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Hvad var det bedste, der skete i jeres klub i 2022? 

Efter tiden med corona er vi tilbage på normalt niveau med klubaktiviteter og tillidsrepræsentantopgaver i 

2022. Der sker mange positive ting hos os i Novo Nordisk, fordi firmaet vokser som aldrig set før både i 

Danmark og resten af verdenen. Det betyder mange nye kolleger, som alle inviteres til en samtale med 

deres lokale tillidsrepræsentant.  

Vi har også rigtig mange samtaler om, hvordan vores lokalaftaler fungerer. Som noget nyt har vi holdt en 

del informationsmøder på TEAMS om vores nye system med at blive placeret ind efter jobfunktion, her 

kaldet job levels, og hvordan det fungerer, hvis man fx skal rykke et job level op. Det blev en stor succes 

med cirka 775 tilmeldinger. Det var tydeligt, at vi på denne måde kunne nå ud til vores medlemmer på en 

nem, hurtig og effektiv måde. 

Samme model med møder på TEAMS har vi brugt til at forklare, hvordan man skal forstå vores lønaftale. 

Det gik op for os i TR-gruppen, at den var gået i glemmebogen. Ikke kun for laboranterne, men også hos 

vores ledere. Nu ved mange af vores kolleger, hvordan den skal bruges. Vi prøver nu også at klæde lederne 

på, når vi har vores dialogmøder med dem. På den måde hjælper vi også vores kolleger. 

Vi er stolte af og glade for, at det er lykkedes at øge antallet af praktikpladser for 2023. Det betyder, at vi 

igen er over 50 praktikpladser i 2023. Et godt argument har været, at der er brug for dem. De bliver alle 

ansat, når de er færdige med deres uddannelse. 

Noget nyt er, at vi begynder at blive brugt som jobbørs. Det bliver vi, fordi vi via vores netværk har 

kendskab til, hvor der kan være en mulighed for at flytte over eller omplacere; til fælles glæde for både 

medlem og Novo Nordisk. 



Vi har fået en ny aftale om efteruddannelse til både selvvalgt (IKUF) og mere Novo Nordisk-specifikt. 

Fremadrettet vil vi alle kunne se vores 10 uddannelsesdage (IKUF) samme sted, som vi bl.a. kan se vores 

feriedage. Vi håber, at denne nye aftale vil betyde større interesse for at tage selvvalgt efteruddannelse. Vi 

vil i hvert fald gøre vores til, at det kommer til at ske. 

 

Hvad kunne I godt have været foruden? 

Vi ville gerne have undgået, at der var kolleger, som blev fyret. De bliver selvfølgelig støttet og hjulpet 

videre til både interne eller eksterne jobs af den lokale tillidsrepræsentant. 

 

Hvad vil I huske 2022 for som tillidsrepræsentanter? 

I forbindelse med den stigende inflation og energipriser kom vores direktion med en udmelding på vores 

intranet. Fællesklubben var ikke enig i udmeldingen, og derfor lavede alle seks klubber i Fællesklubben et 

fælles skriv, som vi sendte ud til vores kolleger med opfordring til dels at læse, dels gerne at kommentere 

på det. Fællesklubben havde koordineret det med repræsentanterne for akademikerne. Mange lyttede til 

vores opfordring, så det fik en betydning. Resultatet blev, at Fællesklubben blev inviteret til lønforhandling. 

Det var ikke sket, hvis ikke der var reageret så tydeligt på vores firmahjemmeside.  

Det resulterede i en 4%-lønstigning på vores samlede lønpulje med effekt fra 1. januar 2023 i stedet for 1. 

juli. Altså 6 måneder før normal regulering. 

Alle steder har vores kolleger meget travlt, så det gælder for os om at passe på dem. Det kan vi gøre ved at 

’råbe op’ alle de steder og på alle de niveauer, som vi har kontakt med. Der skal ansættes mange flere, men 

det kan være svært at få nok kvalificerede ansøgere. Det kan også tydeligt ses på ledigheden blandt 

laboranter; der er ingen ledighed. Det betyder også, at lønningerne har fået et godt skub op ved 

nyansættelser. Markedskræfterne har sat deres præg. 

 

Hvad var det vigtigste, I lærte i klubben i 2022? 

Det er en stor udfordring og opgave for os seks fuldtidstillidsrepræsentanter at sørge for at klæde lederne 

og HR på ift. vores aftaler. Vi håber på, at vores onboarding-programmer til nye ledere vil hjælpe lidt. Vores 

erfaring er, at nye lederes fokus ikke er på vores lokalaftaler, hvilket betyder, at vi må bruge ekstra tid på at 

’klæde dem på’. 

Vi skal også fastholde vores fokus på at få nye kolleger ind i Laborantklubben og stå klar med hjælp på alle 

måder til alle.  

 

OG SÅ VIL VI GERNE TILFØJE, at for alle medarbejdere i Novo Nordisk er 2023 et særligt år, da Novo Nordisk 

fylder 100 år i februar. Vi kan alle være stolte af at være en del af dette industrieventyr. 

 


