG
HOS HK

Da HK i sommer 
annoncerede 
en temadag 
om konflikt-
håndtering for 
arbejdsmiljøre-
præsentanter 
og tillidsrepræ-
sentanter, blev 
pladserne revet 
væk på under en 
time.  
 
Siden er der 
afholdt flere 
temadage, hver 
gang med kæm-
pe tilslutning. Vi 
var med på den 
femte i rækken, 
som blev afholdt 
i Hillerød og 
med 72 tilmeldte 
måtte splittes op 
på to lokaler.  
 
Her kan du møde 
tre af deltagerne 
og høre, hvorfor 
de var med, 
hvad de tog med 
sig – og hvordan 
deres kolleger 
kan få gavn af 
deres nye indblik 
i konfliktens 
dynamik.
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Hvorfor meldte du dig til temadagen?
Jeg har ikke været tillidsrepræsentant så læn-
ge, så det var for at blive lidt forberedt, hvis 
der skulle opstå en konflikt. Som jeg forstod 
de andre deltagere, er folk generelt meget 
pressede på arbejdspladserne, og så opstår 
konflikter bare nemmere. 

Hvad tager du med fra temadagen?
At det kræver et kæmpe overblik og overskud 
at gå ind i en konflikt. Det kræver meget mere, 
end jeg først antog, og jeg var også helt flad 
bagefter. Man skal være utrolig opmærksom 
på sit sprogbrug for ikke at komme til at op-
trappe i stedet for at nedtrappe. Så jeg blev 
opmærksom på, hvor stor en faktor sproget 
er. Jeg har ikke selv spekuleret over mit sprog-
brug hidtil, men det er jeg virkelig blevet op-
mærksom på efter kurset. For eksempel et ord 
som »hvorfor« – det er bare no go. 

Hvorfor?
Fordi du nemt virker aggressiv i det øjeblik, 
du bruger det. Du skal for eksempel hellere 
sige »hvad fik dig til at melde dig til dette kur-
sus« end »hvorfor har du meldt dig til det«? 
Man kan uforvarende komme til at fyre ord 
af, der optrapper en konflikt i stedet for det 
modsatte.

Hvordan kan du som tillidsrepræsentant 
bruge det her?
Der ligger en tryghed i at kende til nogle ting, 
jeg kan gøre og sige. Jeg tror, jeg er blevet 
bedre til at lytte uden at virke partisk. Jeg vil 
kunne hjælpe bedre end før og forhåbentlig 
skille striden lidt ad for de personer, der er in-
volveret. Jeg tror, jeg kan stille lidt mere rele-
vante spørgsmål, end jeg kunne før. Komme 
tættere på kernen uden at træde over folks 
grænser.

Hvorfor havde du meldt dig til 
temadagen?
Jamen, fordi jeg er arbejdsmiljørepræsen-
tant. Det er ikke, fordi jeg oplever konflikter 
på arbejdspladsen, men jeg syntes alligevel, 
det kunne være rart at vide lidt om, hvad man 
kan gøre i tilfælde af en konflikt. Jeg tænker 
såmænd også, at det er noget, man kan bruge 
i privaten, haha.

Hvordan synes du, temadagen fungerede?
Jeg synes, det var meget fint. Jeg har fået 
nogle redskaber med hjem og nogle ting 
at tænke over. Der var blandt andet en god 
»skabelon til ikke-voldelig kommunikation« 
om, hvordan man spørger ind til tingene i ste-
det for bare at fortolke og tænke i handlinger. 
Og jeg er blevet mere opmærksom på, hvor 
vigtigt det er at forstå, hvordan modparten har 
det.

Hvad kan du bruge i en eventuel konflikt, 
du måtte komme ud for som arbejdsmiljø-
repræsentant?
Jeg vil tænke over, hvor vigtigt det er at holde 
sig neutral, ikke tage parti, spørge ind – også til 
folks følelser – og anerkende. En sag har jo fle-
re sider, og der kan være mange følelser i en 
konflikt. Det er vigtigt at være lyttende, for ellers 
bliver du nemt selv en del af konflikten, og det 
ønsker man jo ikke. Vores underviser sagde net-
op også, at man skal huske at passe på sig selv. 

Kan dine kolleger bruge dig på en anden 
måde nu?
De har jo kunnet bruge mig hele tiden, men 
nu er jeg måske en smule klogere på, hvordan 
jeg skal forholde mig i en konflikt. Jeg håber, 
jeg kan formå at holde mig neutral, lytte og 
spørge ind – og i hvert fald ikke optrappe. El-
lers kan jeg heller ikke få parternes tillid, og så 
er det svært at hjælpe med at finde en løsning.

HELLE FLETCHER IVERSEN 
Laborant og tillidsrepræsentant på SSI Diagnostica

JEANETT WIBROE 
Laborant og arbejdsmiljørepræsentant på Novo Nordisk

Man kan 
uforvarende 
komme til at  
fyre ord af,  

der optrapper  
en konflikt 

i stedet for det 
modsatte.

En sag har jo 
flere sider, og 
der kan være 

mange følelser 
i en konflikt. 
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FOR AT PÅVIRKE CLAUS OG MADS

OK20

Lars Madsen Carsten Snejbjerg og Simon Fals / Dansk Metal

Rei Mansa, tillidsrepræsentantstedfortræder på Agilent 
Technologies, lytter opmærksomt til et indlæg under 
eftermiddagens formøde på Scandic Copenhagen.

SIDSTE
CHANCE

IMI-BLADET8



Tillidsrepræsentanterne i HK it, medie & industri Hovedstaden fik i december en sidste mulighed 
for indflydelse på overenskomstforhandlingerne. Her var de inviteret til møde med de to mænd, 
der skal forhandle de privatansattes overenskomst på industriens område i 2020. Vi fik lov til at 
følge med – et stykke ad vejen

T orsdag middag på Scandic Copenhagen har 
en flok tillidsrepræsentanter fra HK it, medie & 
industri Hovedstaden samlet sig om en hurtig 

frokost. Snakken går om overenskomstforhandlinger-
ne. De næste timer vil de i et mødelokale her på Scan-
dic sammen med tillidsrepræsentanter fra HK Service 
og Teknisk Landsforbund drøfte, hvad der er vigtigst 
at få bragt på bane, inden de om aftenen mødes med 
de to topforhandlere, som skal forhandle de tonean-
givende funktionær- og timelønsoverenskomster på 
industriens område.

– Det er utrolig vigtigt at være med i dag. Fagbevæ-
gelsen er jo medlemsforeninger, så det er vigtigt, at 
forhandlerne møder medlemmerne og tillidsfolkene 
i øjenhøjde, siger Susanne Bahne Hansen, som er til-
lidsrepræsentant på Novozymes.

– Overenskomstforhandlingerne er noget af det 
vigtigste, istemmer Pia Groth Thomsen, tillidsrepræ-
sentant på Haldor Topsøe.

– Det er vigtigt at blive klogere på, hvad der ligger 
kollegerne på sinde i de andre fagforbund, og hvor 
der er ligheder mellem vores krav.

Rei Mansa, som er tillidsrepræsentantstedfortræder 
på Agilent Technologies i Glostrup, supple-
rer:

– Det er også noget med at hol-
de forhandlerne op på, hvad 
der er vigtigt for os. Hvis vi 
ikke siger noget, så kan vi 
heller ikke forvente, at de 
hører os.

SPÆNDENDE HVAD 
DE ANDRE TÆNKER
Rei, som er med til over-
enskomstoptakt for første 
gang, synes umiddelbart, 
at HK Privats tre topkrav om 
mere i løn, overenskomst til alle 
og mere styr på arbejdstiden rammer 
rimelig meget plet.

– De går godt i tråd med det, vi selv har hørt fra 
medlemmerne. Så nu bliver det spændende at høre 
folks betragtninger om kravene, siger Rei. 

– Jeg tror måske ikke, der er så meget, der ligefrem 
bliver ændret efter i dag. Men det er en vigtig mulig-
hed for at give sin mening til kende og fortælle for-
handlerne, hvad der for os ligger i de enkelte krav. Jeg 

er da nysgerrig efter, hvordan de vil repræsentere min 
interesse som HK’er.

Sagen er nemlig den, at der ikke sidder nogen 
HK’ere med ved forhandlingsbordet, når den tonean-
givende Industriens Funktionæroverenskomst bliver 
forhandlet i begyndelsen af 2020. HK er i stedet med 
i forhandlingsfællesskabet CO-industri, hvis formand 
Claus Jensen (Dansk Metal) og næstformand Mads 
Andersen (3F Industri) skal forhandle på vegne af ni 
medlemsforbund – heriblandt HK. 

I løbet af 2019 har de enkelte forbund samlet krav 
ind fra deres respektive medlemmer og indsendt i alt 
734 ønsker til CO-industri. Claus Jensen og Mads An-
dersen er derefter taget på turné for at møde tillidsre-
præsentanter i hele landet og blive klogere på, hvad 
der er vigtigt for medlemmerne ude på de enkelte 
virksomheder. Sidste stop på turnéen – og allersidste 
chance for at påvirke forhandlerne – er denne dag i Kø-
benhavn.

DOBBELT OP ER VIGTIGSTE KRAV
Efter frokost samles de fremmødte tillidsrepræsentan-
ter fra HK og fra Teknisk Landsforbund for at drøfte kra-

vene. Faglig chef i HK Privat, Kim Jung Olsen, 
lægger ud med at opridse HK’s krav, 

der ud over de tre topkrav også 
omfatter en række andre te-

maer, som HK gerne vil have 
med til forhandlingsbordet.

Først fortæller Kim dog 
om topkravene: 

– Vi stiller et hovedkrav 
om dobbelt op på frit-
valgskontoen, som i dag 
er på 4 %. Den vil vi have 

op på 8 %. Samtidig ser vi 
gerne, at den kan bruges til 

flere ting end i dag. Vi har for 
eksempel medlemmer, der spør-

ger, om de kan få en omsorgsdag til 
deres børnebørn. Derfor er det med i kravet, 

at vi gerne ser en udvidet fleksibilitet: Fritvalgskonto-
en skal laves om til en arbejdslivskonto, forklarer han.

Tanken med en arbejdslivskonto er, at den skal kunne 
bruges fleksibelt, alt efter hvor man er i livet. En gang 
om året kan man vælge, om den skal gå direkte ind 
på kontoen, over på pensionsopsparingen eller kon-
verteres til frihed i form af et antal omsorgsdage etc.

Jeg kunne godt tænke mig at 
få italesat på aftenens møde, 

hvordan vi kan være sikre 
på, at der bliver fokuseret på 

ligestillingsaspektet.
Rei Mansa, tillidsrepræsentantstedfor-

træder hos Agilent Technologies
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Bagefter gennemgår Kim de andre temaer, heri-
blandt udvidet adgang til barsel og ligestilling ind 
i barselsbestemmelserne. Et område, der ligger Rei 
ekstra meget på sinde. 

– Jeg kunne godt tænke mig at få italesat på afte-
nens møde, hvordan vi kan være sikre på, at der bliver 
fokuseret på ligestillingsaspektet – når det nu er to mid-
aldrende, hvide mænd, der sidder der for os, siger Rei.

BARE SPØRG 
Der er debat blandt tillidsrepræsentanterne bagefter, 
og efter en diskussion om lønniveau, kommer debatten 
til at handle om barsel og ligestilling. Rei spørger til, 
hvor meget man vil kæmpe for det.

– Det har jo indflydelse på ligeløn, pension og så vi-
dere, pointerer hen (Rei er transperson, derfor skriver 
vi »hen« i stedet for han eller hun).

– Hovedforhandlerne møder vi jo i aften, svarer Kim 
og opfordrer: 

– Spørg dem.
Debatten tager nye drejninger. Først går den på 

uddannelse, og siden på, hvad en forhøjet fritvalgs-
konto vil betyde for muligheden for øvrige lønstignin-
ger. Rei noterer flittigt undervejs. En af grundene til 
at være med i dag er nemlig at blive endnu bedre til 
at forklare kollegerne om HK’s overenskomstkrav og 
baggrunden for dem.

Tillidsrepræsentant Anne Breum fra Novozymes ud-
trykker sin støtte til kravet om 8 % på fritvalgskontoen:

– 8 %, det er en månedsløn. Dét kan jeg kommunike-
re. Jeg synes også, vi rammer spot on med det moder-
ne arbejdslivs udfordringer og kravene om, at vi skal 
være fleksible, siger hun.

Da faglig chef Aase Lohmann fra HK it, medie & 
industri Hovedstaden samler op på debatten, har 
mange meldt sig til at tage ordet på aftenens møde. 
Iblandt dem er Rei, som vil tale om ligestilling på bar-
selsområdet og spørge forhandlerne, hvordan de har 
tænkt sig at få fokus på det.

HERTIL OG IKKE LÆNGERE
Det er blevet hen på eftermiddagen, da de cirka 40 
tillidsrepræsentanter bryder op og sætter kurs mod af-
tenens møde, som finder sted hos Metal Hovedstaden 
500 meter derfra. 

Det er nu, de tillidsvalgte i Hovedstadsområdet får 
en sidste mulighed for at påvirke de to mænd, der skal 
forhandle overenskomst på vegne af hundredtusind-
vis af lønmodtagere.

Det er også en del af programmet, at Claus Jensen 
og Mads Andersen fortæller om deres tilgang til for-
handlingerne. Den slags er tophemmeligt, og derfor 

1 FORDOBLING PÅ  
FRITVALGSLØNKONTOEN

Du skal have mulighed for at tilrettelægge dit arbejdsliv langt mere 
fleksibelt. Derfor vil HK Privat have udvidet mulighederne for, hvad du 
kan bruge din fritvalgslønkonto til. I dag kan du få pengene udbetalt, 
sætte dem ind på din pension eller købe ferietillæg, omsorgsdage 
eller seniorfrihed. Fremover skal den også kunne bruges til at købe 
ekstra feriedage og ekstra uddannelsesdage. Og så skal der sættes 
langt flere penge ind på kontoen, så den fordobles fra 4 % til 8 %.

Dette er det vigtigste af de tre topkrav, HK Privat har stillet til over-
enskomstforhandlingerne i 2020. 

På formødet 
diskuterer tillids-

repræsentan-
terne gruppevis 

de vigtigste 
aspekter af 

OK20-kravene. 
Hvem vil tage 
ordet og sige 

hvad på aftenens 
møde med 

CO-industris 
topforhandlere?

DE TRE

TOPKRAV

TIL OK20
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er det ikke lykkedes IMI-bladet at få tilladelse til at del-
tage i selve mødet.

I stedet ringer vi et par dage senere til Rei for at høre, 
hvordan aftenen forløb i Metal Hovedstadens kælder. 

Som ventet var der fyldt rigtig godt op – men dog 
siddepladser til alle. Og stemningen var god, fortæller 
Rei: Folk virkede positive og engagerede.

– De to forhandlere gennemgik deres hovedkrav, og 
hvorfor de har valgt at fokusere på de ting, de har. Det 
var interessant, og de gik ret meget i detaljen med 
de enkelte punkter. Det fik mig i hvert fald til at føle 
mig mere oplyst, og det var en hjælp at se, hvad de 
baserede deres krav på. De præsenterede en del sam-
fundsøkonomiske data og statistik til at underbygge 
deres strategi. 

REI REJSER SIG
Efter forhandlernes oplæg og en kaffepause blev det 
tid til spørgsmål fra tillidsrepræsentanterne.

Mange HK’ere kom til orde, og Rei var iblandt dem. 
Flest talte om forhøjelse af fritvalg fra 4 % til 8 % og 
indførelse af en arbejdslivskonto. Andre talte om 
50 %-reglen og dækningsområde, som skal være 
mere fleksibelt, så det følger med HK’ernes stigende 
uddannelsesniveau. 

Der blev blandt andet også talt uddannelse, funk-
tionsløn, tillidsvalgtes rettigheder og forskudte ar-
bejdstider inkl. en mere fyldestgørende arbejdstids-
bestemmelse i Industriens Funktionæroverenskomst. 

Rei brugte sin taletid til at bringe barsel på bane.
– Jeg spurgte til, hvordan de ville sikre mere ligestil-

ling på barselsområdet, også fordi barselsfordelingen 
har indflydelse på ligeløn, hvem der tager flest »bar-
nets sygedage«, og på hvor meget man får opsparet 
i pension, siger hen.

– Det svarede de på og forklarede, hvor de vil læg-
ge fokus, og hvilken strategi de vil bruge. De svarede 
grundigt og fint – selv om jeg måske ikke er helt enig 
i, hvordan de vil gribe det an. Der var også tre-fire an-
dre, der spurgte til barselsområdet, så det er noget, 
flere har fokus på.

Alt i alt står Rei tilbage med et indtryk af at være 
blevet klogere på OK20-kravene. Og måske mest af 
alt at have været med til at vise flaget et sted, hvor det 
virkelig er vigtigt.

– Det virkede som om, de to forhandlere lyttede. 
De skrev i hvert fald en forfærdelig masse ned. Uan-
set hvad synes jeg, det var vigtigt at vise opbakning 
til forhandlingerne og vigtigt at vise, at der er nogle 
emner, der har stor betydning for os som gruppe. Og 
det er ekstra vigtigt, når nu HK ikke er med ved for-
handlingsbordet. 

2 OVERENSKOMST  
TIL ALLE

Hensigten med dette topkrav er, at så mange medlemmer som muligt 
skal være dækket af en overenskomst. Dette skal ske dels ved at udvi-
de dækningsområdet – dvs. hvilke medarbejdergrupper, der er omfat-
tet af en HK-overenskomst, dels ved at afvikle 50 %-reglen, som siger, 
at ansatte under HK Privats område kun har ret til en overenskomst på 
deres arbejdsplads, hvis mindst halvdelen af dem er medlem af HK.

Dækningsområdet skal ikke blot udvides, men også præciseres, 
så det følger med HK’ernes stigende uddannelsesniveau, og så ar-
bejdsgivere ikke kan skrive nuværende HK’ere ud af overenskomsten 
ved eksempelvis at tildele dem et meningsløst ansvarsområde og en 
titel i samme genre.

3 KONTROL MED 
ARBEJDSTIDEN

Hensigten med dette topkrav er, at medlemmerne skal 
have større indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdsti-
den. Kravet gælder alle, men i særlig grad medlemmer 
ansat på overenskomster med funktionsløn. Her mener 
HK Privat, at der er brug for at se på, om der er en rimelig 
sammenhæng mellem omfanget af arbejde og den løn, 
der udbetales.

Samtidig skal medlemmer, der arbejder på ubekvemme 
tidspunkter (eksempelvis ved aften- og natarbejde) have 
nedsat arbejdstid og mere i løn/tillæg, som efter den enkel-
tes eget valg enten kan udbetales eller omsættes til frihed.

På mødet med 
CO-industris 
topforhand-
lere tager Rei 
ordet for at 
høre, hvordan 
Claus Jensen og 
Mads Andersen 
vil sikre mere 
ligestilling på 
barselsområdet.
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SÅDAN TRUER

NATARBEJDE 
OG SKÆVE ARBEJDSTIDER  
DIT HELBRED

Lars Madsen Carsten Snejbjerg

Tillidsrepræsentant Lene 
Kjærgaard fik masser af stof til 

eftertanke på gå-hjem-mødet om 
natarbejde og helbred.12 IMI-BLADET



OK-KRAVETKONTROL MED ARBEJDSTIDEN

Kontrol med arbejdstiden er et af HK Privats tre topkrav til OK20. Sammen med tillidsrepræsentant 
Lene Kjærgaard fra DXC tog vi til gå-hjem-møde om natarbejde for at høre nyt fra forskerne på 
området. Konklusionen var klar: Arbejde på skæve tidspunkter indebærer risici, der skal tages 
meget alvorligt – også selv om man egentlig ikke føler sig belastet

Der er pænt fyldt op i auditoriet 
hos Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø, hvor der 

er inviteret til to timers gå-hjem-møde om 
natarbejde og helbred. Tre forskere vil 
fremlægge ny viden på området, og det 
har en onsdag eftermiddag i november 
trukket omkring 40 deltagere til forsk-
ningscentrets anonyme hovedsæde på 
grænsen mellem Østerbro og Emdrup.

En indledende håndsoprækning 
afslører, at nogle af deltagerne selv 
arbejder om aftenen eller om natten. 
Andre har tidligere gjort det, og andre 
igen sidder med ansvar for at lægge 
vagtplaner for ansatte, der arbejder på 
skæve tidspunkter. 

Og så er der Lene Kjærgaard, som er 
tillidsrepræsentant på it-virksomheden 
DXC og har 14 medlemmer, som arbej-
der på skiftehold, samt en del der har 
natarbejde. Lene har takket ja til at del-
tage i mødet sammen med IMI-bladets 
udsendte for at blive endnu klogere på 
nogle af aspekterne bag det OK20-top-
krav, der hedder »kontrol med arbejds-
tiden«.

RYSTET I PAUSEN
For journalisten starter det ærligt talt 
ikke 100 procent efter planen. Lene 
oplyser nemlig beredvilligt, at hendes 
natarbejdende kolleger på DXC faktisk 
IKKE oplever helbredsgener eller uheld. 
Hun er heller ikke bekendt med en sær-
lig sygestatistik for dem. Det fortæller 
hun umiddelbart inden mødets start, og 
journalisten noterer sig i sit stille sind, at 
dette indlysende spørgsmål burde han 
nok have stillet forinden.

Tanken med denne artikel var trods 
alt at fortælle om de meget reelle gener 
og problemer, der er forbundet med at 
arbejde på skæve tidspunkter. Så havde 
det jo været fint, hvis Lene kunne nikke 
genkendende til problemerne og kryd-
re med stærke eksempler fra det virke-
lige arbejdsliv.

Men da vi rejser os for at gå til pause 
efter den første time, er der sket noget. 
For nu fanger Lene journalistens blik og 
udbryder: 

– Jeg tror da, jeg ville være lidt rystet 
lige nu, hvis jeg var på nat- eller skifte-
hold. 

På vejen ud til kaffe- og muffins-buf-
feten uddyber hun:

– Altså, meget af det vidste jeg godt. 
Men det er første gang, jeg på den måde 
hører forskere fortælle om risiciene.

Så hvad er det, Lene har hørt den før-
ste time?

OGSÅ RISICI EFTER FYRAFTEN
Jo, to forskere fra Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø har fortalt 
om dels langsigtede helbredsrisici, dels 
risikoen for ulykker efter, at man har væ-
ret på aften- og natarbejde. 

For én ting er, at man kan blive utilpas 
og få eksempelvis maveproblemer af 
for lidt søvn, eller at man har øget risiko 
for arbejdsulykker, hvis man er udkørt.

Men noget andet er det underlig-
gende og følgeproblematikker. Som 
når professor Helene Garde efter ind-
ledningsvis at have sagt, at »i dag vil vi 
se på, om der er andre, mere alvorlige 
helbredskonsekvenser«, peger på sit 
PowerPoint-slide og konstaterer:

– Folk, der arbejder om natten, har 
sandsynligvis større risiko for kræft.

Eller når en anden forsker fortæller om 
risikoen for ulykker efter aften- og natar-
bejde, eksempelvis i forbindelse med 
transport eller i hjemmet efterfølgende. 
For man holder jo ikke op med at være 
træt, når man får fri, som hun pointerer.

Forskeren præsenterer resultaterne 
fra sit ph.d.-studie om ulykker og af-
ten-/natarbejde i sundhedsvæsenet. I 
korte træk viser studiet en højere risiko 
for ulykker efter aften- og natarbejde 
og ved kort tid fri mellem to vagter. An-
satte i sundhedssektoren har således 
en højere risiko for at komme ud for en 
ulykke, hvis de har fri 11 timer eller min-
dre mellem vagterne. Har man mindst 
en aftenvagt om ugen, så har man ale-
ne af den grund 18 % øget risiko for at 
komme ud for en ulykke.

– Det er rystende at høre om risiko-
en for at komme til skade – både på 
arbejdspladsen, og når man har forladt 
den. Og så er helbredsrisiciene jo også 
rystende – både med blodtryk, mave-
problemer og kræft, siger Lene.

HELBREDSTJEK TIL KOLLEGERNE
Mens hendes skifteholds- og natarbej-
dende kolleger altså ikke rapporterer 
om umiddelbare gener i større omfang, 
er gå-hjem-mødet hos NFA en vigtig på-
mindelse om, at der lurer alvorlige risici 
under overfladen. Lene Kjærgaard siger 
efter mødet, at hun vil opfordre sine kol-
leger til at være ekstra opmærksomme 
på deres helbred.

– Man skal tænke sig om, når man er 
ansat med skæve arbejdstider. Jeg tror, 
det vil være en god idé at få jævnlige 
helbredstjek hos sin læge. Og så hørte 
jeg noget på gå-hjem-mødet om, at Ar-
bejdstilsynet kan rykke ud og lave hel-
bredstjek. Det vil jeg bede om, at vi får på 
DXC, hvis Arbejdstilsynet har mulighed 
for at komme ud. Og hvis ikke, vil jeg tage 
en snak med mine kolleger, siger hun.

– Det skal jo ikke være farligt at gå på 
arbejde. 

Jeg tror da, jeg 
ville være lidt rystet 

lige nu, hvis jeg  
var på nat- eller 

skiftehold.
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Der er altid mulighed for at få en tår øl, når man som 
Frederikke Hansson er kontorelev hos Mikkeller.
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Navn: Frederikke Hansson
Jobtitel: Kontorelev 
Ansat siden: Juli 2018

KORT OM ARBEJDSPLADSEN
Lokalitet:  Vesterbro i København
Ansatte:  Ca. 40
Overenskomst:  Nej
Tillidsrepræsentant: Nej

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

SERIE: DET VI LAVER

MIKKELLER
Frederikke Hansson elsker at have masser af ansvar som kontorelev hos 
Mikkeller – og så er hendes favorit-øl i øvrigt ikke længere Slots Classic

HVORFOR VALGTE DU AT 
BLIVE KONTORELEV?
Jeg begyndte egentlig på kokkeuddannelsen, men fik så 
en sygdom i mine hænder, der gjorde, at jeg ikke kun-
ne arbejde som kok. Kontoruddannelsen syntes jeg lød 
mega spændende. Og så valgte jeg økonomiretningen, 
fordi jeg altid bare har nørdet tal og synes, det er sjovt 
og spændende med matematik, økonomi og Excel-ark.

HVORDAN FIK DU ELEVPLADS 
HOS MIKKELLER?
Da jeg så stillingsopslaget, tænkte jeg: Det er det, jeg 
skal! For Mikkeller er en virkelig spændende virksomhed, 
og den beskæftiger sig lidt med restaurationsbranchen. 
Jeg var den sidste, der kom til samtale. Lidt sådan »arh, 
vi tager sgu lige hende her med også«, har jeg senere 
fået at vide. Og så fik jeg det! Jeg spurgte dem et stykke 
tid efter, hvorfor det blev mig, og de kunne bare mærke, 
hvor meget jeg ville det og brændte for det.

HVORDAN ER VIRKSOMHEDEN SPÆNDENDE?
Der sker bogstavelig talt noget nyt hver dag. Det kan 
godt ske, jeg sidder med de samme overordnede op-
gaver, men der er bare så meget variation i det. Vi har 
13 datterselskaber inden for Mikkeller, som vedrører ba-
rer og restauranter i Danmark, og jeg sidder med seks 
af dem. Jeg bogfører salg, har korrespondance med 
managers, laver løn og månedsopfølgning, indberetter 
moms, afstemninger, fakturaer, debitor/kreditorstyring, 
opdatering af budgetter og salgstal og vidererapporte-
ring – alt der forbindes med at køre økonomi i et selskab.

DET LYDER SOM OM, DU HAR EN DEL ANSVAR?
Det har jeg, og jeg tror, det har udviklet mig meget. Det 
kan godt være lidt tidspresset nogle gange, men det er 

ikke for meget. Min chef er også god til at hjælpe mig 
eller sige: Tag det roligt, vi skal nok nå det, du skal ikke 
stresse. Det vigtigste er, at vi får lavet den og den op-
gave, og så kan vi kigge på de andre, hvis der bliver tid.

HVORDAN ER DET AT ARBEJDE I SÅDAN EN 
RELATIVT UNG OG TRENDY VIRKSOMHED? 
Vi har bare et VILDT godt sammenhold, og alle snakker 
med alle på tværs af funktioner og rang. Hvorimod nog-
le af mine klassekammerater ikke engang ved, hvem 
ejeren af virksomheden er, fordi han sidder så langt 
oppe eller ligefrem i et andet land. Der er helt sikkert 
en fælles energi omkring, at vi skal løfte den her virk-
somhed sammen – alle sammen. 

SPILLER ØL EN ROLLE I DIT ARBEJDSLIV?
Det spiller en rigtig stor rolle. Der er bare altid øl – uden 
at vi selvfølgelig går og drikker os fulde. Vi får ofte nye 
øl eller specialvarianter til smagning, der er øl til frokost, 
hvis du vil have det, der er øl kl. 8 hver onsdag morgen, 
der er øl, efter du har været i træningslokalet – der står 
simpelthen en kæmpe cooler med øl i, hvis du lige bliver 
lidt tørstig, mens du sidder på træningscyklen. Så det er 
tilgængeligt, og der er ikke nogen, der kigger mærkeligt 
på dig, hvis du tager en øl kl. 8 onsdag morgen. Det er så 
et lidt skævt tidspunkt at drikke øl på for mig.

HAR DIN EGEN SMAG ELLER 
INTERESSE FOR ØL ÆNDRET SIG?
Ja, helt sikkert. Slots Classic var favoritten, da jeg starte-
de her. Så smagte jeg lidt efter lidt en masse forskelligt 
– mine kolleger sørgede for, at jeg blev puslet stille ind 
i det og ikke bare startede med en stout på 9 %. Jeg 
smager tit nye øl, men mit hjertebarn nu er sur øl som 
Boon og Lambic og spontanøl. Det er virkelig godt. 

Lars Madsen

Carsten Snejbjerg
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Brancheklubben Grafisk Kommunikation Hovedstaden står bag mange og ofte 
voldsomt populære arrangementer. På det seneste er det endda lykkedes at 
få medlemmerne til selv at stå for de arrangementer, de efterspørger. Hvad er 
det, de kan, de der kreative typer?

LIDT STRATEGI OG 
MASSER AF ÅBENHED ER 

OPSKRIFT
PÅ SUCCES

Lars Madsen Carsten Snejbjerg
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32 arrangementer i 2019, 
venteliste til mere end 
hvert fjerde, og i alt over 

650 deltagere. Ved enkelte arrange-
menter endda tre gange så mange til-
meldte, som der har været kapacitet til.

Tallene taler deres tydelige sprog 
om, at HK-brancheklubben Grafisk 
Kommunikation Hovedstaden både 
skaber mange arrangementer og for-
mår at tiltrække masser af medlemmer.

Men er der en hemmelighed bag suc-
cesen? Det skal vi blive klogere på sam-
men med bestyrelsesmedlemmerne 
Christa Puch Nielsen og Rikke Winkler 
Nilsson. Stedet er Christas lejlighed på 
Frederiksberg, på bordet er der varm 
kaffe og kanelgifler, og så er der en 
bærbar computer, som tilhører Christa, 
kasserer i bestyrelsen. 

DET PRAKTISKE OG DET SJOVE
Faktisk begyndte den nuværende stra-
tegi og succes netop med et Excel-ark 
på Christas computer. Det var i foråret 
2018, og Christa var lige trådt ind i be-
styrelsen, da et af de andre bestyrel-
sesmedlemmer foreslog, at de fik et 
overblik over, hvad de egentlig brugte 
pengene til i brancheklubben.

Det gik Christa så hjem og regnede 
på. Og da hun kunne vende tilbage 
med en slags overblik, meldte et nyt 
spørgsmål sig hurtigt: Hvordan syntes 
bestyrelsen, at ressourcerne fremover 
skulle bruges?

– Vi blev enige om en 60/40-fordeling, 
hvor 60 % af pengene går til teknisk fag-
lige kurser og foredrag og 40 % til det 
kreative og inspirerende, siger Christa.

– Det er det, vi hører fra medlemmer-
ne: De vil meget gerne det tekniske, 
siger Rikke.

– Medlemmerne vil rigtig gerne have, 
at vi videreuddanner dem. Men det har 
vi ikke penge til. Vi kan bygge lidt oven-
på, inspirere og lave netværk, men vi 

kan ikke uddanne, selv om der er rigtig 
mange, der forventer det. 

Christa indskyder, at bestyrelsen 
overvejer en 70/30-fordeling på grund 
af efterspørgslen, og at brancheklub-
ben i 2019 faktisk er endt på 65/35.

– Men det er også flot, siger Rikke.
– Man skal tænke på, at vi sidder 10 

i den bestyrelse, som alle sammen er 
grafikere og alle er sådan nogle, der 
helst vil til bogbinding og klippeklistre. 
Selvfølgelig vil vi også gerne lave tek-
niske ting. Men det er meget sjovere at 
arrangere det andet.

KEDELIG STRATEGI
Bortset fra den overordnede strategi 
bag fordelingen af de forskellige typer 
arrangementer, arbejder bestyrelsen 
dog ikke med årsplaner og den slags – 
snarere tværtimod. 

– Vi har talt om at forberede program-
met for hele foråret på én gang, sådan 
gør de for eksempel i brancheklubben 
i Aarhus. Men det betyder også, at de 
skal knokle i to måneder for at få det hele 
på plads. Vi kiggede på hinanden og 
sagde: Det gider vi ikke. Det skal være 
sjovt det her, og ved at holde program-
met åbent, kan vi bedre arrangere ting, 
vi ikke havde forudset var en mulighed 
fire måneder tidligere, siger Rikke.

– I stedet kan vi alle løbende komme 
med idéer til arrangementer, og vi ta-
ler altid hinanden op i bestyrelsen, når 
nogen har en idé. Der er aldrig nogen, 
der siger nej. 

– Vi prøver også virkelig at forny os, 
siger Christa.

– Vi er meget lidt tilhængere af at 
sige; det der arrangement var en kæm-
pe succes, så den gentager vi næste år. 
På den måde er det ikke strategisk – for 
så bliver det kedeligt. 

»DU KAN LIGE SÅ GODT«
Lidt strategi skal der dog være plads til: 
I 2019 begyndte bestyrelsen i stigende 
grad at arbejde efter en »medlem til 
medlem«-tankegang, som landsforbun-
det Grafisk Kommunikation har lanceret.

– Det handler om, at vi prøver at få 
medlemmerne til selv at arrangere nog-
le af tingene, forklarer Christa.

TRE KURSER FRA 
2019, SOM CHRISTA 
OG RIKKE ER EKSTRA 
TILFREDSE MED

1 ER DIN PDF PÅ 
KANT MED LOVEN?

»Emnet var den nye lov om webtil-
gængelighed, og hvad den har af 
betydning for dem, der arbejder 
med at fremstille pdf’er til visning 
på skærme. Det var virkelig relevant, 
og folk var bare sådan: Hvor er det 
godt, I tager fat på det. Så der var 
vi rigtig på forkant for branchen og 
fik gjort folk opmærksomme på no-
get, som det var vigtigt, at de vidste. 
Også selv om emnet var meget tørt.«

2 CREATIVE  
TALKS 

»Vi haft to »creative talks« indtil vi-
dere. Det er en arrangementsræk-
ke, der handler om, at medlemmer 
stiller sig op og fortæller om deres 
egne passionsprojekter. Ikke nød-
vendigvis noget jobrelateret eller 
noget, man har fået penge for. For 
eksempel var en af talerne på den 
første talk vores medlem Signe, som 
på et tidspunkt ikke havde noget 
arbejde. I stedet for at gå og trille 
tommelfingre, gik hun i gang med 
at redesigne DSB’s billet-app, og 
DSB har siden benyttet flere af hen-
des idéer. Det er spændende at høre 
om processer, og hvad folk har haft 
at slås med.«

3  MESTERLIGE 
KRUSEDULLER PÅ 
DESIGNMUSEET

»Bare fordi det er så nørdet. Susan-
ne fra bestyrelsen fik arrangeret, at 
vi kunne komme ind i Designmu-
seets bibliotek og se gamle, gamle 
eksempler på kalligrafiske slyngnin-
ger. Det er bare SÅ nørdet, at det er 
der næppe nogen andre, der kunne 
finde på at lave.«

Det må gerne være lidt crazy, når Grafisk 
Kommunikation Hovedstaden finder på 
nye arrangementer. Men de tekniske kurser 
er også i meget høj kurs. Det fortæller 
bestyrelsesmedlemmerne Rikke Winkler 
Nilsson (på skamlen) og Christa Puch Nielsen.
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– Nogle gange får vi en henvendelse 
i stil med: »Vi vil gerne have noget Word-
Press«. Okay. Men hvad er det præcis, 
du gerne vil? Og kunne du være med til 
måske at sætte nogle rammer for kurset? 
For ellers skal vi til at finde ud af det hele 
selv og bare håbe på at ramme rigtigt.

– Vi er også blevet meget bevidste 
om den måde, vi taler om os selv på, når 
vi kommunikerer med andre medlem-
mer. Også hvis det bare er en snak ved 
kaffemaskinen. Vi siger: »Ja, det er HK, 
der står bag, men det er lavet af frivillige 
medlemmer. Jeg er frivilligt medlem. 
Du kan lige så godt gøre det, som jeg 
kan«, siger Rikke.

MEDLEMMER ARRANGERER SELV
Tre dage før vores samtale har et med-
lem, som ikke sidder i bestyrelsen, selv 
stået for et af klubbens arrangementer. 

– Det var »Design Thinking«, og hun 
har selv fundet underviseren og fundet 
ud af, hvad der skulle ske på kurset. Så 
har vi fundet pengene, og hjulpet med 
det praktiske, siger Rikke og fortsætter: 

– Hun kalder sig frivillig nu, det er su-
per fedt. Jeg kunne høre, hvordan hun 
til kurset gik rundt og talte med folk; 
»ja, det er mig, der har arrangeret det, 

ja, jeg er frivillig i HK«. Og det var skide 
godt og en kæmpe succes. Til foråret 
har vi et andet medlem, som laver et 
UX-arrangement, og vi har to nyuddan-
nede, der vil lave en koncept-workshop.

Christa understreger, at bestyrelsen 
gerne hjælper flere medlemmer, som 
kunne have mod på at kaste sig ud i det:

– Vi har skemaer og procedurer. Hvis 
et medlem kommer og har lyst til at ar-
rangere noget, så har vi en seddel, de 
kan få. Der står præcis, hvad de kan 
sige, når de introducerer, og at det er 
en god idé at kalde sig selv »frivillig« og 
alle de der ting, vi i fællesskab har fun-
det ud af fungerer.

– Når vi skriver mails, skriver vi også 
»Kærlig hilsen Christa, som er frivilligt 
medlem af bestyrelsen«. På den måde 
er der nogle termer, vi er begyndt at 
bruge for at vise, at vi altså er ens her. Vi 
prøver at gøre det bredere og bredere, 
så det ikke bare handler om at gå til HK 
og forlange et kursus. Og jeg synes, det 
er begyndt at virke.

Rikke nikker.
– Den der medlemstankegang kører 

vi bare videre med næste år, siger hun.
– Den passer også rigtig godt ind i, at 

mange af vores medlemmer grundlæg-

gende bare er glade for at mødes med 
ligesindede. Mange af os sidder ikke 
sammen med kollegaer inden for vores 
fag, og derfor er det rart at mødes med 
andre, der kan blive høje over folier og en 
flot prægning på en bog. Folk er da gla-
de for at klippeklistre. Men det er jo, fordi 
man klipper og klistrer sammen med an-
dre, der forstår, hvorfor man vælger net-
op dén røde farve og klipper lige præcis 
dét billede ud, at det bliver så relevant. 

1. MAJ MED WORKSHOP OG BADGEMASKINE
Nu skal 1. maj i København gøres mere kreativ og inkluderende. Blandt andet med  
fane-workshop, relancering af plakatkonkurrencen og gør-det-selv-badges i Fælledparken 

Grafisk Kommunikation Hovedstaden 
har fået lov til at ruske lidt op i HK’s 1. 
maj, så kampdagen i år bliver mere fav-
nende og forhåbentlig med deltagelse 
af flere HK-medlemmer. Det fortæller 
Laura Beate Konrad fra brancheklub-
bens bestyrelse.

– Jeg er opvokset på Østerbro og var 
altid med min mor og søster i Fælled-
parken 1. maj. Men da jeg sidste år var 
der sammen med min bestyrelseskolle-
ga, Susanne Frederiksen, kendte vi ikke 
ret mange. Det var også mest noget 
med at spise hotdogs og drikke øl og 
måske lidt svært at komme ind i som ny 
deltager, siger hun.

– Vi vil gerne være med til at gøre det 
til noget sjovt og lidt kreativt. Et arrange-
ment for hele familien, hvor man hygger 
sig og kan føle sig velkommen som ny. 

PLAKATER SKAL UD AT LEVE
Forud for den 1. maj vil Grafisk Kommu-
nikation Hovedstaden invitere sine med-
lemmer til en faneworkshop.

– Brancheklubben har jo ikke sin egen 
fane, og vores medlemmer er generelt 
super interesserede i det med at lave 
et produkt. Så vi laver nogle forskellige 
små faner og reklamerer for brunchen 
inde i HK Hovedstaden og faneoptoget 
bagefter, siger Laura.

Samtidig er det planen at forny den 
traditionelle 1. maj-plakatkonkurrence 
for elever på NEXT. Vinderen afsløres 
normalt ikke før den 1. maj, hvilket så 
også betyder, at vinderplakaten kun 
bliver brugt én dag.

– Vi forestiller os en tidligere dead-
line, så plakaten kan komme ud før 1. 
maj og få et længere liv. Måske kan den 
komme ud på nogle arbejdspladser og 
hænge. Det er jo fedt at se sine ting i vir-
keligheden, forklarer Laura.

– Og så laver vi et aktivitetstelt i Fæl-
ledparken, hvor man kan komme og 
lave sit eget badge. Noget grafisk og 
sjovt, som man kan få med sig hjem.

ET OPRÅB FRA BESTYRELSEN:

DEL DIN 
PASSION
Kom og fortæl om dit passionspro-
jekt på et »Creative Talks«-arrange-
ment og få feedback fra de andre 
medlemmer. En perfekt måde at 
brugt dit netværk på og måske fin-
de nye samarbejdspartnere eller 
projektmuligheder. 

Skriv en mail til gk@hk.dk,  
og fortæl om dit projekt.
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER

NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER 

EUROFINS BIOPHARMA 
PRODUCT
June Smith Birch
DI Funktionæroverenskomst
Stedfortræder
Susanne Andersen

HALDOR TOPSØE A/S
Lisbeth Olsen
DI Funktionæroverenskomst 

KMD A/S
Hanne Selsmark
DE IT-overenskomst

KAILOW TRYK A/S
Brian Rønning
Grakom Arbejdsgivere, timelønnet

NYE ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTER
NOVO NORDISK A/S
Silvija Purcelovic

RIVER STONE BIOTECH APS
Joan Thuun Hansen

SEMLER RETAIL GLADSAXE
Simon Levin

AGC BIOLOGICS A/S
Dorthe Christina Balling

APFEL
Aktivitetsudvalget for pensionister, efter-
lønnere og ledige www.k-apfel.dk

Alle medlemsmøder onsdag kl. 10.00 
i beboerlokalet, Emdrupvej 23, 2100 Ø

NÆSTE MEDLEMSMØDER
5/2 og 19/2
4/3 (årsmøde) og 18/3
1/4 og 15/4
6/5 og 20/5

ARRANGEMENTER
29/1 Café Samsø
2/2 Nørrebro Bryghus
25/3 Biograftur
29/4 Ole Rømer Museet

SENIORKLUBBEN 
I HK INDUSTRI 
HOVEDSTADEN AFD. 1
MEDLEMSMØDER OG FOREDRAG
27/1  Valby Kulturhus kl. 10.00
»Født i Horsens Tugthus«
24/2  Valby Kulturhus kl. 10.00
»Begrebet nationalinstrumenter«
30/3  Valby Kulturhus kl. 10.00
»Jeg gik catwalk hos Coco Chanel« 

ARRANGEMENTER
13/2 Keglespil i Grøndal Multicenter
9/3 Generalforsamling 
 i HK Hovedstaden
14/4 Udetur: Ballonparken
27/4 Forårsbanko i HK Hovedstaden
12/5 Udetur: Guidet gåtur i Nordhavn

Kontakt og tilmelding: Gøther Mathisen 
4072 5502 · g@birch-mathisen.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 Dam-
huskroen, 2. tirsdag i måneden.

ARRANGEMENTER
Tirsdag den 11. februar kl. 11.00 
Ivan Liljenbæk kommer og fortæller om 
Radio Mercurs korte levetid og spiller 
noget musik fra den periode. Der vil 
være mulighed for at købe billetter til 
Bakketur og Sensommertur. 

Tirsdag den 10. marts kl. 11.00 
Generalforsamling. Vi afholder vores 
ordinære generalforsamling med dags-
orden ifølge vedtægterne. Eventuelle 
forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen.  

Tirsdag den 14 april kl. 11.00 
Guitarkaj underholder med komik og 
musik, så kom og få rørt lattermusklerne.  

Klubbens hjemmeside: 
www.hkgrafisk-seniorklub.dk

Lars Madsen

GENERALFORSAMLING 
I GRAFISK 
TEKNIKER KLUB 
Lørdag den 16. maj kl. 12.00 
Restaurant Kareten,  
Hollænderdybet 1, 2300 Kbh S

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Formandens beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg
6. Eventuelt

I forlængelse af generalforsamlin-
gen er der spisning. Forslag senest 
fredag d. 17/4 til Stanley Dan Mazur: 
stanley.dan.mazur@gmail.com
eller: Stanley Dan Mazur, Tagensvej 
240 1. tv., 2400 København NV. 

Tilmelding til spisning senest fredag 
den 8. maj til Dorthe Larsen: 
dorthe.larsen@hk.dk · 3330 2347
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DAGSORDEN Se dagsordenen i flere detaljer på imi.hk.dk

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
3. Valg af stemmeudvalg
4. Året der gik, 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
7. Eventuelt

Tilmeld dig senest den 28. februar via mithk.hk.dk, imi@hk.dk eller 3330 2945.

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

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

VI STARTER  
MED UFORMEL 

FROKOST  
FOR ALLE!

TEMA 
MED OPLÆG OG DEBAT: 

BRANDING AF 
HK’ERE – SÅDAN 
VISER VI VORES 

VÆRD!

Invitation til

FÆLLESSKAB
Ordinær generalforsamling i HK it, medie & industri Hovedstaden  

LØRDAG DEN 7. MARTS 2020 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

TAG DIT BARN OG EVT. EN LEDSAGER MED! VI SØRGER FOR SJOVE AKTIVITETER SAMTIDIG MED GENERALFORSAMLINGEN.

VI  
GLÆDER  
OS TIL AT  
SE JER!


