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DERFOR ER DIN NÆSTE 
LØNSAMTALE SÅ VIGTIG
Din næste lønsamtale (for sådan en skal 
du da have!) er meget, meget vigtig. 
Jeg er faktisk overbevist om, at den er 
vigtigere end normalt, og jeg vil gerne 
forklare hvorfor:

Da finanskrisen ebbede ud for om-
kring 10 år siden, så vi her i afdelingen 
en besynderlig tendens: Selv i virksom-
heder med meget høj indtjening og 
produktivitet, blev vores medlemmers 
lønninger presset ned med henvisning 
til »magre tider« og noget med at »pol-
stre sig til fremtiden«.

Dengang måtte vi forstå, at virksom-
hederne af hensyn til deres fortsatte 
konkurrencedygtighed simpelthen ikke 
havde råd til at give medarbejderne or-
dentlige lønstigninger.

Nu ser jeg klare tegn i sol og måne 
på, at vi står over for en gentagelse af 
finanskrise-efterspillet. Når coronakri-
sen forhåbentlig snart ebber ud, vil 
virksomhederne atter befinde sig på 
bagkanten af en krise. Og lur mig, om 
ikke vi vil opleve en gentagelse af de 
argumenter, vi blev spist af med i en 
årrække efter finanskrisen i stedet for 
anstændige lønstigninger.

Derfor er det helt afgørende for de 
kommende års lønudvikling, at vi løn-
modtagere husker at insistere på den 
næste lønsamtale. Og på, at den skal 
have et reelt indhold og ikke kun hand-
le om, at riget fattes penge, og vi skal 
udvise mådehold.

Uden løndannelsen ude på de enkel-
te virksomheder kan vi simpelthen ikke 

være sikre på, at vi vil fortsætte med at 
have en positiv reallønsudvikling for vo-
res medlemsgrupper.

Øvelsen er ikke gjort nemmere af, 
at vi med OK20 fik forhandlet gode 
treårige overenskomster hjem. Nog-
le arbejdsgivere vil mene, at så har vi 
også fået rigeligt. Men det er min klare 
overbevisning, at vi på grund af coro-
nakrisen vil opleve et pres på lønninger 
og priser, uanset om man er ansat med 
eller uden overenskomst – eller om man 
er helt uden fast arbejdsplads. 

Og det er mit klare budskab, at over-
enskomstmæssige stigninger som 
fritvalgslønkontoen ikke bør være et 
argument for, at du ikke stiger i løn. 
Overenskomstmæssige stigninger er 
ikke en vurdering af din indsats som 
medarbejder. Det er dit personlige til-
læg derimod, og det er det tillæg, løn-
samtalen skal handle om.

Det står faktisk direkte skrevet ind 
i HK Privats landsoverenskomster, at der 
mindst én gang om året skal forhandles 
løn. Er du ikke dækket af en overens-
komst, har du ifølge funktionærloven ret 
til at kræve forhandling med virksomhe-
dens ledelse om løn- og arbejdsvilkår.

Vi vil de kommende måneder styrke 
vores tilbud og kurser i lønforhandling 
for både almindelige medlemmer og til-
lidsrepræsentanter. Her i bladet skyder vi 
indsatsen i gang med en interaktiv guide 
på midtersiderne. Udfyld den i ro og 
mag, så er du allerede godt i gang med 
din næste – uhyre vigtige – lønsamtale.
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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

Selv i virksomheder 
med meget høj indtje-
ning og produktivitet 
blev vores medlem-

mers lønninger presset 
ned med henvisning til 
»magre tider« og noget 

med at »polstre sig til 
fremtiden«.

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

Tryksag
5041-0806
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»Document control 
handler om at struk-
turere dokumenter, 
holde mange bolde 

i luften og arbejde med 
dokumentation på et 
meget højt plan. Det 
synes vi passer rigtig 

godt til mange HK’ere.«

– Tine Weirsøe, Scandinavian 
Document Control 

INDHOLD 08
04 KORT & GODT

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

06 ELEVER SNYDES FOR LØN
Især på virksomheder uden overenskomst 
snydes mange elever for fritvalgslønkonto. 
Beløbet kan overstige 10.000 kr.

08 LEDIG UDEN AFSAVN
Takket være HK’s lønforsikring havde Salli 
Sørensen stadig råd til »alt det sjove«, da 
hun blev ledig.

10 GUIDE – FORBERED 
DIN LØNSAMTALE
Udfyld vores lønsamtaleguide, og bliv godt 
klædt på til din næste lønsamtale.

12 CORONAKRISE GAV 
TILLIDSREPRÆSENTANT 
Ledelsens tiltag under coronanedlukningen 
har bevirket, at funktionærerne på Blad-
kompagniet nu har en tillidsrepræsentant.

14 KAMPEN FOR ET KURSUS 
Det blev på flere måder en bøvlet affære, 
da mediegrafiker Christian Philip Jakobsen 
ville på kursus i »After Effects«.

16 [DET VI LAVER] COMMENTOR
Datamatiker Devran Coskun er konsulent 
og softwareudvikler hos it-virksomheden 
Commentor.

18 KURSER, MØDER OG 
ARRANGEMENTER
Se, hvad der er på tapetet i IMI’s klubber, 
og hvem der er valgt som nye tillidsrepræ-
sentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

20 BAGSIDEN
Ny uddannelse i »Document control« hand-
ler om at behandle dokumenter korrekt – 
og det er der stigende efterspørgsel efter.

LÆS MERE PÅ BAGSIDEN
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16
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KORT & GODT

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

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

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

TWITTER.COM/ 
IMIINTWEETS

HK BAG LANDSDÆKKENDE 
ESPORT-TURNERING FOR UNGE

En landsdækkende, gratis esport-tur-
nering for ungdomsuddannelser og 
korte videregående uddannelser i hele 
landet skal være med til at skabe fokus 
på organiseret esport i Danmark.

Turneringen er den første store ind-
sats fra HK og Esport Spillerforeningen, 
som blev lanceret i januar 2020.

– Vi håber, turneringen vil under-
støtte udbredelsen af organiseret 
esport herhjemme. Og samtidig være 
med til at brande esporten som en 
fritidsinteresse, der også giver ud-
øverne stærke kompetencer, som kan 
gavne både under uddannelse og 
i arbejdslivet, siger IMI-formand Peter 
Jacques Jensen.

PRÆMIER UNDERVEJS
TEAM CUP vil blive afviklet i tre led, 
hvoraf de første to er 100 pct. online. 
Umiddelbart efter nytår indledes der 
med regionale kvalifikationsturnerin-

ger, og i februar og marts afgør regio-
nale playoffs, hvilket hold den enkelte 
region kan sende til den store finale. 
Finalen afvikles den 13. marts i Køben-
havn.

Der vil være præmier til både de re-
gionale vindere og vinderne ved fina-
lestævnet, og der vil også være sidelø-
bende konkurrencer. Det eneste krav 

for at deltage er, at hele holdet skal gå 
på samme uddannelsesinstitution.

VIL SIKRE ORDENTLIGE FORHOLD
Esport er både i Danmark og på ver-
densplan en branche i vækst, hvor man-
ge håbefulde unge i gråzonen mellem 
amatør og professionel navigerer i et ju-
ridisk cowboyland. Det er en kendt sag, 
at mange unge spillere bliver trælbund-
ne af dybt urimelige kontrakter, hvis lige 
næppe ville blive accepteret noget an-
det sted i samfundet. 

Det er netop for at sikre udøverne 
ordentlige vilkår, at Esport Spillerfor-
eningen blev dannet. Tiltag som TEAM 
CUP-turneringen skal være med til at 
understøtte opgaven, fortæller Peter 
Jacques Jensen: 

– Turneringen skal meget gerne være 
med til at øge opmærksomheden på, at 
man selv som ung spiller, der indgår sin 
første kontrakt, selvfølgelig skal have 
ordentlige forhold. Det kan Esport 
Spillerforeningen hjælpe med at sikre, 
siger han.

DET HITTEDE PÅ FACEBOOK: 

SORT PÅ HVIDT OM DEN NYE FERIELOV
Efter at en række medier havde bragt 
ildevarslende artikler om, at den nye 
ferielov kunne true folks efterårsferie, 
prøvede IMI at skabe lidt klarhed over 
situationen med et opslag på Face-
book. Der var nemlig flere scenari-
er for, hvordan man kunne sikre sin 
efterårsferie – og det blev der taget 
godt imod på Facebooksiden. Sce-
narierne kan i øvrigt hives frem igen, 
hvis medierne til jul skulle finde på at 

køre en tilsvarende historie – denne 
gang om, hvordan ferieloven kan 
true folks juleferie. 

LÆS MERE PÅ
TEAMCUP.DK
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Lars Madsen Philip Davali

Så meget forøges risikoen for abort 
efter 8. uge blandt kvinder der har to 

eller flere nattevagter om ugen.
Kilde: www.nfa.dk 

30 %

NY BEKENDTGØRELSE OM 
PSYKISK ARBEJDSMILJØ 

En ny bekendtgørelse gør det nu ty-
deligere for arbejdsgivere, ledere og 
medarbejdere, hvilke regler der gælder 
for at forebygge problemer i det psyki-
ske arbejdsmiljø.

Danmark er dermed et af de første 
lande i verden, der får en bekendtgø-
relse, som dækker hele det psykiske 
arbejdsmiljø.

HK har aktivt efterspurgt og arbejdet 
for at få klarere regler på området, for-
tæller Steen Bonde Jensen, som er ko-
ordinator for arbejdsmiljø i IMI.

– Regler og krav er nu samlet ét sted 
og gjort mere synlige for arbejdsgiver-
ne. Dermed er det nemmere for dem 
at orientere sig omkring deres forplig-
telser, og det fjerner undskyldningen 
for ikke at have fokus på det psykiske 
arbejdsmiljø.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ 
NEGLIGERES
Steen Bonde Jensen håber, at det øge-
de fokus på psykisk arbejdsmiljø også 
medfører, at psykiske arbejdsskader vil 
blive behandlet mere seriøst fremover.

- Det er først nu, at det psykiske ar-
bejdsmiljø bliver nogenlunde ligestillet 
med det fysiske. Udfordringen har hid-
til været, at nærmest intet bliver aner-
kendt: Det er under 1 pct. af de sager 
om psykisk arbejdsmiljø, vi rejser, som 
ender med at blive anerkendt, siger 
han.

– Vi ved ikke, om den nye bekendt-
gørelse vil ændre på dette. Vil vi få an-
erkendt flere sager, og hvad vil sankti-
onerne blive? Med andre ord: Hvilken 
effekt vil det her få for den enkelte 
medarbejder? Det ser vi meget frem til 
at følge nu.

NY BEREGNING: HK’S LØNFORSIKRING 
ER ET VIRKELIG GODT TILBUD

Som medlem af HK it, medie & indu-
stri Hovedstaden er du omfattet af HK’s 
kollektive lønforsikring, hvis du også er 
medlem af HK’s a-kasse. Med en pris på 
blot 79 kr. om måneden koster den kun 
en brøkdel af, hvad lønforsikringer typisk 
koster.

Nu viser en ny beregning, at HK’erne 
endda betaler mindre hver måned for 
fagforening, a-kasse og lønforsikring 
end medlemmerne af organisationer 
som Krifa og Frie. Her må medlemmer-
ne betale henholdsvis 1.286 kr og 1.255 

kr. om måneden, mens HK’erne betaler 
1.041 kr. Kun Det Faglige Hus er billigere 
i sammenligningen med en samlet må-
nedlig pris på 975 kr. Til gengæld er det 
kun i HK, man får de ting, som mange nok 
forbinder med en egentlig fagforening, 
blandt andet mulighed for en tillidsre-
præsentant, konfliktstøtte i tilfælde af 
storkonflikt og ikke mindst forhandling af 
overenskomst og lokalaftaler.

Med andre ord er der nu endnu flere 
gode grunde til at være medlem af en 
rigtig fagforening.

GRAVIDE SKAL SKÅNES 
VED NATARBEJDE

Det kan være nødvendigt at ændre 
arbejdstiden for gravide med natarbej-
de, og det er nu skrevet ind i Arbejdstil-
synets vejledning om gravide og am-
mendes arbejdsmiljø. Forskning blandt 
mere end 22.000 gravide viser, at natar-
bejde kan øge risikoen for ufrivillig abort, 
eller at den gravide bliver syg. 

Det nye afsnit i vejledningen fremhæ-
ver, at det er arbejdsgiverens ansvar, at 
den gravide medarbejders natarbejde 
planlægges, så det ikke udgør en risiko 
for den gravides sikkerhed og sund-
hed. Forskning viser, at mere end én 
nattevagt om ugen kan øge risikoen for 
ufrivillig abort for gravide, rapporterer 
Arbejdstilsynet på sin hjemmeside.

ABSOLUT SIDSTE 
CHANCE FOR BIDRAG 
TIL HK’S LØNSTATISTIK

Har du ikke allerede deltaget i HK’s 
lønstatistik, er det nu ved at være aller-
sidste chance. Senest fredag den 27. 
november skal du logge ind på siden 
hk.dk/oplysloen med din HK-kode eller 
NemID og indtaste dine lønoplysninger. 
Så bidrager du til den lønstatistik, som 
hvert år hjælper HK’ere over hele landet 
med at forhandle sig til en bedre løn. 
www.hk.dk/oplysloen
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ELEVER SNYDES  
FOR RETMÆSSIG LØN
I IMI oplever vi løbende sager med elever, der ikke får fritvalgslønkonto, selv om de har ret til den. Problemet 
rammer typisk elever på virksomheder uden overenskomst, og det kan dreje sig om adskillige tusinde kroner

H vis du er elev, kan du gøre dig 
selv en stor tjeneste ved at stu-
dere din seneste lønseddel. 

Der er nemlig risiko for, at du ikke får 
den løn, du har krav på.

– En del elever får ikke fritvalgsløn-
konto, hvilket de ellers er berettigede 
til, fordi den er en fast del af deres elev-
løn, fortæller Anne Berggren, som er 
faglig medarbejder og elevansvarlig 
i HK it, medie & industri Hovedstaden.

Får man ikke fritvalgslønkonto, bliver 
man snydt for en løndel, der pr. 1 marts 
2020 svarer til 5 pct. af lønnen.

– Det er rigtig svært at sige, hvor man-
ge elever det sker for. Men det er et pro-
blem, vi ofte støder på. Vi får jævnligt 
henvendelser om det. Og hvis jeg er ude 

på en skole for at tale med elever efter 
deres praktiktid, så sidder der ALTID no-
gen, der ikke har fået fritvalg, siger Anne.

ALLE ELEVER HAR OVERENS-
KOMSTRETTIGHEDERNE
Fritvalgslønkontoen er aftalt i overens-
komsterne, og derfor skal man normalt 
være omfattet af en overenskomst for 
at have ret til den. Forvirringen opstår 
imidlertid, fordi alle elever, der tager 
en erhvervsuddannelse inden for HK’s 
område, i deres praktiktid skal aflønnes 
i henhold til overenskomsten. 

Også selv om virksomheden ikke selv 
har tegnet overenskomst.

– På virksomheder med overens-
komst ved lønkontoret godt, hvad en 

fritvalgslønkonto er. Men det er ikke 
altid tilfældet på en virksomhed uden 
overenskomst. Enten kender arbejds-
giver ikke til fritvalgslønkontoen, eller 
også tror de, at deres elever ikke har 
krav på den, fordi virksomheden ikke 
har overenskomst, forklarer Anne.

NICE TING AT HAVE
IMI-bladet har talt med to elever, som 
har oplevet ikke at få fritvalgslønkonto. 
De har ikke lyst til at stå frem med navn, 
men IMI-bladet kender deres identitet. 
Den ene elev fortæller, at hun oprin-
deligt kontaktede HK og sendte sine 
lønsedler ind til et tjek, fordi hun havde 
indtryk af, at hun ikke fik så meget ferie, 
som hun havde krav på.

Lars Madsen

Morten Rode

Send din seneste lønseddel 
ind til imi@hk.dk, så gennem-
går vi den for dig og vender 

hurtigt tilbage med resultatet.  
Det er naturligvis helt 

gratis for dig.

FÅ ET LØNTJEK

Elevansvarlig Anne Berggren oplever, at 
en del elever ikke får fritvalgslønkonto.
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– Så siger den medarbejder, jeg taler 
med: »Er du godt klar over, at du også 
skal have fritvalgslønkonto? For det får 
du ikke lige nu«. Jeg har fået fritvalgs-
lønkonto i et tidligere job, så jeg vidste 
godt, hvad det var, og at det er en nice 
ting at have. Men jeg vidste overhove-
det ikke, at jeg havde krav på det som 
elev. Min arbejdsgiver vidste det heller 
ikke. Men jeg fik det med det samme, 
da jeg sagde det, fortæller eleven.

– Jeg tror, jeg fik lige knapt 8.000 kr. 
udbetalt i manglende fritvalg. Jeg har 
det fint nok med det, så længe det blev 
løst. Men havde jeg ikke fået det at vide, 
så havde jeg været rimelig bitter. Mit 
råd til andre elever vil være: Tjek op på 
jeres rettigheder, når I starter som elev. 
Lad være med at tænke, at det går nok, 
og at det har chefen sikkert styr på. Jeg 
er selv blevet meget mere opmærksom 
på de ting nu. Får jeg den rigtige løn, 
den rigtige ferie og det fritvalg og pen-
sion, jeg er berettiget til?

KENDTE DET IKKE
Den anden elev fortæller, at hun opda-
gede det manglende fritvalg, da hun fik 
foretaget et lønseddeltjek i HK.

– Det var bare for at få tjekket op på, om 
det hele så rigtigt ud. HK kunne se, at jeg 
ikke havde fået fritvalg i hele min elevtid 
på det første sted, hvor jeg var elev. Og 
at jeg ikke var steget til min nye sats som 
andetårselev i tide, fortæller hun.

– Da jeg senere fik en anden elev-
plads, havde de ikke forstået satserne 
rigtigt og gav mig for lidt i fritvalg. De 

kunne i øvrigt ikke forstå, at jeg skulle 
aflønnes efter overenskomsten, når de 
ikke selv havde overenskomst.  Begge 
gange er det HK, der har opdaget det.

Eleven fortæller, at hun ikke selv 
kendte til, at der var noget, der hed en 
fritvalgslønkonto.

– Jeg spurgte, hvad er det? Siden har 
jeg fortalt om det i klassen, og der var 
der mange andre, der heller ikke fik det 

og ikke havde hørt om det. Nogle gjor-
de noget ved det, men andre turde ikke 
af frygt for at gøre chefen sur og måske 
ikke få job i virksomheden bagefter, hu-
sker hun.

– Jeg syntes faktisk selv, det var lidt 
ubehageligt at skulle gå ind til chefen 
og sige, at der var sket en fejl. Også for-
di jeg godt vidste, at det stod lidt hårdt 
til i virksomheden.

HK KLAR TIL AT HJÆLPE
– Jeg synes, det er ærgerligt for både 
elev og arbejdsgiver, når det manglen-

de fritvalg først bliver opdaget på bag-
kant. Så kan det ende med en stor udgift 
for arbejdsgiver, siger Anne Berggren 
fra IMI.

– Men fritvalgslønkonto er en ret på 
linje med pensionsordning. Og hvis du 
ikke har fået fritvalg i to år, så er det må-
ske 14.000 kr., du mangler.

Anne opfordrer til, at man som elev 
straks tjekker sin lønseddel for at se, om 
man får fritvalgslønkonto, og om man 
får den korrekte sats, som i 2020 er 5 
pct. (dette stiger til 6 pct. i 2021 og 7 
pct. i 2022). Hvis det ikke ser korrekt ud, 
opfordrer hun til, at man tager en snak 
med sin arbejdsgiver.

– Man kan starte med at spørge sin 
arbejdsgiver ind til det. Sig, at du har 
hørt, at man skal have noget fritvalg, 
og det kan du ikke se, at du får. Hvis 
arbejdsgiver siger, at det har vi ikke 
her, så er det forkert, og så vil vi gerne 
hjælpe med at forklare. Man må også 
meget gerne tage kontakt til os, hvis 
man ikke tør tale med sin arbejdsgi-
ver, så skal vi nok tage over. Vi hjælper 
også gerne virksomheden med at reg-
ne ud, hvor meget det drejer sig om, 
siger Anne og slår i øvrigt et slag for, 
at man altid får sin lønseddel tjekket 
af HK.

– Grundlæggende er det en god idé 
at sende sin lønseddel ind til et gratis 
tjek. Vi gennemgår det hele og vil for 
eksempel opdage, hvis du ikke får den 
rigtige elevlønsats eller den rigtige frit-
valgssats, eller hvis du ikke får den pen-
sion eller ferie, du har krav på. 

FORSTÅ FRITVALGSLØNKONTO

• Alle elever har ret til en fritvalgslønkonto.
• Fritvalgslønkontoen er en del af HK Privats overenskomster og betyder, at der 

hver måned indbetales en procentdel oven i din løn, som går ind på en særlig 
konto. Lige nu er det 5 pct., i marts 2021 stiger det til 6 pct. 

• Har du for eksempel en månedsløn på 18.000 kr., så vil der hver måned blive 
sat 900 kr. ind på din fritvalgslønkonto.

• Én gang om året kan du vælge, om det opsparede beløb skal indbetales ekstra 
til din pensionsopsparing eller udbetales til dig.

Fritvalgslønkonto er en ret 
på linje med pensions- 

ordning. Og hvis du ikke  
har fået fritvalg i to år, så  
er det måske 14.000 kr.,  

du mangler. 

KR

IMI-BLADET 7



»Lønforsikringen har 
betydet, at jeg ikke har 

oplevet en nedgang i 
vores levestandard«

Lars Madsen Carsten Snejbjerg

Det kom som en kærkommen 
overraskelse for Salli Sørensen, at hun 

var omfattet af HK’s lønforsikring.8 IMI-BLADET



Da Salli Sørensen blev ledig, kunne hun takket være HK’s lønforsikring klare sig uden at skære 
i familiens budget – og stadig have råd til alt det sjove

S ally Sørensen har altid haft nemt ved at finde 
jobs. Og hun fortæller, at hun har været vant 
til at blive anbefalet til nye stillinger, når hun 

har stået og manglet arbejde.
Derfor kom det bag på den 31-årige kvinde, da 

hun ved udløbet af et barselsvikariat hos Radiometer 
i Brønshøj IKKE straks fandt et nyt job.

I Radiometer havde Salli blandt andet arbejdet med 
salg af blodanalyseapparater til Italien. I den forbin-
delse havde hun været vidne til, hvordan den italien-
ske efterspørgsel på Radiometers medicinske udstyr 
blev voldsomt forøget i februar og marts, hvor især 
Norditalien blev meget hårdt ramt af coronavirus. Men 
som så mange andre kom det alligevel bag på hende, 
at virussen også skulle få så drastisk indflydelse på det 
danske samfund.

– Jeg ville egentlig have søgt et nyt job i løbet af 
den ferie, jeg havde til gode efter afslutningen på min 
kontrakt. Men lige midt i ferien blev hele Danmark – og 
dermed også arbejdsmarkedet – lukket ned på grund 
af corona. Så var det jo pludselig lidt dumt, at jeg ikke 
havde fået søgt forinden, forklarer Salli, som er både 
detail- og kontoruddannet.

LØNNEDGANG PÅ 10.000 KR.
Med hus under renovering, en dat-
ter på fem år og en nyanskaffet 
hund i husstanden har Salli 
og hendes kæreste rigeligt 
med faste udgifter.

– Da jeg blev ledig, 
ville der være tale om 
en lønnedgang på 
over 10.000 kr., hvis 
jeg gik over til kun at 
få dagpenge, fortæl-
ler Salli.

At hun som medlem 
af HK havde en automa-
tisk lønforsikring, som 
supplerede hendes dag-
penge med op til 80 pct. af 
lønnen i seks måneder, anede 
hun faktisk ikke. 

OVER 3.000 KR. EKSTRA
– Da jeg lige pludselig fik ekstra kroner ind på kontoen, 
ringede jeg ind til HK og sagde, »jeg tror, I har udbetalt 
noget forkert«. Men nej nej, jeg var skam omfattet af 
lønforsikringen. Lønforsikring? Det var da dejligt! Jeg 

var vildt glad. Så skulle jeg ikke til at lægge budgettet 
om, siger Salli.

– Med lønforsikringen får jeg lidt over 3.000 kr. eks-
tra udbetalt om måneden. Det har betydet, at jeg ikke 
har oplevet en nedgang i vores levestandard. Der er 
ikke noget, jeg har været nødt til at skære fra. Jeg hav-
de heldigvis ikke opjusteret vores budget, efter jeg gik 
fra voksenelevløn til lønniveauet i mit barselsvikariat, 
så derfor kunne vi godt have klaret os uden de ekstra 
penge. Men lønforsikringen betyder, at der stadig er 
råd til lidt sjov fredag og lørdag aften, at min datter 
kan plage om diverse ting, når vi er ude at købe ind, 
og at vi kan tage på en miniferie i Jylland. Kunne min 
familie og jeg have gjort de ting, hvis det ikke var for 
lønforsikringen? Det er ikke sikkert.

INGEN STRESS MED LØNFORSIKRING
Den økonomiske fordel ved en lønforsikring er åbenlys, 
men der er også andre fordele, oplever Salli.

– Lønforsikringen har betydet, at jeg ikke har skul-
let stresse over at finde et nyt job. Og under corona-
nedlukningen, hvor min datter var sendt hjem fra bør-
nehaven, har jeg med ro i sindet kunnet fokusere på at 

være en tilstedeværende mor for mit barn. I stedet 
for bare at skulle finde noget for enhver 

pris, fokuserer jeg på at finde det 
rigtige job, hvor jeg kan bruge 

mine kompetencer bedst 
muligt.

BRUGER TIDEN PÅ 
UDDANNELSE
Som et led i den stra-
tegi, var Salli under 
tilblivelsen af denne 
artikel netop ved at 
færdiggøre en seks 
ugers jobrettet uddan-

nelse i kommunikation.
– Jeg er ved at repositi-

onere mig. Dels vil jeg kun-
ne skrive mere på cv’et, dels 

vil jeg få papir på nogle vigtige 
kommunikationskompetencer. Jeg 

har fået en bedre forståelse for, hvordan 
man både internt og eksternt kommunikerer som virk-
somhed, og jeg har lært om alt fra analysemodeller til 
udformning af nyhedsbreve. Det kunne for eksempel 
styrke mig i et job som personlig assistent eller som 
sekretær, siger Salli. 

Lønforsikringen har  
betydet, at jeg ikke  

har skullet stresse over  
at finde et nyt job.
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SKARP PÅ LØNSAMTALEN
FORBERED DIG MED IMI’S GØR-DET-SELV-GUIDE

Udfyld guiden og tag de vigtigste tal og pointer med ind til din lønsamtale på et neutralt talepapir.

ÅRSAGER TIL AT BEDE OM MERE I LØN
– din udvikling siden seneste lønsamtale

1. PERSONLIG UDVIKLING - DU ER ...

   Den der slukker brande

   Den der rækker hånden op, når der er nye opgaver

   Den der tager det kedelige, ingen andre gider

Andet:  

 

2. FAGLIG UDVIKLING 

Ny uddannelse:   

 

Ny viden:  

  

Nye kompetencer:  

 

Idéer du har bidraget med:  

 

3. UDVIKLING I DINE FUNKTIONER 

Opgaver du har løst:   

 

Nye opgaver:  

 

Nye ansvarsområder:  

 

Andet du har gjort dig positivt bemærket for:  

 

TIP!
Den frugtbare lønsamtale 

begynder længe før selve 
samtalen. Gød jorden ved 
at tydeliggøre over for 

din chef, når du præsterer, 
og varm op til de emner, du 
gerne vil bringe på banen.

GULDET
Udvælg dine vigtigste 2-3 argumenter 
for at stige i løn. Underbyg dem med 

eksempler og gentag dem igen og igen 
til lønsamtalen.



FÅR DU, HVAD DU FORTJENER?
      Din nuværende løn          Det tjener andre i tilsvarende jobs 

GODER DU VIL GÅ EFTER,  
HVIS DU IKKE KAN FÅ DET, DU VIL HAVE I LØN

   Mulighed for tillæg

   Uddannelse

   Overtidsbetaling el. betaling for rådighed

   Fri telefon

   Avis/magasin

   Bærbar/telefon/tablet

   Internet

   Rejsekort

   Motion i arbejdstiden

   Fridage

   Reduceret arbejdstid  
(til samme løn)

Har du fritvalgslønkonto, bør den ikke være et argument for, at du ikke stiger i løn.  Overenskomstmæssige stigninger er ikke en vurdering af din indsats som 
medarbejder

Dit udspil* 

Dit minimum** 

HVIS DU IKKE KAN FÅ DIN 
ØNSKEDE LØNSTIGNING STRAKS 
• Foreslå, at du stiger i etaper. Eksempelvis at en stigning på  

2.000 kr. gøres kvartalsvis på 4 x 500 kr. 

• Spørg, hvad der skal til for, at du kan stige i løn næste gang.  
Sørg for at skrive det ned.

• Aftal en dato for, hvornår I skal mødes igen. Gerne om nogle 
måneder – det er ikke nogen selvfølge, at der skal gå et helt år.

kr kr 

kr 

kr 

Denne guide kan downloades eller udfyldes digitalt: 
www.hk.dk/samtaleguide 

Træn online med vores interaktive kursus: 
www.hk.dk/individuelforhandling 

Hold øje med vores lønforhandlingskurser: 
www.hk.dk/kalender

OPTIMÉR DINE CHANCER  
MED HK’S RESSOURCER!

Sådan gør du:  Gå ind på www.hk.dk/fairloen og få en personlig 
lønrapport. Du vil blandt andet kunne se, om du tjener mere eller 
mindre end dine kollegaer i tilsvarende jobs. 

TIP TIL SAMTALEN
1. Begynd med smalltalk for at skabe en god 

stemning.

2. Fremlæg dine argumenter et ad gangen, 

roligt og langsomt.

3. Lyt til chefens argumenter.

4. Spørg ind, og forlang begrundelser.

5. Markér, hvor I er enige! Det bliver en bedre 

samtale, hvis I begge vinder. 

6. Notér flittigt under selve samtalen, tag dig 

tid til at reflektere, og vær ikke bange for 

tavshed.

* sæt det gerne en smule højere end det, du  
håber på, så der er rum til forhandling.
** den absolut mindste stigning, der vil  

gøre dig rimelig tilfreds.

LYNTEST



FRUSTRATION 
OVER CORONATILTAG GAV 

BONUS
Lars Madsen Carsten Snejbjerg

Var det ikke for coronakrisen, tvivler 
Susanne Kattrup Dam på, at hun var blevet 

tillidsrepræsentant.
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Ledelsens tiltag under coronanedlukningen er endt med at bevirke, at funktionærerne på Bladkompagniet 
endelig har fået valgt den tillidsrepræsentant, de har ret til. En proces, der gik overraskende nemt

H vad stiller man op, når man får 
forringet sine arbejdsvilkår be-
tragteligt – uden nogen form 

for kompensation?
Det spørgsmål måtte funktionærerne 

på Bladkompagniet i Rødovre stille sig 
selv, da de under corona-nedlukningen 
i foråret pludselig blev sendt ud at ar-
bejde i produktionen på skæve tids-
punkter og uden kompensation.

Baggrunden var, at Bladkompagni-
et på grund af omsætningsnedgang 
besluttede at hjemsende en gruppe 
vikarer, der normalt udfører dele af ar-
bejdet med at sortere og pakke maga-
siner og andre produkter. Derfor fik de 
kontoransatte nu besked på at træde til.

– Der blev udsendt et Excelark, hvor 
man skulle skrive sig på vagterne, for-
tæller Susanne Kattrup Dam, som er 
controller i Bladkompagniets økonomi-
afdeling.

– Som udgangspunkt tænkte vi: »Nå, 
okay, så gør vi det«. Men vagtplanerne 
blev bare ved med at komme uge efter 
uge. De fleste af os har en arbejdstid 
i kontrakten, som omtrent er 8-16.30 
mandag til fredag, og vi syntes jo, vag-
terne lå uden for det. Samtidig fik vi in-
gen overtidsbetaling eller betaling for at 
møde ind på vagter i weekenden i det 
omfang, som ligger i overenskomsten. 
Og det der med at stå og flytte fire-fem 
tons blade om dagen er altså heller ikke 
noget, der er nævnt i vores kontrakter. 

SMAL SAG AT FÅ 
TILLIDSREPRÆSENTANT
Flere kollegaer på Bladkompagniet rin-
gede uafhængigt af hinanden til HK og 
fortalte om de ændrede forhold. Susan-
ne var en af dem, og i en samtale med 
en organiser fra HK it, medie & industri 
Hovedstaden blev hun spurgt, om det 
egentlig ikke var en idé, at funktionær-
gruppen fik sig en tillidsrepræsentant?

– Det viste sig, at vi kunne få en tillids-
repræsentant, hvis vi bare var mere end 
fem HK’ere, der ønskede det. Jeg troe-
de, der skulle flere til, så det var faktisk 

meget nemmere, end jeg havde troet, 
fortæller Susanne.

Susanne indvilgede i selv at stille op 
til posten, da der ikke var andre villige 
kandidater. HK skrev dernæst ud til alle 
medlemmerne i virksomheden og bad 
dem melde tilbage, hvis de gerne ville 
have en tillidsrepræsentant – og hvis 
de kunne bakke op om Susanne.

Det viste sig snart, at der var stor op-
bakning til begge dele. Og sådan gik 
det til, at Susanne i slutningen af juli fik 
besked om, at hun nu var valgt som til-
lidsrepræsentant. Mere skulle der ikke til.

FØRSTE OPGAVE FØLTES RIGTIG
– Få dage senere havde jeg min første 
opgave som tillidsrepræsentant. En 
kollega havde brug for at vende en pro-
blemstilling omkring sin fratrædelse og 
brug for en bisidder til nogle drøftelser 
omkring hvad og hvordan med sin chef. 
Jeg tror, at det gjorde en forskel, at jeg 
var der til at lytte med, forklare, diskute-
re og støtte. Det »tak for hjælpen«, som 
jeg fik bagefter, blev jeg meget glad for, 
fortæller Susanne.

Susanne har siden været inviteret til 
en snak med Bladkompagniets direk-
tør,, hvor hun har fortalt om bevæg-
grundene for, at hun og kollegaerne 
har ønsket at få en tillidsrepræsentant. 

Her kunne hun specifikt henvise til si-
tuationen under coronakrisen og til virk-
somhedens manglende respekt for funk-
tionærernes kontrakter og overenskomst.

Argumentet for ikke at kompensere 
overtid og weekendarbejde fuldt var, at 
man så undgik at afskedige medarbej-

dere. Dette har der været stor forståelse 
for blandt funktionærerne. De mener 
dog samtidig, at de har betalt en høj pris 
med mange vagter i næsten et halvt år. 

Siden midt i august har man taget 
flere vikarer ind igen. Antallet af vagter 
er nu reduceret, og de ligger primært 
i »kontortiden«.

NÆPPE TILLIDSREPRÆSENTANT 
UDEN CORONA
– Var det ikke for corona, og var vi ikke 
blevet sendt ud i produktionen, så var det 
formentlig slet ikke sket, at vi havde fået 
en tillidsrepræsentant, siger Susanne.

– Men uanset hvad, er det en god 
idé at have en. Så har kollegaerne en at 
henvende sig til, de er ikke altid tvunget 
til personligt at gå til ledelsen med de-
res problemer, og vi kan komme nogle 
dårlige vaner til livs – for eksempel at vi 
ikke taler løn med hinanden. Plus at vi 
nu har kontakten til vores fagforbund, 
som kan hjælpe med at afklare spørgs-
mål og forhandle.

Susanne fortæller, at hun også alle-
rede har en idé til, hvor hun gerne vil 
gøre en ekstra indsats – nemlig omkring 
kompetenceudvikling:

– Jeg vil gerne skubbe på for, at man 
bliver ved med at udvikle personalet. Så 
vi fortsat kan have en høj værdi. Lige nu 
investerer man ikke i at fastholde eller 
udvikle medarbejdere. Bliver vi sat på 
gaden, er vi mindre værd end mange 
andre. Det skal vi have ændret på. Der 
er mange dygtige medarbejdere i Blad-
kompagniet, og det skal der blive ved 
med at være, siger hun. 

KUNNE DU OGSÅ TÆNKE DIG EN TILLIDSREPRÆSENTANT?

På adskillige virksomheder med overenskomst har medarbejderne pt. ingen 
tillidsrepræsentant, selv om de sagtens kan få det. Det kræver typisk blot, at 
medarbejdergruppen tæller mere end fem HK’ere. 

Du er altid velkommen til at kontakte os på 3330 2945 eller imi@hk.dk, hvis du vil 
vide mere.
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KAMPEN FOR ET KURSUS
Da mediegrafiker Christian Philip Jakobsen ville på kursus i programmet After Effects, havde han 
ikke regnet med, at vejen dertil ville blive så bøvlet, som tilfældet var. Alligevel er hans budskab 
til andre, at de endelig skal gå efter kurser og videreuddannelse … men også væbne sig med 
tålmodighed

H an havde forestillet sig, at det hele ville gå en 
smule nemmere. 

Selve beslutningen om at tage et kursus 
i After Effects var let nok. Og det gik også glat med at 
få et ok fra chefen.

Men at få skaffet kompensation for udgifter til kur-
sus, løntab, transport og overnatning – det har med 
Christian Philip Jakobsens egne ord været »kringlet«.

– Hvis man er bare lidt usikker på, om man gerne 
vil have kurset, så tror jeg, man giver op, siger han til 
IMI-bladet.

UDDANNELSE ER EN RETTIGHED
Forløbet er som følger: Christian Philip Jakobsen ar-
bejder til daglig som grafiker på reklamebureauet 
Marketsquare i København. Her layouter han primært 
tilbudsaviser, reklamer og kampagnematerialer for Q8 
og for Grønlands største detailkæde, KNI.

Da Christian får øje på et fire dage langt AMU-kur-
sus i animationsprogrammet After Effects på TECH-
COLLEGE i Aalborg, er han straks interesseret i at tage 
kurset som selvvalgt uddannelse. Selvvalgt uddan-
nelse findes i de fleste af HK Privats landsdækkende 
overenskomster og giver medarbejdere mulighed for 
at bruge op til 10 dage om året på uddannelse efter 
eget valg, når blot indholdet har tilknytning til deres 
fag eller job.

Christian har tidligere været på et rigtig godt Illu-
strator-kursus samme sted. Og han håber, at han efter 
kurset kan byde ind på nye opgaver i Marketsquare, 
for eksempel med at integrere animationer i webban-
nere eller digitale tilbudsaviser. 

SVÆRT AT FINDE RUNDT I 
Inden tilmeldingen søger Christian om refusion for sel-
ve kurset. Det gør han gennem kompetencefonde.dk, 

Lars Madsen

Carsten Snejbjerg

Foto:  
Christian Philip 

Jacobsen 
fotograferet 

med en After 
Effects-effekt. 

Han glæder 
sig til selv at 

lære at bruge 
programmet.
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og han håber lidt, at han i samme om-
gang vil kunne få refusion for sit løntab. 

Der går lidt over seks uger, før han får 
svar: Han godt kan få refusion for kur-
susudgiften. Men ikke kompensation 
for løntab, som han i stedet opfordres 
til at søge via såkaldt VEU-godtgørelse.

– Aldrig hørt om det, husker Christian.
– Jeg måtte søge på nettet for at læse 

mig til, hvad VEU* er. 

Det ville også have været rart at få at 
vide, at det er noget, man søger i forbin-
delse med selve tilmeldingen til kurset. I 
stedet for ikke at vide, hvordan man skul-
le gøre, siger han.

STADIG LIDT USIKKERHED
Da Christian tilmelder sig kurset på 
TECHCOLLEGEs hjemmeside, bliver 
han således automatisk ført gennem 
ansøgningen om VEU-godtgørelse. Så 
vidt han kan læse sig til, vil han kunne 
få omtrent 450 kr. til befordring hver vej 
samt godtgørelse for løntab. Dog maksi-
malt hvad der svarer til højeste dagpen-
gesats.

Efterfølgende har Christian i forbin-
delse med sin optagelse fået at vide, at 
han efter afslutningen på kurset vil kun-
ne søge om kompensation for udgifter 
til overnatning et tredje sted, nemlig 
hos SDBF.DK**.

– Jeg havde på en eller anden måde 
håbet, at jeg kunne søge om det hele 
på ét sted, siger Christian, da vi taler 
med ham nogle uger før kursusstart. 

– Det har været et kringlet forløb, og 
det værste er, at jeg stadig ikke ved 
med 100 procents sikkerhed, om jeg får 
kompensation for løn og transport. Jeg 
regner da med det, men jeg har intet 
hørt fra VEU. Ikke engang en bekræftel-
sesmail på min ansøgning. Jeg vil helst 
ikke have penge ud at svæve, som jeg 
ikke er sikker på at få igen. Så jeg kunne 
godt have tænkt mig en mail fra VEU, 
hvor der står, at ansøgningen er korrekt 
udfyldt, og af sted med dig!

KLAR ANBEFALING
Adspurgt om han oven på forløbet har 
en opfordring til andre, siger Christian 
uden tøven:

– Mit råd til andre er at gøre det. 
Kom af sted! Det er jo ikke uddannel-
sen, der er svær at komme af sted på. 
Det er midlerne, der er besværlige at 
søge. Men de fleste af dine udgifter 
bliver dækket, og selv om processen 
er lidt langhåret, synes jeg ikke, det 
skal afskrække nogen. Man skal bare 
holde tungen lige i munden undervejs 
og være tålmodig.

Selv har han allerede blikket rettet 
mod næste kursus, fortæller han.

– Jeg har fået blod på tanden. Når jeg 
har taget kurset, og kompensationen er 
på plads, så skal jeg helt klart hjem og 
søge et nyt. 

3 SPØRGSMÅL 
TIL AASE LOHMANN, 

FAGLIG CHEF I IMI

HVAD TÆNKER DU OM 
CHRISTIANS OPLEVELSE? 
Jeg tænker, at den meget fint viser 
det besvær, vores medlemmer risi-
kerer at skulle igennem for at udvikle 
deres kompetencer. Vi kæmper for 
at få det gjort nemmere, men indtil 
det lykkes, må vi erkende, at det kan 
være besværligt.

 

HVAD ER DIT RÅD TIL MED-
LEMMER, DER KUNNE TÆNKE 
SIG AT TAGE ET AMU-KURSUS? 
Det er jo så fint, at Christian siger, at 
kurset trods alt er besværet værd! Jeg 
vi også anbefale, at man bare kom-
mer i gang. I forhold til økonomien 
oplever vi, at nogle arbejdsgivere er 
flinke til at låne medarbejderen pen-
ge til at lægge ud, for det kan være 
stramt at mangle løn for fire dage og 
skulle lægge ud for transport og over-
natning. Det er også meget vigtigt at 
understrege, at så længe man ikke 
har mere end en faglært uddannelse, 
så koster AMU-kurserne næsten in-
genting. Og man behøver ikke have 
overenskomst for at få kompensation 
for løntab, transport og overnatning.

 

KAN HK HJÆLPE MED AT GØRE 
HELE PROCESSEN NEMMERE? 
Det er noget, vi lobbyer for gennem 
FH. Blandt andet i forbindelse med 
trepartsaftalen. Vi vil gerne have et 
meget mere simpelt og mere gen-
nemskueligt forløb, hvor der kun skal 
søges midler ét sted. Derudover ar-
bejder vi på at få handels- og tekniske 
skoler til at udbyde flere AMU-kurser.

* VEU-godtgørelse er en statslig 
godtgørelse, som dækker erhvervs-
rettet voksen- og efteruddannelse. 
Du kan få VEU-godtgørelse, hvis du 
ikke får løn, mens du er på kursus. 
Hvis du får løn, er det din arbejds-
giver, der kan få godtgørelsen. For 
at få VEU-godtgørelsen er der en 
række betingelser, man skal op-
fylde. Udover VEU-godtgørelsen 
kan du også få tilskud til befor-
dring for afstanden mellem din 
bopæl og kursussted.

** SDBF står for Skolernes Digita-
le Blanket Flow og er et automa-
tisk blanket-system, som letter 
selvbetjeningen i forhold til de 
blanketter, der blandt andet bru-
ges til at indberette godtgørel-
ser. Systemet anvendes af næ-
sten alle erhvervsakademierne.

1

2

3



For softwareudvikler og it-konsulent Devran Coskun 
er noget af det fedeste at vide, at hans løsninger vil 
komme tusinder af mennesker til gavn.
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Navn: Devran Coskun
Jobtitel: Software developer 
Ansat siden: 2019

KORT OM ARBEJDSPLADSEN

Lokalitet:  Glostrup og Aalborg
Ansatte:  Lidt over 100
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

Lars Madsen

Morten RodeCOMMENTOR A/S
Devran Coskun er konsulent og softwareudvikler hos it-virksomheden Commentor. Her arbejder 
han med at bygge og udvikle forretningskritiske systemer som kundeportaler og medlemssy-
stemer for nogle af Danmarks største pensionsselskaber, banker og a-kasser. Det var en ren 
tilfældighed, at han faldt over programmering – men han er landet på den helt rette hylde

HVORFOR VALGTE DU AT 
BLIVE DATAMATIKER?
Da jeg læste HTX, var der i 2.g et valgfag, hvor man 
kunne vælge mellem idræt, erhvervsøkonomi og pro-
grammering. Programmering var mit sidstevalg, men 
da de andre hold var fyldt op, blev jeg nødt til at vælge 
det. Allerede efter første lektion var jeg bare hooked. 
Jeg fik udelukkende 12-taller hele vejen igennem og 
tænke: Det er det, jeg skal lave resten af mit liv. Den 
analyserende del i programmering tiltrak mig, men 
også det logiske aspekt og matematikken. En kombi-
nation af de tre ting var perfekt for mig. 

VIDSTE DU, HVAD DU VILLE BAGEFTER?
Jeg kan huske, da det blev 5. semester, og vi skulle finde 
en virksomhed til praktik – der vidste jeg slet ikke, hvad 
jeg skulle lede efter. Men så opdagede jeg Commentor 
og gik ind og læste om det og fandt det meget spæn-
dende. Det var det med at levere systemer, der bliver 
brugt ude i den virkelige verden, som fangede mig og 
fik mig til at søge. At arbejde med store kunder og kunne 
bidrage til systemer, som bliver anvendt af tusinder af 
mennesker over hele Danmark. Det er rigtig fedt.

HVAD LAVER DU HELT LAVPRAKTISK?
Jeg programmerer. Det kommer an på opgaven, men 
programmering er jo bare et andet sprog. Det er logik 
og matematik: Hvis der sker det her, skal der ske det 
her, hvis det ikke er den her betingelse, så skal der ske 
noget helt andet. Jeg tager en opgave, udvikler den 
og laver tests af løsningen. Derefter bliver den kvali-
tetssikret af mine kollegaer. Jeg arbejder lige nu med 
et overordnet projekt, der består af en masse små un-

derprojekter, som jeg sidder og løser. For eksempel at 
integrere en række nye og gamle services ind i det nye 
medlemssystem.

HVORNÅR ER DU GLADEST FOR DIT JOB?
Jeg kan godt lide opgaver, som udfordrer og er spæn-
dende. Det er fedt, når du ligesom har et puslespil, og 
det hele bare virker til sidst. Og så er det selvfølgelig 
fedt at skrive noget god kode, noget kvalitet. Bare fø-
lelsen af, at det kode, man skriver, vil blive anvendt af 
alle mulige andre mennesker. Tusindvis af andre men-
nesker. Det er for fedt. Det er det, jeg kan lide. 

HVAD ER GOD KODE DA?
Inden for programmeringsverdenen taler man om best 
practices og design patterns, hvor man bygger projek-
ter efter en arkitektur. Hvis du ikke gør det, bliver koden 
på sigt sværere at vedligeholde og ændre. Men hvis 
du overholder best practices og design patterns, kan 
du nemt ændre implementeringen og teste din kode.

ER DER EN OPGAVE, DU HAR LØST, SOM 
DU HAR VÆRET EKSTRA TILFREDS MED?
Jeg arbejdede på en kundeportal, hvor det var sådan, 
at når man åbnede profilen for et medlem, så tog den 
indledende indlæsning omkring et halvt minut. Og når 
profilen var blevet lagret i det, der hedder cache, tog 
det ti sekunder. For at forbedre det, måtte jeg analy-
sere en masse netværkstrafik. På baggrund af det blev 
der implementeret en løsning, så det ved indledende 
indlæsning kun tog fire-fem sekunder, og når det var 
cachet, tog det halvanden til to sekunder. Den er jeg 
meget stolt af, fordi kunden blev så glad for den. 
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER Lars Madsen Morten Rode

THOR EKBERG BONDE 
Du er ansat i en nyoprettet stilling, kan du fortælle lidt om den?
Jeg er ansat som ungdomsorganiser på de korte videregående ud-
dannelser – det er sådan noget som Cphbusiness, KEA og DMJX. Jeg 
har særligt fokus på de uddannelser, der hører under HK it, medie & 
industri Hovedstaden: datamatiker, visuel kommunikation, multimedie-
designer, webudvikler etc. Jeg skal sørge for, at vi får flere medlemmer 
blandt de studerende og ikke mindst være med til at skabe værdifuldt 
indhold for dem. Vi skal skabe så gode relationer, at de også forbliver 
medlemmer, når de er færdiguddannede og får fuldtidsarbejde.

Hvad har du lavet forinden?
Jeg har en uddannelse fra RUC og kommer fra et job som gymnasie-
lærer. Det at arbejde handler jo i virkeligheden om at sælge sin tid til 
et eller andet, og jeg er så privilegeret at være med til at arbejde for en 
sag, der giver mening. Det var jeg også i lærergerningen, og jeg er det 
i meget høj grad nu, hvor jeg er med til at kæmpe for arbejdstagernes 
rettigheder. Det er altså en fornem sag at kæmpe!

Så det er dit første job i fagbevægelsen?
Det er det, men jeg har været aktiv i DUF, Dansk Ungdoms Fælles-
råd, i mange år. Det er jeg stadig, og det handler blandt andet om, 
hvordan vi kan ruste ungdommen til at turde stille sig op for deres 
rettigheder. Det er jo vigtigt, at du gør krav på de rettigheder, der rent 
faktisk er tilkæmpet dig. Ligesom vi skal varetage rettigheder og vilkår 
for de studerende og de nye på arbejdsmarkedet. Vi skal klæde dem 
på til den første lønsamtale og have deres ryg, hvis der sker noget. Vi 
skal bruge en masse klassisk fagforeningsekspertise til at sikre, at de 
kender deres rettigheder.

KORT OM THOR EKBERG BONDE: 28 år. Bor på Nørrebro med sin 
kæreste. Tilbringer blandt andet sin fritid med at dyrke sit samfunds-
faglige og politiske engagement, spille bordrollespil og avancerede 
brætspil samt streame tv-serier, helst hvor hovedrollerne er usympa-
tiske, men man alligevel ender med at elske dem. Blandt favoritterne 
er The Wire og The Sopranos.

GITTE FABER
Du kommer fra et job som faglig medarbejder i HK 
Privat. Hvad har du helt konkret lavet der?
Jeg har været der siden 2014 og det seneste år arbejdet 
som faglig sagsbehandler. Jeg sad blandt andet med 
funktionæroverenskomsten for handel, transport og 
service og på lønforsikringstelefon. Som sagsbehandler 
begærede jeg organisationsmøder, koordinerede med 
FH i forhold til diverse skrifter og gjorde sagerne klar til 
den faglige sekretær i HK Privat, som var ansvarlig for 
det pågældende område. I mit nye job skal jeg selv til at 
forhandle og forhåbentlig tage mæglingsmøder samt 
organisationsmøder, det glæder jeg mig til.

Var det det, der fik dig til at søge over i IMI?
Ja, jeg vil gerne nørde noget mere, dykke ned i overens-
komsterne og se på, hvad jeg kan gøre for det enkelte 
medlem. Jeg får mere medlemskontakt, og det bliver 
mig, der rent faktisk forhandler sagen for medlemmet, 
hvor jeg før sad og klargjorde sagerne til en faglig se-
kretær. Det bliver da fedt at gøre medlemmerne glade!

Det lyder som en drivkraft for dig?
Jeg er født ind i fagbevægelsen med en far, der var 
formand for Industrigruppen i 3F, og jeg er selv udlært 
som kontorassistent i Dansk Metal, hvor jeg var i 10 år. 
Jeg fælder stadig en tåre, når jeg hører »Når jeg ser et 
rødt flag smælde«, fordi jeg synes, det er så smukt. Fæl-
lesskabsfølelsen ligger dybt i mig – at hvis vi kæmper 
sammen, så kan vi godt. Når man hjælper nogen og 
gør en forskel, er man jo helt høj bagefter.

KORT OM GITTE FABER: 40 år. Bor i Gadstrup med 
mand og tre børn. Tilbringer blandt andet sin fritid med 
at løbe, passe familiens pony og bakke op om Brøndby 
på Sydsiden.

NYE MEDARBEJDERE I IMI
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NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER 
XELLIA PHARMACEUTICALS APS.

Charlotte Karina Johansen
DI Funktionæroverenskomst 

NYE ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTER
CCL LABEL A/S

Tom Funch

CHR HANSEN A/S, HØRSHOLM

Anne-Mette Güttler
Bjørn Bregnhøj Serritzlev

CHR HANSEN A/S, HVIDOVRE

Thomas Gadebusch Olsen

FURESØ

Bente Metzsch Vestermann

NOVO NORDISK A/S

Nanna Beatrice Holländer

NOVOZYMES A/S

Jimmi Kristiansen
Mia Rytter Lindgaard

SCANPHARM A/S

Zarah Jensen

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
18. november, 
2. december 
BEMÆRK: 2/12 afholdes kl. 13.00

ARRANGEMENTER
27/1/21 Samsø Bodega

SENIORKLUBBEN  
HK IMI HOVEDSTADEN

Seniorklubben HK IMI Hovedstaden blev 
stiftet 9. marts 2020 og er en sammen-
lægning af Seniorklubben HK Industri og 
Seniorklubben Afd. 5.

MEDLEMSMØDER
25/1  Strejkedrengene  

kl. 09.30 i Lille Friheden

GRAFISK SENIORKLUB
Grafisk Seniorklub er en klub for alle 
seniorer, der i deres arbejdsliv har haft 
tilknytning til en grafisk arbejdsplads.

Vi holder normalt vores møder i Oasen, 
Kulturstationen Vanløse, den anden tirs-
dag i måneden. 

I denne Coronatid  må vi sande, at én 
ting er, hvad vi arrangerer, en anden er, 
hvad der bliver til noget. 

Det er altid en god ide lige at tjekke 
hjemmesiden: hkgrafisk-seniorklub.dk 

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

HK GRAFISK KOMMUNIKATION
KURSER OG ARRANGEMENTER
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/GRAFISK

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

OBS!
ALLE ARRANGEMENTER  

OG DATOER ER VEJLEDENDE 
OG AFHÆNGIGE AF  

CORONA-SITUATIONEN. 

SPØRGSMÅL 
OM CORONA?
Se HK’s svar på de oftest  
stillede spørgsmål om  
corona og arbejdsliv på 

WWW.HK.DK/CORONA
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DOCUMENT CONTROL
Fra januar er HK it, medie & industri Hovedstaden med til at tilbyde en uddannelse i »Document control«. 
Disciplinen handler om at behandle dokumenter korrekt – en faglighed, der i stigende grad efterspørges

Manglen på kvalificerede document 
controllere i Danmark betyder, at stillin-
ger i Danmark besættes af specialister 
fra England eller Norge. Det fortæller 
Tine Weirsøe fra Scandinavian Docu-
ment Control, som i samarbejde med 
HK fra januar tilbyder en ny uddannelse 
i dokumentkontrol.

– Min forretningspartner Vibeke Bug-
ge Kristiansen (th. på billedet, red.) og 
jeg har begge en baggrund inden for 
håndtering af dokumenter og records 
med forskellige vinkler. Vi har begge 
oplevet, at virksomheder, som vi ar-
bejdede sammen med, har rekrutteret 
i udlandet, fordi der ikke er så mange 
document controllere herhjemme. Der-
for lavede vi uddannelsen, siger hun.

– Document control handler om at 
strukturere dokumenter, holde mange 
bolde i luften og arbejde med dokumen-
tation på et meget højt plan. Det synes vi 
passer rigtig godt til mange HK’ere.

Det er blandt andet i bygge- og an-

lægsbranchen, at der efterspørges 
document controllere. På store pro-
jekter som Femern-byggeriet, Metro-
byggeriet eller havvindmølleparker 
leverer leverandører store mængder 
dokumenter, der skal være i bestemte 
formater, struktureres og opbevares 
korrekt og løbende opdateres.

CENTRAL ROLLE
– En document controller er en meget 
central figur og en form for gatekeeper, 
som alle kritiske dokumenter går igen-
nem, siger Tine Weirsøe og tilføjer, at 
der primært efterspørges document 
controllere i yderligere to regier:

– I forbindelse med kommissioner, 
råd og nævn ansætter man document 
controllere til at håndtere den meget 
store mængde information, der knytter 
sig til sagerne. Det samme gælder kom-
plicerede forskningsprojekter i medici-
nalindustrien med mere. Det kalder vi 
retrospektiv dokumentkontrol. Endelig 

er der virksomheder med et ISO-ledel-
sessystem. De kan med fordel bruge 
document controllere til at håndtere 
deres politikker og procedurer.

OGSÅ FOR LABORANTER
På uddannelsen i HK vil alle tre områder 
blive berørt. Uddannelsen henvender 
sig både til den, der har ambitioner om 
at arbejde målrettet med document 
control, og til den, der vil anvende værk-
tøjerne i sit nuværende arbejde.

– Man kan bruge det i mange typer af 
administrative jobs. Laboranter er også 
helt oplagte for uddannelsen, fordi der 
er enorme mængder udviklings- og 
forskningsdokumentation forbundet 
med store projekter inden for medici-
nalsektoren. Desuden er det helt klart, 
at uddannelsen også åbner nye mu-
ligheder på arbejdsmarkedet. Dem, vi 
indtil videre har haft på kursus, og som 
ikke var i arbejde, har alle fået arbejde 
efterfølgende, siger Tine Weirsøe. 

TID, STED OG FINANSIERING
Sted: 3 x 2 dage i København  
med start den 19. januar 2021.
Økonomi: Mulighed for hel eller delvis 
finansiering via kompetencefonde eller HK.
Læs mere her: www.hk.dk/control  

Lars Madsen

Morten Rode

NY  UDDANNELSE


