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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

Vi skal allesammen  
sige fra over for de  

ting, vi godt ved sker, 
også når de ikke lige 

rammer os selv. Vi  
skal sige fra, når vi  
oplever, at andre  

bliver udsat  
for dem. 

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

Tryksag
5041-0806
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DE DER TIER
I det forgangne år er sexisme og sexchi-
kane for alvor kommet på dagsordenen 
i Danmark. Det har flydt med personlige 
beretninger om sexisme i blandt andet 
medierne, politik, skuespilbranchen, 
sundhedsvæsenet og mange andre 
brancher. 

Vidnesbyrd, der i de fleste tilfælde 
ikke har været fremme i lyset tidligere, 
som tager deres udgangspunkt i ar-
bejdspladser eller organisationsarbej-
de, og som altovervejende har drejet 
sig om overgreb begået af ledere eller 
folk med magt. Naturligvis er der forskel 
på sexisme (nedladende behandling 
baseret på køn) og deciderede seksu-
elle krænkelser (overgreb). Men skalaen 
er glidende, og det ene er forudsætnin-
gen for det andet.

Det er utrolig positivt, at så mange 
fandt modet til at tage bladet fra mun-
den i 2020. Tabuisering og tavshed har 
ellers været normen i den slags sager. 
Men med lidt forsinkelse blev det des-
værre også tydeligt, hvorfor mange 
indtil nu har valgt tavsheden frem for at 
sige fra, når de blev udsat for seksuelle 
krænkelser.

På både sociale medier og i den 
offentlige debat har det vrimlet med 
kommentarer om, hvorvidt en kræn-
kelse nu var anmeldt rettidigt, og om 
mange af sagerne nu ikke bare var ba-
naliteter, flirt eller komplimenter. En 
hel del hævdede endda, at de krænke-
de udelukkende var ude efter magt og 
opmærksomhed.

Denne ondsindede og massive vic-
tim blaming (hvor man skyder skylden 
på offeret) er mange meget modige 
kvinder blevet mødt med. Med sådan 
en modtagelse forstår man jo godt, 
hvorfor mange ikke »bare lige« siger fra, 
når en leder eller autoritet fra egen ar-
bejdsplads eller organisation overskri-
der grænserne for anstændig adfærd.

Derfor er løsningen på hele proble-
matikken heller ikke kun et spørgsmål 
om, at nogle enkelte lige skal huske at 
opføre sig ordentligt. Vi skal allesam-
men sige fra over for de ting, vi godt 
ved sker, også når de ikke lige rammer 
os selv. Vi skal sige fra, når vi oplever, at 
andre bliver udsat for dem. Og vi skal 
sige fra, når de modige, der står frem, 
bliver mistænkeliggjort, nedgjort eller 
affærdiget.

For vi betaler alle prisen for sexisme. 
Arbejdet for et sundt og udviklende 
arbejdsmiljø og for bedre løn- og ar-
bejdsvilkår forudsætter, at vi alle ses 
som ligeværdige og værdifulde for ar-
bejdspladsen. Ligesom vi har lært, at 
stress og mobning aldrig er den ramtes 
eget ansvar, så skal vi også lære, at op-
gøret med krænkelser og sexisme er et 
fælles ansvar.

I dette nummer har vi både et inter-
view med Anja C. Jensen, næstformand 
for HK Privat, og med Charlotte Thus-
holt, tillidsrepræsentant fra Børsen, der 
fortæller, hvordan vi sammen bekæm-
per sexisme og seksuelle krænkelser på 
arbejdspladsen.
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»Jeg kunne godt 
tænke mig, at vi førte 

flere sager og ind-
gik færre forlig.«

– Anja C. Jensen,  
næstformand i HK Privat

INDHOLD 10
04 KORT & GODT

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

06 OLIVIA FIK 100.000 KR.
Olivia Bay blev ansat som timelønnet uden 
pension og løn under sygdom, selv om 
hun udførte funktionærarbejde. Det koste-
de arbejdsgiver 100.000 kr.

08 CHANCEN ER DER NU
HK Privats næstformand, Anja C. Jensen, 
opfordrer tillidsrepræsentanter og arbejds-
miljørepræsentanter til at løfte opgøret 
med seksuel chikane og krænkelser.

10 »VI VIL HAVE EN TRYG 
ARBEJDSPLADS«
På Børsen har tillidsrepræsentant Charlotte 
Thusholt været med til at udforme virksom-
hedens første chikanepolitik.

12 LISBETH LØBER LANGT
Laborant Lisbeth Olsen kobler af og 
tænker tanker gennem ultraløb.

14 DE 499 ANDRE
De færreste e-sport-spillere bliver pro-
fessionelle. Men mange får kompetencer, 
som kan føre til uddannelse og jobs.

16 [DET VI LAVER] LESSOR
Mette Winther Bang-Pedersen har en 
kontoruddannelse, men er i dag leder af 
tre teams i it-virksomheden Lessor.

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
Indefrosne feriepenge – sådan regner du 
ud, om du får det rigtige beløb.

LÆS MERE SIDE 812

14
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KORT & GODT

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

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

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

TWITTER.COM/ 
IMIINTWEETS

GLÆDEN VED AT ARBEJDE HJEMME
Hvordan finder man energi og arbejdsglæde, når man i stort omfang skal arbejde hjemmefra?  
Vi koblede os på et finsk webinar for at finde svaret

Anna Tienhaara er psykolog med spe-
ciale i »beskæftigelseshelbred« ved det 
finske institut for arbejdsmiljø. Det er hen-
de, der fører ordet på dette webinar i be-
gyndelsen af december, og meget ram-
mende er hun selv hjemsendt med 
pålæg om at arbejde 100 pct. hjemmefra.

– Først blev vi bedt om at arbejde 
hjemme i det omfang, der lod sig gøre. 
Nu er det blevet obligatorisk, fortæller 
hun med en velspækket bogreol i bag-
grunden og kaster sig ud i emnet.

– Hvordan kan vi opretholde vores 
arbejdsglæde under pandemien? siger 
Tienhaara til de 105 deltagere, som har 
logget sig på det gratis webinar.

TÆNK NYT
Hun bruger ord som modstandsdygtig-
hed, fornyelse og forandringsvilje. Det 
handler i bund og grund om, hvor gode 
vi er til at prøve nye ting og til at tænke 
nyt, forklarer hun. Og så kommer hun til 
det, der skal vise sig at være webinarets 
kerne, nemlig job crafting eller arbejds-
skabelse. Det vil sige, at man selv er med 
til at definere, hvordan man udfører sit 
arbejde.

– Arbejdsskabelse er forbundet med 
vores psykologiske behov for at hand-
le selvstændigt og for at bruge vores 
kompetencer og føle, at det, vi laver, er 
meningsfuldt. Selv små dagligdagsting, 
vi kan gøre eller tænke på en ny måde, 
kan få stor indflydelse på vores arbejds-
glæde i skiftende og udfordrende tider. 
Det kan handle om, hvordan vi griber 
opgaver an, hvordan vi bruger nye kom-

petencer og hvordan vi bruger 
vores sociale relationer, forkla-
rer Tienhaara.

DET SLUTTER IKKE HER
– Det kan være en lille æn-
dring som at begynde at lytte 
til musik, mens vi arbejder, for 
at gøre situationen mere beha-
gelig. Det kan være at lære nye 
måder at arbejde på gennem 
sidemandsoplæring eller ved 
at se en video eller høre en podcast. 
Eller det kan bestå i, at vi begynder at 
sige godmorgen til hinanden på vores 
virtuelle møder eller sender hinanden 
små beskeder. At søge aktiv kontakt og 
få en social respons giver en god følelse.

Mod slutningen spørger moderato-
ren Tienhaara, om vi skal regne med at 
arbejde mere hjemmefra fremover. Det 
tror Tienhaara

– På den anden side af pandemien vil 
det i stigende grad blive normalt at ar-
bejde hjemme i et vist omfang. En stor 
udfordring er ikke blot at mødes virtu-
elt om faste dagsordener, men også 
at prøve at skabe rum for de uformel-
le snakke, hvor der kan opstår kreative 
idéer. Det er vigtigt, at vi alle aktivt er 
med til at udnytte de nye måder at kom-
munikere på, siger hun.

DET HITTEDE PÅ FACEBOOK: 

EKSTRA MILLIONER TIL UDDANNELSE

»Fantastisk nyhed!! Vi har lige fået at 
vide, at Omstillingsfonden har fået 
10 mio. kr. ekstra i år  Så hvis du 
fx overvejer at søge et akademifag, 
er der rigtig god grund til at komme 
i sving NU«, kundgjorde vi på IMI’s 
Facebookside sidst i oktober. Samti-
dig bragte vi en liste fra CPH Business 
over fag, som ikke var startet endnu. 

Det var en rigtig god nyhed, og det 
var der mange, der var enige i. 2021 
er umiddelbart det sidste år, hvor det 
er muligt at søge Omstillingsfonden 
om op til 10.000 kr. til moduler på 
akademi- og diplomuddannelser. 

Læs mere: 
www.hk.dk/omstillingsfonden
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Lars Madsen Carsten Snejbjerg        Vecteezy

SALLI I JOB IGEN
Måske husker du Salli Sørensen, som 

i sidste IMI-blad fortalte om at miste sit 
job og nyde godt af HK’s kollektive løn-
forsikring?

Siden har Salli fået nyt, fast job. Hun 
landede jobbet kort efter lønforsikrin-
gens udløb (man kan højst få lønforsik-
ring seks måneder ad gangen), og kort 
efter at have færdiggjort den jobrette-
de uddannelse i kommunikation, som 
hun tog, mens hun var ledig. 

– Efter de seks ugers uddannelse 
gjorde jeg opmærksom på mig selv via 
LinkedIn. Jeg skrev opslag om, at jeg nu 
var færdig med kurset og jobsøgende. 
Og jeg taggede både uddannelsesste-
det, min underviser og den virksom-
hed, der havde udbudt kurset, for at nå 
længere ud i netværket. Med andre ord 
brugte jeg alle de kneb, jeg havde lært 
på kurset, fortæller Salli. 

Kort efter havde hun to jobmulighe-
der på hånden, og den 1. december be-
gyndte hun som konsulentkoordinator 

i en it-virksomhed. Her skal hun sørge 
for at matche projekter med de rette 
konsulenter samt stå for fakturering.

– Jeg satser klart på at blive i mit nye 
job længe, men ingen ved jo, hvor læn-
ge coronakrisen kommer til at vare, så 
ingen kan føle sig helt sikre i deres job. 
Jeg er nu kommet under HK Handel, 
som ikke har en automatisk lønforsik-
ring. Derfor er jeg selv begyndt at beta-
le ind til en lønforsikring, fortæller Salli. ET TIP MERE TIL TEAMS

Siden vi i IMI-bladet 3/2020 bragte 10 
tips til Microsoft Teams, er der kommet 
en funktion til, som mange har savnet. 
Nemlig muligheden for at dele møde-
deltagerne op i »private rum« undervejs 
i et møde (det som på engelsk hedder 
breakout rooms).

Funktionen kan for eksempel bruges 
til gruppearbejde eller brainstorms 
som led i et større møde.

Det er kun mødelederen (den, der 
har indkaldt til mødet), der kan oprette 
de private rum. Teams kan automatisk – 
og dermed tilfældigt – fordele deltager-
ne på rummene, eller man kan manuelt 
fordele dem, som man ønsker.

For at oprette private 
rum, skal mødelederen 
klikke på ikonet i top-
pen af vinduet, der fore-
stiller et mindre kvadrat 
i et større kvadrat.

56 %
Sådan endte IMI’s svarprocent i den 

årlige indsamling til lønstatistikken. Der-
med blev IMI endnu en gang den HK-af-
deling i landet, der har den højeste svar-
procent. Herfra skal der lyde en kæmpe 
tak til hvert eneste medlem, der bidrog 
til statistikken.

Den årvågne læser vil huske, at re-
sultatet var endnu bedre sidste år (60 
pct.). Det skyldes blandt andet, at der 
på grund af corona ikke har været mu-
lighed for, at frivillige kunne komme 
ind i HK Hovedstaden og hjælpe med 
at ringe medlemmer op.

2020-lønstatistikken vil snart være til-
gængelig på www.hk.dk/loentjek

GENERALFORSAMLING 
AFDELINGSGENERALFORSAMLING I IMI 

DEN 6. MARTS 2021 KL. 11-14.
Mulighed for begrænset fremmøde i HK Hovedstaden 

samt for at deltage hjemmefra. 

GF21

MERE INFO PÅ 
WWW.HK.DK/IMI2021
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FEJLAGTIGT ANSAT SOM TIMELØNNET

OLIVIA FIK EFTERBETALT 
100.000 KR. 
Da Olivia Bay efter sin studentereksamen blev ansat i et konsulentfirma, fik hun kontrakt som timelønnet. 
Nu viser det sig, at hun skulle have været funktionæransat – det har kostet arbejdsgiver 100.000 kr. 

O livia Bay kan nemt huske vilkå-
rene i sin ansættelseskontrakt, 
da hun som 19-årig fik job som 

driftsassistent i et konsulentfirma. For 
der var ikke så meget at rafle om:

Olivia syntes, timelønnen var fin. At 
der ikke var noget med pension, tænkte 
hun ikke rigtig over.

– Det tror jeg ikke, man gør så meget 
i den alder, siger hun.

Den manglende løn under sygdom 
ærgrede hende dog.

– Jeg tog flere gange på arbejde, selv 
om jeg var sløj, fordi jeg havde brug for 
pengene.

BEGYNDTE MED CORONA
Rent lavpraktisk foregik det således, at 
Olivia hver dag noterede i sin notes-
bog, hvad tid hun kom og gik. Hun trak 
en halv time fra til frokost, så havde hun 
dagens timetal. En gang om måneden 
sendte hun sit timeregnskab ind og fik 
så løn for de præsterede timer.

Sådan gik der halvandet års tid. Men 
så ramte coronaen Danmark.

– Det var egentlig det, der satte det 
hele i gang, fortæller Olivia.

For da hun blev ringet op af chefen 
med meddelelse om, at hun skulle blive 
hjemme fra arbejde, spurgte Olivia, om 
hun ville få løn. Hvortil chefen svarede, 
at »det måtte de lige undersøge«.

Og så fik Olivia HK på banen.

– Jeg ringede ind og fik at vide, at det 
lød lidt underligt: Umiddelbart burde jeg 
være funktionæransat. Så skrev jeg til min 
chef og fortalte, at jeg havde talt med HK, 
som mente, at jeg burde være ansat som 
funktionær og have fuld løn under min 
hjemsendelse, fortæller Olivia.

NYE TONER
Nu kunne hun pludselig få en ny, tids-
bestemt kontrakt med funktionærvilkår 
(hvor hun dog ligesom resten af kollega-
erne indvilgede i en 20 pct. lønnedgang 
pga. krisen).

Til gengæld tog hendes arbejdsgiver 
ikke det mindste initiativ til at kompen-
sere Olivia for, at hun i over et år havde 
arbejdet på forkerte vilkår. 

– Det synes jeg var vildt provokeren-
de. Det føltes som om, at de bare prø-
vede at snyde mig, fordi jeg var en ung 
pige, der ikke vidste bedre, siger hun.

PENGE I NOTER
Da Olivia i september 2020 stoppede 
i jobbet, tog hun derfor fat i HK igen. Hun 
sendte sine kontrakter ind og en opgø-
relse over sine arbejdsopgaver, og hvor 
meget de fyldte. Olivia kunne fortælle, at 
hun havde varetaget meget klassisk funk-
tionærarbejde foran computeren med at 
svare på mails og med daglig drift på 
kontoret. Meldingen fra HK var klar: Der 
var basis for at rejse et erstatningskrav for 
den tid, hun havde været ansat som time-
lønnet og hverken havde fået pension, 
fritvalgslønkonto (hendes arbejdsgiver 
havde overenskomst), feriefridage eller 
løn under sygdom.

Selv det sidste kunne med stor præci-
sion regnes ud, for Olivia havde sørget 

for at gemme notesbogen med timeop-
gørelser.

– Jeg tog den med hjem, da jeg stop-
pede, fordi jeg godt vidste, at det ikke 
var okay, det de lavede, siger hun med 
et lille smil.

BLOWN AWAY
Sidst i november kom der nyheder fra 
HK, og de var gode. 

Olivias arbejdsplads havde erkendt 
fejlen, og regnestykket var gjort op.

For manglende fritvalgslønkonto, løn 
under sygdom og feriefridage skulle 
Olivia have efterbetalt 45.970 kr.

For manglende pensionsindbetaling 
skulle hun havde 54.898 kr.

I alt lidt over 100.000 kr.
– Ej, det forventede jeg ikke. Jeg var 

helt blown away, husker Olivia.
– Jeg har i hvert fald lært, at det er 

mega vigtigt at være medlem af en fag-
forening, hvis noget går galt. Og så har 
jeg lært, at man skal være påpasselig 
med lønsedler og kontrakter. I fremtiden 
skal jeg nok få dem tjekket igennem. 

Lars Madsen

Morten Rode

Timeløn – 145 kr.
Pension – nej.
Løn under sygdom – nej.
Fritvalgslønkonto – nej.

Det viste sig at være rigtig smart af Olivia, at 
hun havde gemt sit udførlige timeregnskab. 
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Det med småt
Som medlem af HK kan du hurtigt 
og gratis få gennemset din an-
sættelseskontrakt eller lønseddel. 
Send den til os på imi@hk.dk, så 
vender vi tilbage inden for få dage. 
Haster det – for eksempel hvis du 
er ved at få nyt job – må du gerne 
gøre opmærksom på det, så vi kan 
prioritere dig.»Jeg har i hvert fald lært, at det er

mega vigtigt at være medlem af en 
fagforening,hvis noget går galt,« siger Olivia Bay.



EN CHANCE VI IKKE  
MÅ LADE PASSERE
HK Privat-næstformand Anja C. Jensen opfordrer alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø- 
repræsentanter til at løfte opgøret med seksuel chikane og sexisme på deres arbejdsplads. Og 
så synes hun i øvrigt, at HK selv kan blive lidt bedre til at håndtere chikanesager

E n af de mest markante stemmer i de seneste må-
neders debat om seksuel chikane og sexisme 
tilhører Anja C. Jensen, næstformand i HK Privat. 

I en lang række medier og i stor stil på sociale medier 
har hun kommenteret og kvalificeret debatten, som for 
alvor blussede op i Danmark i sensommeren 2020.

IMI-bladet mødte Anja i december for at blive klo-
gere på, hvordan hun ser på den rolle, HK Privats til-
lidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 
spiller. Men inden vi kommer til spørgsmålene, er det 
vigtigt med en understregning:

Det er alles opgave, men ledelsens ansvar at stoppe 
seksuel chikane på arbejdspladserne.

Faktisk mener HK Privat, det bør være obligatorisk 
med nedskrevne retningslinjer ift. seksuel chikane. 
Og at det bør få konsekvenser for arbejdsgivere, som 
forsømmer deres lovbestemte forebyggelsespligt og 
ikke varetager deres ansvar. 

LAD OS FÅ NOGLE SNAKKE
Med dét på plads spurgte vi Anja:

Hvordan ser du tillidsrepræsentanternes og  
arbejdsmiljørepræsentanternes rolle i denne debat?
Deres fornemmeste rolle er at være mellemmand, så 
de er en adgangsvej fra medarbejder til ledelse. Det er 
en opgave, vi ved, de behandler varsomt. Opad mod 
ledelsen skal de medvirke til og lægge pres på, for at 
der laves retningslinjer. De skal også åbne ledelsens 
øjne for, hvad der foregår i de enkelte afdelinger eller 
i de hjørner, hvor ledelsen ikke nødvendigvis kigger. Så 
de skal være bærere af viden. 

Hvordan så i forhold til kollegaerne?
De skal være dem, der passer på deres kollegaer. Både 
dem, der risikerer at blive udsat for noget uønsket, og 
dem, der ikke helt ved, hvordan de skal opføre sig. Som 
måske bliver forvirrede og tænker, »nu tør jeg aldrig sige 
noget mere, for det må vi jo ikke«. Lad os få nogle snakke!

Hvordan griber man det an ude på den enkelte 
virksomhed?
Helt lavpraktisk kan man for eksempel aftale at bruge 
de dialogkort, HK har været med til at udvikle. Så står 
der for eksempel: »En kollega giver konsekvent per-
soner på arbejdspladsen elevatorblikket. Hvad vil du 
tænke/sige/gøre?«. Der er jo stor forskel på, hvordan 
man ser på tingene, og hvad man vil acceptere. Derfor 
er det et rigtig godt udgangspunkt at få nogle snakke 
på arbejdspladsen, hvor man får øjnene op for, at vores 
grænser er forskellige. Og hvor man kan tale om, hvor-
dan der bliver plads til os alle sammen. 

VIGTIGT AT BETRYGGE
HK’s tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø- 
repræsentanter spiller en vigtig rolle i forhold  
til at få de snakke?
Ja, helt vildt! Der er simpelthen så meget tabu og skam 
og skyld i det her, og min påstand er, at disse ting sim-
pelthen skal tales i stykker. Jo mere vi taler om det, jo 
større er chancen for, at vi faktisk kommer et sted hen, 
hvor vi kan tale fra tilnærmelsesvis samme udgangs-
punkt og få gjort op med tanker og fordomme.

Du har før nævnt, at forebyggelse er det vigtigste. 
Er det sådan noget her, du tænker på?
Ja, forebyggelse i form af dialog. Men det første, man 
skal gøre, er at lave nogle retningslinjer. Det hjælper at 
skrive noget ned. I alle de sager, jeg har kigget på – alle 
som én – siger den krænkede: »Hvis bare der havde 
stået et eller andet sted, at det her ikke var i orden. Så 
havde jeg noget opbakning. Så vidste jeg, personen 
havde gjort noget forkert.«

Man skal kunne blive betrygget i, at noget er galt, 
i stedet for blot at føle det?
Præcis! Man skal i hvert fald vide, at det ikke kun er dig 
selv, der synes det. Det giver en tryghed og måske også 
et mod til at gå videre med det.

Lars Madsen

Lisbeth Holten

TEMA: SEXISME & SEKSUEL CHIKANE
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FÆRRE FORLIG FREMOVER
Hvordan ville du selv tage fat på pro-
blematikken ude på en arbejdsplads?
Hvis jeg var tillidsrepræsentant, ville jeg 
sørge for, at mine kollegaer vidste, at det 
her var noget, jeg var med til at tage mig 
af, og at de altid kunne komme til mig. 
Jeg ville følge op, så det ikke bare er en 
»min dør er altid åben«. Jeg ville sørge 
for at komme omkring på arbejdsplad-
sen og tale med mine kollegaer. Derud-
over for eksempel sige, at jeg har åbent 
kontor hver torsdag morgen, og der 
sidder jeg klar til at diskutere med jer. 
Både jer, der synes, det er noget pjat, og 
jer, der har noget, de gerne vil tale om. 
I denne tid, hvor det er et hot issue, og 
alle taler om det, synes jeg, man er nødt 
til at gribe momentum. Meget af det her 
ligger under overfladen. Og der bliver 
det liggende, indtil nogen piller det op.

Hvordan ser du på ansvaret hos alle 
os helt almindelige kollegaer? 
Jeg tror, der ligger et stort ansvar hos 

os alle. De passive tilskuere, som ved, at 
noget ikke er helt, som det burde være. 
Og selv man ikke er tillidsvalgt, kan man 
jo godt være meningsdanner i virksom-
heden. Har man den rolle, ved man det 
også selv, og det synes jeg, man skal 
tage meget alvorligt. Og så skal man, 
hvis man oplever noget, sige fra på kol-
legaens vegne. For den, som oplever 
noget, kan have svært ved selv at sige 
fra. Husk, at du også har et ansvar for 
det, der foregår for næsen af dig.

Hvis vi ser på HK’s ansvar, så har vi hi-
storisk set været med til at lave en del 
lukkede forlig i chikanesager. Typisk 
af hensyn til den krænkede part, som 
ikke orker mere og vil have sagen 
lukket. Hvad tænker du om det?
Der skal være rigtig gode grunde til at 
lave et forlig. Jeg kunne godt tænke 
mig, at vi førte flere sager og indgik 
færre forlig. Vi skal indgå et forlig, hvis 
det er det helt rigtige for medlemmet. 
Særligt hvis man får penge nok, kan det 

i nogle sager være den bedste løsning, 
hvis medlemmet er meget kraftigt be-
rørt. For selv om det overhovedet ikke 
handler om penge, så bliver pengene et 
symbol på anerkendelsen af det, du har 
været udsat for. 

Hvorfor er det historisk set ofte endt 
med forlig, når så meget taler for at 
føre sagerne? 
Jeg tror, at vi nogle gange indgår forlig 
af misforstået hensyntagen til medlem-
met. Vi skal altid passe på vores med-
lemmer, det er vores vigtigste opgave. 
Men nogle gange kan det også være at 
passe på medlemmet at sige: » Kom, jeg 
har dig, jeg tager dig i hånden, og jeg 
følger dig hele vejen. For jeg synes, vi 
skal føre den her sag. Jeg synes ikke, de 
skal slippe af sted med det her.« Endelig 
vil jeg sige, at når der indgås forlig, så 
skal man måske lave klausuler om ano-
nymitet i stedet for fortrolighed. For det 
er utrolig vigtigt, at medlemmet bærer 
retten til sin egen historie. 

HK Privat-næstformand Anja C. Jensen 
synes, HK selv skal blive bedre til at føre 

sager i stedet for at indgå forlig.
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»VI VIL HAVE EN TRYG 
ARBEJDSPLADS«
Tillidsrepræsentant Charlotte Thusholt på Børsen har for nylig været med til at udforme 
virksomhedens første chikanepolitik. Hendes vigtigste opgave lige nu er at skabe et  
fortroligt rum for kollegaerne – men det er kun begyndelsen, fortæller hun

U gen før jul tikkede der en mail fra adm. direktør 
og chefredaktør Bjarne Corydon ind hos alle 
ansatte på Børsen.

Det var ikke et traditionelt julebudskab om fred 
og kærlighed, men dog om et budskab om fred – fra 
krænkere.

Med mailen lancerede Bjarne Corydon nemlig Bør-
sens første chikanepolitik. Over otte punkter fastslås 
det, at Børsen skal være en tryg arbejdsplads for alle. 

Ingen skal udsættes for seksuel chikane. Hvis nogen 
bliver krænket, er der flere steder, de kan henvende 
sig. Seksuel chikane kan medføre alvorlige konsekven-
ser for krænkeren.

SOFIE LINDE-EFFEKTEN
Tillidsrepræsentant for de kommercielle medarbej-
dere og chefkonsulent i annonceafdelingen Char-
lotte Thusholt har været med til at udforme den nye 
politik.

– Vi startede samme sted som mange andre, nemlig 
med Sofie Lindes tale, fortæller Charlotte med henvis-
ning til Lindes famøse tale ved Zulu Awards i august 
2020 om en »stor tv-kanon« i DR, som under en ju-
lefrokost havde truet med at smadre Lindes karriere, 
med mindre hun fulgte med ham ud på toilettet for at 
»sutte pik«.

– Det blev hurtigt ret tydeligt, at det stod slemt 
til i mediebranchen, og hos os var Bjarne Corydon 
selv med til at tage de her initiativer. Han indkaldte 
arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter 
og vores personaledirektør til et debatmøde, hvor vi 
drøftede, hvordan vi håndterer situationen, og hvad 
vi rent praktisk skal sætte i værk, fortæller Charlotte.

TRYGT HOS TILLIDSREPRÆSENTANTEN
Det første håndgribelige resultat af flere drøftelser 
hen over efteråret er den politik, som landede i med-
arbejdernes indbakke kort før jul. Den følger medie-
branchens nylige kodeks mod seksuelle krænkelser og 

har været grundigt debatteret mellem tillidsvalgte og 
ledere på Børsen.

– Vi diskuterede blandt andet, om vi kunne definere, 
hvor grænsen går. Men det er utrolig svært at lave en 
præcis liste over, hvad der kan være krænkende. Det 
afhænger af mange faktorer. Det er debatten, der er 
det vigtigste, siger Charlotte.

Hun er nu selv blevet officiel kontaktperson for 
kollegaer, der ønsker at tale om seksuel chikane eller 
sexisme (man kan også vælge at gå direkte til perso-
naledirektøren). En rolle, Charlotte som tillidsrepræ-
sentant finder helt naturlig:

– Jeg oplever, at vi i forvejen havde fået skabt det 
her fortrolige rum, hvor man kan komme til sin tillids-
repræsentant med fortrolige ting. Nogle gange bare 
for at tale om dem, andre gange fordi vi skal tage den 
videre. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvor man kan 
gå hen på samme måde. Det er jo fuldstændig kon-
sekvensløst at gå ind til sin tillidsrepræsentant, mens 
det godt kan føles lidt anderledes med en leder, siger 
hun og tilføjer, at muligheden naturligvis omfatter alle 
kollegaer og parter:

– Det gælder bestemt også den, der bliver anklaget 
for at krænke nogen. Den vinkel synes jeg er vigtig at 
have med, hvis vi skal have en tryg arbejdsplads.

SYNLIGT I HVERDAGEN
Charlotte har allerede flere næste skridt i tankerne: 
– Jeg er nyvalgt formand for vores personaleforening. 
På vores næste bestyrelsesmøde skal vi drøfte, hvordan 
vi kan sætte fokus på at synliggøre de nye tiltag. Jeg 
har også tænkt mig at tale med vores arbejdsmiljøre-
præsentant om, hvordan vi kan få mere fokus på det og 
gøre det synligt i hverdagen, siger hun.

– Desuden har både lederne og de tillidsvalgte for-
pligtet sig til løbende at opdatere vores viden på om-
rådet. Det er en kulturændring, vi er gået i gang med, 
og det stopper ikke her. Vi VIL have en tryg arbejds-
plads. 

Lars Madsen

Carsten Snejbjerg

TEMA: SEXISME & SEKSUEL CHIKANE
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5 GODE RÅD 
TIL EN POLITIK PÅ 
ARBEJDSPLADSEN
1. KLAR MELDING OM 
KRÆNKENDE HANDLINGER
Ledelsen bør melde klart ud, at krænkende handlinger 
ikke tolereres. At det er et problem for hele organisatio-
nen, hvis krænkelser forekommer, og at ledelsen i givet 
fald forpligter sig til at håndtere dem. 

2. KRÆNKENDE HANDLINGER 
SKAL DEFINERES
En handlingsplan bør indeholde en klar definition af, 
hvad der opfattes som krænkende handlinger, herun-
der mobning og seksuel chikane. Man skelner mellem 
tre typer seksuel chikane, nemlig: 
• Uønsket seksuel opmærksomhed, både verbalt og 

fysisk. Dette spænder lige fra kys og berøringer til 
sjofle vittigheder og sms’er.

• Seksuel tvang: Trusler eller bestikkelse for at få sex.
• Kønschikane: Et chikanerende miljø, hvor medarbej-

dere nedværdiges og krænkes på grund af deres 
køn.

3. LOVEN I RYGGEN
Handlingsplanen bør henvise til »Bekendtgørelse om 
arbejdets udførelse« § 9a:

»Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet 
ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbreds-
forringelse som følge af krænkende handlinger, her-
under mobning og seksuel chikane.«

4. TYDELIGE SANKTIONER
Mulige sanktioner over for uacceptabel adfærd bør 
beskrives. Sanktioner kan være mundtlige og skriftlige 
advarsler samt at omplacere eller afskedige den, der 
krænker.

5. KLARE KLAGEMULIGHEDER
En handlingsplan bør beskrive, hvordan de ansatte kan 
klage og få rådgivning i tilfælde af, at de oplever kræn-
kende handlinger. Det er et godt princip, at konflikter 
bliver taget op og løst på et så lavt niveau som muligt 
og gennem tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljøre-
præsentant samt nærmeste overordnede. Det er vig-
tigt, at der er mere end ét sted, man kan henvende sig. 

Kilder: Arbejdstilsynet og HK

»Det er en kulturændring, vi er gået 
i gang med, og det stopper ikke 
her. Vi VIL have en tryg arbejds-
plads,« fortæller Charlotte Thusholt, 
tillidsrepræsentant på Børsen. IMI-BLADET 11



Lisbeth 
løber langt

Lars Madsen

Carsten Snejbjerg
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Motion gør os sundere, kvikkere og gladere – og er med til at skabe en 
god work-life balance. Laborant og tillidsrepræsentant Lisbeth Olsen 
fra Haldor Topsøe renser hovedet og finder energi ved at løbe langt. 
MEGET langt

D u dyrker ultraløb – hvad er 
det, og hvordan kom du 
i gang?

Det er typisk distancer over 45 km, nogle 
vil sige over 50 km. I hvert fald længere 
end et maraton. Det begyndte, da jeg 
første gang skulle træne op til et ma-
raton og kom til at løbe sammen med 
nogle af dem, der løber rigtig langt. Ef-
ter at have løbet nogle maratoner meld-
te jeg mig til et sekstimers løb, og det 
gik jo fint. Så har jeg siden prøvet mig 
selv af med både 24 timer og 100 miles, 
som er det længste, jeg har løbet. 

Hvorfor løber du ultraløb?
Man bliver virkelig tømt og brugt på en 
måde, som jeg forestiller mig er lidt li-
gesom, hvis man har mediteret. Det er 
en rigtig dejlig fornemmelse i kroppen. 
Som om, at der bagefter ikke er noget, 
der fylder i en. Og så er man glad. 

Det lyder ellers først og fremmest 
hårdt?
Man skal faktisk ikke presse for meget, 
men finde ind i et flow. Hvis du skal løbe 
så langt, kan du ikke løbe og presse dig 
selv på en maxpuls. Nogle kalder det, 
at man kommer cruisende, fordi man 
kommer glidende i en balance med sig 
selv, nærmest ligesom en maskine. Der-
for kan det også være svært at få det til 
at fungere de første tre-fem km. Du skal 
lige være varm, og det bliver kroppen 
først for alvor efter de fem km. Men så 
kan man også bare blive ved.

Prøv at beskrive, hvordan du har det, 
når du løber.
Det er en form for mentalhygiejne. Og så 
er der jo nogle, der siger, at der må være 
meget, jeg skal af med, ha ha ha. Men 
altså – jeg bruger det til at få renset hove-
det. Måske føler at jeg, at jeg skal tænke 
over en bestemt ting, men efterhånden 
som jeg løber, kan der godt være noget 
andet, der tager over. Noget som har 

været presset i baggrunden, som ikke 
har fået lov til at fylde. Så kan man lige 
få det tænkt igennem og ud af kroppen. 
Det kan for eksempel være ting fra mit 
tillidshverv, hvor jeg skal agere i situati-
oner, der på en eller anden måde skal 
bearbejdes. Det er jo nogle gange svært 
ikke at blive personlig berørt, da det at 
være tillidsrepræsentant ikke gør en 
ufølsom. Det er vigtigt at få det bearbej-
det, så det ikke bliver til noget negativt. 

Er det altid sådan, når du løber?
Det er ikke hver gang, det sker. Men på 
de lange løb, når man er ude i mange 
timer, bliver man træt, kroppen går ind 
i sig selv, og verden er noget andet. Når 
man er færdig med at løbe, er det som 
om, at de ting, man har haft i hovedet, 
er klaret. Selv på korte løb kan du få den 
følelse, men det kræver dog, at du skal 
længere ud end fem km. På en 10er kan 
du godt få den der fornemmelse af, at 
noget er faldet på plads undervejs. 

Hvad betyder det for dit hverv som 
tillidsrepræsentant?
Jeg kan godt forestille mig, at nogle af 
de ting, jeg lærer og erfarer ved at være 
tillidsrepræsentant, synker ind og bliver 
implementeret i mig, mens jeg løber. 
Og det er klart, når man føler et pres – 
som tillidsrepræsentant eller privat – får 
man også klaret det på sådan en tur. Før 
en svær samtale bruger jeg løbeture 
til at tænke tingene igennem. Hvordan 
skal jeg starte samtalen, og hvad er vig-
tigt at få sagt rigtigt, så det ikke bliver 
misforstået. Jeg arbejder også på at 
kunne slappe mere af til forhandlinger 
og er begyndt at tænke meget på min 
stemme, som er lys og kan virke skarp. 
Det er ikke nogen fordel i forhandlings-
øjemed. Jeg lyder hurtigt uforsonlig, tror 
jeg. Derfor kan jeg finde på at synge og 
snakke med mig selv på mine løbeture. 
Jeg har ingen idé, om det virker, men 
det skader jo næppe. 
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DE 499 ANDRE
Af 500 håbefulde e-sport-spillere vil højst én blive professionel. HK og Esport Spillerforeningen 
arbejder derfor for at styrke kompetencer og uddannelse gennem e-sport. IMI-bladet har besøgt 
formanden for landets største e-sportsforening, som selv er blandt de 499 andre

D u har ikke lyst til at møde 27-årige Mark Rentz-
mann Uhrbrand Kristensen i et spil CS:GO. 
Han er bedre end de fleste, lad os bare sige 

det sådan. 
Men omvendt, så er han ikke i den absolutte top. 

Ikke helt deroppe, hvor pengene er.
Mark troede på et tidspunkt, han kunne komme der-

op. Satsede på det allerede som teenager, hvor han en 
overgang spillede på kontrakt og blev aflønnet med 
én 50 cl Cocio-kakaomælk pr. turnering samt en ny 
musemåtte i ny og næ.

Han troede igen på det – »100 procent«, som han 
siger – i 2012-2013, hvor det nye Counter-Strike-spil 
CS:GO kom på markedet og tiltrak millioner af nye 
spillere. Dengang investerede Mark i en ny computer 
og lagde en plan:

– Målet var at blive en af de første, der var rigtig 
god. Jeg var også med til at vinde en turnering med 
mit hold, og jeg var vel som en god 1. divisionsspiller 
i fodbold. Men vi fik aldrig en kontrakt, fortæller han. 

– Vi manglede lige det sidste.

KIMEN LAGT MED LOGODESIGN
Vi møder Mark i Slagelse – i Sørby Esports luftige lokaler, 
hvor rækkerne af sorte gamingcomputere står snorlige, og 
der på tværbjælkerne under loftet med store bogstaver 
står #MEREENDESPORT. Det er klubbens motto, fordi de 
i Sørby tror på at give de unge meget mere end gaming. 

Sørby Esport er i øvrigt Danmarks største e-sports-
forening, og Mark er formand og medstifter.

Vi sidder og taler ved et bord i den ene ende af loka-
let, hvor endevæggen er udsmykket med et stort ban-

Lars Madsen

Carsten Snejbjerg

Mark Rentzmann Uhrbrand Kristensen vurderer, 
at mange af hans kompetencer er selvlært fra 

den tid, hvor han gamede solen sort.
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ner prydet med klubbens logo. En blå 
tyr med ring i næsen – designet af Mark.

Da Mark købte sin nye computer 
i 2012 og gik i krig med CS:GO, brugte 
han den nemlig ikke kun til at spille. Han 
begyndte også at lave logoer til sit hold 
og designe profiler i spillet.

– Jeg tænkte, det her, det er fandme 
fedt, husker han.

– Vi kom også altid til turneringer i trø-
jer, vi selv havde designet, i stedet for 
i en eller anden grim hoodie. Senere 
begyndte jeg også at lave hjemmesi-
der. Mange af mine kompetencer er 
selvlært fra den tid. 

ALDRIG SKET UDEN E-SPORT
Da drømmen om en tilværelse som pro-
fessionel CS:GO-spiller langsomt, men 
sikkert blev skudt i sænk, begyndte Mark 
at tænke på, hvad han så skulle lave. 

– Jeg ville gerne leve af at spille. Men 
jeg er også en realistisk mulighedernes 
mand, siger han.

Da han så sig omkring i uddannel-
seslandskabet, faldt hans blik ret natur-
ligt på uddannelsen som multimedie- 
designer. 

– Jeg havde lyst til at arbejde med 
grafik og med marketing. Det havde jeg 
altid gjort, da jeg dyrkede e-sport. Jeg 
elskede det grafiske arbejde – proces-
sen med at få en idé og sidde og lege 
med den og skabe noget. Men havde 
det ikke været for e-sport, så havde jeg 
aldrig tænkt på at vælge den uddannel-
se, siger han.

Han gennemførte uddannelsen på 
Selandia (i dag ZBC Slagelse), men var 
dog ved at knække halsen på kodning, 
som han slet ikke havde tålmodighed 
til. Derfor var han bagefter også i tvivl, 
om han nogensinde ville få brugt sin 
uddannelse. 

Men det ændrede sig, da han var 
med til at stifte Sørby Esport i 2016.

– Da vi startede Sørby op, fik jeg for 
alvor brugt uddannelsen. Jeg skulle 
designe et logo, skabe et brand og en 
grafisk identitet, lave marketingplaner 
og partnernetværk, opbygge vores 
website og optimere hjemmesiden, 
forklarer han.

HJÆLP TIL USLEBNE DIAMANTER
Ambitionen er nu at blive Skandinavi-
ens største e-sportsforening. Der er kun 
lige en svensk klub, der skal overhales. 
Men vigtigst af alt er ambitionen at tage 
hånd om de unge, der er med i klub-

ben, fortæller Mark. Og mens han i sin 
tid opbyggede kompetencer gennem 
e-sporten på egen hånd, så sker det 
mere fokuseret i Sørby Esport i dag.

– Vi havde for eksempel en dreng, 
der startede her som 16-årig og var 
ret usikker og socialt akavet. Han prø-
vede at tage et mekanikerforløb, men 
sprang fra. Så opdagede vi, at han har 
en helt hjernedød kompetence inden 
for it. Hvis der var problemer med et 
netværk eller en server, så fiksede han 
det – og det var altid på få sekunder. 
Jeg spurgte ham, hvad han skulle lave 
efter sommerferien, det vidste han 
ikke. Så talte vi om, hvad han var god 
til, og nu er han kommet ind i et elev-
forløb i Forsvaret inden for cyberkrimi-
nalitet, siger Mark.

– Der er mange af den slags uslebne 
diamanter hernede. Vi havde også en 
pige, som elskede at tegne og tegnede 
figurer i spillene, og hun er i dag opta-
get på en meget anerkendt 3D-tegne-
skole i New York, som de færreste kan 
komme ind på.

Han læner sig frem for at sætte tinge-
ne i perspektiv:

– Hver uge er der over 600.000, der 
gamer i Danmark. Men ligesom i fod-
bold, hvor man taler om, at der kommer 
én på landsholdet pr. årgang, så er det 
forsvindende få, der bliver professio-
nelle gamere. Vi har 500 medlemmer 
i Sørby. Der er måske én af dem, der kan 
blive professionel. Vi skal fokusere på, 
hvad de 499 andre er gode til. 

I 27-årige Mark Rentzmann 
Uhrbrand Kristensens blå 
bog fra efterskolen står 
der, at »hvis du ikke bliver 
computerspiller, så bliver du 
noget inden for computere«. 
Det skulle vise sig at ramme 
hovedet på sømmet.

#
mereendesport
Det er klubbens motto, 
fordi de i Sørby tror på 
at give de unge meget 

mere end gaming.
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Mette Winther Bang-Pedersen på Assistens 
Kirkegård på Nørrebro i København. Mette er 
pt. på barsel med sit tredje barn, sønnen Alvin.
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Navn: Mette Winther Bang-Pedersen
Jobtitel: Manager
Ansat siden: 2018

KORT OM ARBEJDSPLADSEN
Lokalitet:  Hovedkontor i Allerød + kontor i Vejle
Ansatte:  Over 180
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 RodeLESSOR
Det er en meget bred vifte af produkter og tjenester, der skaber arbejde til medlemmerne af 
HK it, medie & industri Hovedstaden. Hos it-virksomheden Lessor i Allerød har Mette Winther 
Bang-Pedersen en lederrolle som team manager for flere supportteams

DU ER MANAGER FOR SUPPORTTEAMS 
– HVAD GÅR DET UD PÅ?
Jeg arbejder i Lessor, som er en it-virksomhed, der la-
ver lønsystemer og tids- og vagtplanlægningssystemer. 
Jeg er leder af tre teams, der alle yder teknisk support 
på lønsystemerne. I 2020 lancerede vi et nyt lønsystem, 
der hedder Lessor Løn, og over tid er det målet at mig-
rere alle kunderne over på dette system. Et af mine 
teams supporterer netop det nye system.

HVAD ER DIN EGEN BAGGRUND?
Jeg er kontoruddannet inden for administration. En 
dag blev jeg kontaktet af min eksmand, som arbejder 
inden for løn i en anden virksomhed, Azets, hvor de 
søgte en med ben i næsen, der kunne tage team lead 
og styre it-folkene. Min eksmand var kommet til at tæn-
ke på mig – jeg tror, det var ment som en kompliment, 
ha ha. Så jeg blev ansat i Azets, og efter ikke så lang 
tid blev jeg teamleder på support af deres lønsystem.

GIK DU EFTER AT FÅ EN LEDERROLLE?
Ja. Til min jobsamtale blev jeg helt klassisk spurgt, hvor 
jeg så mig selv om fem år, og der svarede jeg, at jeg 
godt kunne se mig selv have med personaleledelse at 
gøre. Det gik så væsentligt hurtigere end forudset, men 
det var meget bevidst fra min side. 

SÅ KAN JEG PASSENDE SPØRGE, HVOR 
DU NU SER DIG SELV OM FEM ÅR?
Jeg ser mig selv i samme rolle. Jeg har taget nogle 
ledelsesfag inden for akademimerkonom, men jeg har 
ikke afsluttet uddannelsen. Jeg vil gerne udvikle mig 
som leder, det er stadig relativt nyt for mig, og jeg vil 
gerne levere resultater. Jeg blev ansat på Lessor i de-

cember 2018 og blev team manager i februar 2019, så 
jeg har været team manager i knap to år.

HVAD ER DET VED LEDELSE, 
DER TILTRÆKKER DIG?
Jeg har et ben rundt i alle afdelinger i virksomheden, 
fordi jeg er et bindeled. Der er et økonomisk perspek-
tiv, fordi jeg også skal få en forretning til at hænge sam-
men. Og så synes jeg, det er spændende at arbejde 
med mennesker og deres forskelligheder. Én ting er at 
ansætte de rette, en anden er at sikre, at de bliver hos 
os og føler, at de kan udvikle sig. Jeg tror på, man skal 
skubbe på hos de medarbejdere, der ønsker at gøre 
noget andet eller nyt. Så er det et fælles samarbejde 
mellem mig og dem. Men jeg tror også, jeg som leder 
ind imellem skal fordele nogle opgaver, som kan få en 
medarbejder lidt på usikker grund – men med den rigti-
ge support. Der ligger et stort ansvar på mig for sikre, at 
det ikke bliver en dårlig oplevelse. Jeg tror, at vi alle ind 
imellem kan have svært ved at se vores eget potentiale.

HVAD ER DU GOD TIL SOM LEDER?
Jeg er blandt andet god til at lytte. Til at stille de rigti-
ge spørgsmål og være lydhør over for det, der kommer 
retur. Det kan også være i andre sammenlænge, hvor 
jeg bliver opmærksom på tegn eller signaler, som må-
ske ikke har direkte reference til den samtale, man har. 
Det kan være noget, der bekymrer en medarbejder. Så 
skal man spørge sig selv, hvorfor det føles som en stor 
bekymring. Er det, fordi vedkommende ikke føler sig 
klædt ordentligt på? Eller ikke bryder sig om opgaven? 
Så må vi enten prøve at flytte nogle opgaver eller sikre, at 
medarbejderen bliver klædt på til at håndtere dem. For 
selv små ting kan hurtigt komme til at fylde meget.  
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER Lars Madsen Morten Rode

MARIE VINCENTS 
EJLEKÆR NIELSEN
Du er eventkoordinatorelev og kom 
her til afdelingen den 1. november 
2020. Kan du sige et par ord om, 
hvad eventkoordinering er?
Det går ud på at lære at udvikle, plan-
lægge og udføre events, som har vær-
di og samtidig er sikkerhedsmæssigt 
forsvarlige. Det vil sige at skabe fester, 
bryllupper, koncerter, konferencer, 
foredrag. Alle de ting, som på en måde 
ikke er decideret nødvendige, men som 
måske alligevel er det for vores psykiske 
velbefindende. Det er i hvert fald blevet 
ret tydeligt under corona. Tilbage i for-
året kunne jeg godt tænke, at jeg måske 
ikke havde valgt det mest livsnødven-
dige erhverv i forhold til for eksempel 
sygeplejersker. Men siden har det vist 
sig, at folk savner mange af de ting, jeg 
arbejder med.

Jeg forestiller mig, at coronaned-
lukningen har gjort det lidt svært at 
arbejde med events?
Ja. Fordi en del events er blevet aflyst, 
har jeg ikke fået afviklingsdelen ordent-
ligt ind under huden. Det positive har 

været, at jeg har skullet lære andre ting 
om for eksempel forholdsregler og om 
virtuelle events, og nogle gange skal 
jeg sætte mig ind i det nye på virkelig 
kort tid, fordi anbefalingerne hurtigt kan 
skifte.

Nu skal du være i IMI, indtil du er 
udlært den 31/8. Hvad har du på 
programmet? 
Det helt klassiske er afdelingens gene-
ralforsamling den 6. marts, som jeg er 
med til at arrangere. Lige nu ser den ud 
til at skulle afvikles virtuelt eller som en 
hybrid, hvor nogle mødes fysisk, og an-
dre er med virtuelt. Udfordringen ligger 
i, hvordan vi får deltagerne til at inter-

agere og til at føle sig sammen om at 
deltage. Desuden er jeg med til at arran-
gere program og indhold for de virtuelle 
indsatser i vores KVU-team. Det kunne 
være mega fedt at være med til at arran-
gere 1. maj – ude i virkeligheden – men 
der skal vist mange bønner til, før det 
bliver realistisk.

Kort om Marie Vincents Ejlekær Nielsen: 
27 år. Bor i Valby med sin kæreste. 
Lytter ivrigt til podcasts om true crime, 
politik og folkesundhed, bruger en del 
tid på at følge nyheder og den aktuelle 
debat og går til groove – en ikke videre 
stringent danseform, som går ud på at 
fyre den af og have det sjovt.

NY MEDARBEJDER I IMI

ÅRETS GENERALFORSAMLING 
I HK IT, MEDIE & INDUSTRI HOVEDSTADEN LØRDAG DEN 6. MARTS 2021 KL. 11-14.

TILMELDING OG AKTUEL STATUS FOR  
ARRANGEMENTET PÅ WWW.HK.DK/IMI2021

Alt efter coronasituationen vil der være mulighed for begrænset fremmøde i HK Hovedstaden. 
Samtidig vil det være muligt at deltage hjemmefra via computer, tablet eller mobil. 

Vi indretter os efter omstændighederne og melder 
løbende ud via nyhedsbrev og på www.hk.dk/imi2021 

Men vi kan allerede nu garantere et arrangement,  
hvor alle kan komme til orde, og hvor vi vil sætte fokus på emnet LØN.

GF21

Marie Vincents 
Ejlekær Nielsen 

i HK Hovedstadens 
store mødesal, som 

hun ikke har haft 
mange muligheder 

for at bruge pga. 
coronakrisen.
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NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER 

JP/POLITIKENS HUS A/S

Katrine Jørgensen
DMA-funktionær

APS. ALTINGET DK 

Rasmus Theilgaard Andresen
Særoverenskomst

KRAK A/S

Kasper Skak Nielsen
Dansk Erhverv

EUROFINS, VBM LABORATORIET

Mette Eichhorn Andersen
Industriens Funktionæroverenskomst

NYE ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTER
AUTOHUSET HØRSHOLM A/S

Kasper Borggreen Jensen

BILHUSET ELMER HELSINGØR

Danni Sølvhøj

FERRING PHARMACEUTICALS A/S

Lene Augustesen

FREDERIKSBERG FORSYNING A/S

Lisbeth Højgaard Damsbak

H LUNDBECK A/S

Vibeke Nielsen

MT HØJGAARD HOLDING A/S

Anja Klingsøe

NOVO NORDISK INVEST 2 A/S

Marianne Groth

XELLIA PHARMACEUTICALS APS

Connie Steffen

OBS!
ALLE ARRANGEMENTER  

OG DATOER ER VEJLEDENDE 
OG AFHÆNGIGE AF  

CORONA-SITUATIONEN. 

SENIORKLUBBEN HK 
IMI HOVEDSTADEN

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

MEDLEMSMØDER 
I LILLE FRIHEDEN
25/1  Strejkedrengene kl. 09.30 
22/2  »Jeg gik catwalk hos Coco  

Chanel« kl. 09.30 
29/3  Forårsbanko kl. 09.30
26/4  Steven Hart - sange fra  

Grundtvig til Kim Larsen kl. 09.30
11/5  40-års jubilæumsfest kl. 10.00

ARRANGEMENTER
11/2   Keglespil i Grøndal MultiCenter 

kl. 11.00
8/3   Københavns Museum kl. 10.45
13/4   Madpakke-sejltur med  

Nettobådene kl. 11.00
10/5   Guidet tur i Ballonparken kl. 10.00 

APFEL 

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

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

ARRANGEMENTER
25/2 Biograftur
24/3 Program ikke fastlagt

GRAFISK SENIORKLUB
Vi holder normalt vores møder i Oasen, 
Vanløse kulturstation, den anden tirsdag 
i måneden. 

I denne Coronatid må vi sande, at en ting 
er, hvad vi arrangerer, en anden er, hvad 
der bliver til noget, men planlagt er:

ARRANGEMENTER
13/4  Guitar Kaj – musik & komik, kom og 

få rørt lattermusklerne. Kl. 11.00

Det er altid en god idé at tjekke vores 
hjemmeside: hkgrafisk-seniorklub.dk

RETTELSE: Det fremgik af en artikel i sidste nummer, at man kan få udbetaling 
fra HK Privats lønforsikring uden at ansøge om det. Dette er ikke korrekt: Man 
skal ansøge om at få lønforsikring efter at have meldt sig ledig i a-kassen ved 
at udfylde blanketten »Lønoplysning til HK Kollektiv Lønforsikring« på MitHK.dk.

GENERALFORSAMLING 2021
Torsdag den 4. marts kl. 10.00 
Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 
13. februar 2021 og sendes til for-
mand Gøther Mathisen, Moltkesvej 
8, 4894 Øster Ulslev eller via mail 
gother@outlook.dk. 
Efter generalforsamlingen er klub-
ben vært ved et par stykker mad og 
en øl/vand. Program og dagsorden 
i seniorklubbernes forårsprogram 
på imi.hk.dk

GENERALFORSAMLING 2021
Tirsdag den 9. marts kl. 11.00
Med dagsorden ifølge vedtægter-
ne. Eventuelle forslag til general-
forsamlingen skal være formanden 
i hænde senest tre uger før general-
forsamlingen.
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INDEFROSNE FERIEPENGE  
– SÅDAN REGNER DU EFTER
I første kvartal af 2021 får alle lønmodtagere besked om, hvor mange penge de har 
fået indefrosset i den nye feriefond. Det er en rigtig god idé lige at regne efter

12,5 pct. af din lønindtægt fra 1. sep-
tember 2019 til 31. august 2020 skal på 
grund af overgangen til den nye ferielov 
indefryses i en feriefond og først udbe-
tales til dig ved folkepensionsalderen.

Det præcise beløb vil du modtage 
besked om her i 1. kvartal, og HK opfor-
drer alle til at regne efter, om beløbet 
stemmer.

Det beløb, du får oplyst, er det ful-
de beløb. Uanset om du har valgt at få 
udbetalt nogle af feriepengene eller ej. 
I givet fald vil du reelt kun have diffe-
rencen mellem det fulde beløb og det 
udbetalte tilbage til indefrysning. 

Men ligegyldigt hvad er det en god 
idé at regne efter og eventuelt gøre 
indsigelse inden forældelsesfristen den 
30. juni 2025.

FREM MED LØNSEDLERNE
På nogle lønsedler har man løbende 
kunnet følge med i opsparingen af mid-
ler til indefrysning. Det kan fremgå som 
»Feriepenge optjent i overgangsåret«. 
Er det tilfældet på dine lønsedler, finder 
du bare lønsedlen for august 2020 frem 
og sammenligner den med det beløb, 
du får oplyst fra feriefonden. Beløbene 
skal være ens – og selvfølgelig passe 
med 12,5 pct. af din løn for perioden.

Har du ikke sådan en opgørelse, må 
du selv i gang med at regne sammen. 
Den mest skudsikre metode er at finde 
alle 12 lønsedler frem for perioden sep-

tember 2019 til august 2020. Måske er 
det specificeret, hvor meget feriegodt-
gørelsen løber op i hver måned. Ellers 
må du selv regne sammen, hvor meget 
du har fået i løn og øvrige goder, du 
beskattes af. 

Typisk er det grundløn + tillæg + 
eventuel bonus eller provision + even-
tuel fri telefon.

Det er 12,5 pct. af dette beløb før 
skat, arbejdsgiver skal indbetale til fe-
riefonden.

FRITVALG TÆLLER IKKE MED
Er du omfattet af en overenskomst og 

dermed har fritvalgslønkonto, skal du 
være opmærksom på, at fritvalgslønkon-
to IKKE skal tælles med. Det skyldes, at 
det i overenskomsten er aftalt, at ferie-
godtgørelsen er inkluderet i satsen.

Endelig skal du selvfølgelig være op-
mærksom på, at regnestykket kun giver 
mening, hvis din lønseddel er korrekt. 
Er der fejl i din løn, vil du muligvis også 
få indefrosset et forkert beløb i ferie-
fonden, selv om det hele ser ud til at 
stemme. 

Med andre ord: Stoler du ikke på din 
lønseddel, så send den til eftersyn hos 
os på imi@hk.dk. 

DET SKER DER MED DINE PENGE
Dine feriepenge bliver indefrosset i Lønmodtager-
nes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, også 
blot kendt som Lønmodtagernes Feriemidler. 
Fonden forrenter feriemidlerne frem til den dag, 
du forlader arbejdsmarkedet.

Midlerne udbetales som udgangspunkt som 
en pensionssum, når lønmodtageren når folke-
pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Som følge af coronakrisen har et bredt flertal 
i Folketinget vedtaget, at du kan få pengene ud-
betalt før tid. I efteråret 2020 kunne du få op til tre 
uger udbetalt, og i foråret 2021 bliver det muligt 
at få de sidste to uger udbetalt.

Kilde: www.ld.dk

GUIDE
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