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Agilent er igen fuldt åbent efter COVID19. Det skete den 2. maj 2022 med nye aftaler om 
hjemmearbejde og for de, der havde hybrid-aftale, en pligt til at være på site 3 dage om ugen. Det er 
kun få i vores gruppe, der kan dette, men blandt disse er det meget brugt og velset. For TR som 
hjemsendt var det en fantastisk ting igen at kunne være her hver dag og næsten helt frit bevæge sig 
blandt bygningerne. Der er dog stadig opmærksomhed på at blive hjemme, når man er syg, og mulighed 
for at få udleveret hjemmetest, hvis en kollega melder ind med corona. 
 
I Agilent er klubarbejdet forsøgt løbet i gang igen efter en meget stille corona-tilværelse.  
 
Laborantklubfrokoster med snak og udveksling er så småt i gang, og den forestående overenskomst har 
fået et par ord med på vejen. 
 
I maj fejrede klubben 20-års jubilæum med kage til alle medarbejdere ved frokosttid og senere foredrag 
og banko for medlemmerne. Det blev en god og morsom eftermiddag med arbejdstiden betalt af 
arbejdsgiver. En fin gestus og en velkommen gave til alle deltagere. Susanne Bahne, den daværende 
formand for Dansk Laborant Forening, berigede os med en snak om ”Fremtidens Laborant” og stillede 
sig bagefter til rådighed som banko-fører og morsom opråber. 
 
I juni var vi til foredrag hos Peter Beier i Axel Towers om deres chokoladeplantager efterfulgt af 
chokoladesmagning. Belært af sidste gang havde vi skippet middagen bagefter, da ingen kan rumme 
mere efter besøget. Det var nogle gode, lærerige timer, og chokoladen var pragtfuld. 
 
Vi har igen oplevet omstruktureringer både i produktion, udvikling og kvalitetssikring og det er nok det, 
vi skal se som standard fremover. Vi har ikke oplevet afskedigelser, men en del opsigelser. Der var 
mange, der ikke kunne se sig selv i det, og enkelte, hvis nye opgaver gik stik imod ønske.  
 
Årets lønforhandling var fælles for alle 4 tillidsrepræsentanter, og klagen fra sidste år havde den effekt, 
at vi startede forløbet tidligere. Vi har fået ny forhandlingspartner, Dorthe Bastiansen, som også indførte 
et nyt koncept, hvor funktionslederne sad med ved bordet og kunne høre vores argumenter. Resultatet 
blev en pulje på 5%!  
 
Fritvalgskontoen på 1% fra marts 2022 blev først fejlagtigt anvendt igen, hvilket havde som konsekvens, 
at puljen, som var tiltænkt som 4% + 1% fritvalg, blev 5% uden hensyn til den nye overenskomsts evt.  
kommende fritvalg. 
 
Lønstatistikken baseret på tal fra september 2021 er udsendt i september 2022 til brug for performance-
samtalerne, men præsenteres også på generalforsamlingen. HUSK vi er altid et år bagud, fordi vi 
lønforhandler om efteråret. 
 
Lokalaftalen om arbejdstid står stadig til genforhandling, da formuleringerne heri trænger til en 
opdatering, idet der til stadighed opstår tvivl om fortolkning. Det har igen været nødvendigt at lave 
afdelings-/afsnits-lokale aftaler om overarbejde til afklaring. 
 
Det blev desværre ikke til en nedfældet lokalaftale om arbejde på ”odd hours”, men emnet er talt så 
godt igennem, at vi ser effekt hos berørte medarbejdere, som ikke længere presses så meget. 



Der kører også stadig projektarbejder omkring nedbringelse af sygefravær, grøn omstilling og better 
place to work, som vi deltager i. 
 
Året 2022 har været et gennembrudsår for mig som tillidsrepræsentant, da jeg har fået en mere jævnlig 
gang i ”Udviklingen”. Nu har jeg en stående invitation til månedlige funktionsmøder i et afsnit samt har 
etableret kaffemøder med laboranterne i alle afdelinger der.  
 
Det har lært mig, at vedholdenhed og præsentation af, hvad vi kan, giver bonus. Vi bliver flere og flere 
og får mere og mere travlt, så det har været vigtigt for at opretholde kontakten. Jeg har allerede 
etablerede kaffemøder med QA-laboranterne både i bygning E og B, og i 2023 vil jeg arbejde på også at 
etablere dem i ”Produktionen”.  
 
Overordnet er mit samarbejde med mellem- og funktionsledere også stigende, og det føles rigtigt og 
befordrende. Jeg har månedlige møder nu med mange af funktionslederne og vil arbejde på at få de 
sidste med. 
 
 
På bestyrelsens vegne, Randi Høiagaard 


