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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 om mange  
føler, der er noget  

tabu eller ubekvemt 
over at tale om løn, 

synes jeg jo, det er en 
overvejelse værd, om 
ikke man alligevel skal 

tage springet. 

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

Tryksag
5041-0806
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Svaret ligger i 
sammenligningen
Er du høj eller lav eller lige midt imel-
lem? Du kan måle dig selv og få et re-
sultat i centimeter, men i virkeligheden 
er det jo kun ved at se på andre men-
nesker, at du kan få et rigtig brugbart 
svar.

Præcis samme mekanisme gør sig 
gældende, når vi taler lønniveau. Du 
kan studere din lønseddel nok så me-
get, men ved du ikke, hvad de andre 
tjener, så kan du ikke vide, om du er 
godt eller dårligt lønnet. Det er derfor, 
vi i HK går så meget op i at sige det der 
med, at det er en virkelig god idé at tale 
løn med kollegerne. Og at det kun er ar-
bejdsgiver, der vinder, hvis vi ikke aner, 
hvad sidemanden tjener.

At dette er ikke bare indlysende, men 
også dokumenterbart, kan vi hvert år 
se i den lønstatistik, vi laver over din og 
dine kollegers lønninger. Eller i hvert 
fald: Den statistik vi forsøger at lave 
over jeres løn. For vi kan kun lave den 
for de faggrupper og virksomheder, 
hvor tilstrækkeligt med kolleger aktivt 
bidrager til den.

Til gengæld kan vi simpelthen se, at 
det gør noget godt for lønudviklingen 
at være inden for de fag og brancher, 
hvor der er åbenhed og gennemsigtig-
hed i forhold til lønnen.

Det kan selvfølgelig skyldes, at man 
hellere er åben omkring om en god end 
om en dårlig løn, men jeg vælger nu at 

tro, at det skyldes noget andet. Nemlig 
at det rent faktisk virker at bruge tid og 
kræfter på hvert år at lave en lønstati-
stik, vores medlemmer kan bruge som 
et objektivt og troværdigt redskab i de-
res løn- og ansættelsessamtaler.

Det er derfor, at en række af afdelin-
gens tillidsrepræsentanter tager sig tid 
til at møde ind i HK Hovedstaden og fri-
villigt bruge en aften eller to på at ringe 
medlemmer op og pænt bede om de-
res oplysninger til lønstatistikken. 

Og det er derfor, du efter sommer-
ferien vil opleve at få mails fra os om, at 
vi vil blive så utroligt glade, hvis du vil 
bidrage til årets lønstatistik.

Selv om mange føler, der er noget 
tabu eller ubekvemt over at tale om 
løn, synes jeg jo, det er en overvejelse 
værd, om ikke man alligevel skal tage 
springet. Når nu det statistisk set vil give 
dig flere penge i hånden hver måned. 

Og hvis du alligevel tøver lidt, så er 
lønstatistikken et rigtig godt sted at 
starte. For her kan du oplyse kolleger-
ne på både din egen og andre arbejds-
pladser om din løn – bare ved at bruge 
et par minutter på at indtaste den på 
vores hjemmeside. 

Du kan indtaste din løn til 
den nye lønstatistik på: 
www.hk.dk/oplysloen 
fra den 6. september.
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»Jeg tror, at det gør 
samtalen lidt mere 
ufarlig for mange.«

– Lønkursusdeltager og 
tillidsrepræsentant Kasper Skak 

Nielsen bed mærke i tippet om, at 
man kan sende en »ønskeseddel« til 

sin leder forud for lønsamtalen.
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KORT & GODT

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

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

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

LINKEDIN.COM/COMPANY/
IMIHOVEDSTADEN

Strid om IMI’s prissammenligning
»Gule« fagforeninger som KRIFA og Det Faglige Hus beklager sig i Berlingske over IMI’s sammenligning 
af fagforeningspriser og kalder den faktuelt forkert over en bred kam. Vi har derfor gennemgået den med 
tættekam og afviser påstanden

Berlingske bragte i begyndelsen af 
juni en artikel om HK it, medie & industri 
Hovedstadens sammenligning af fagfor-
eningspriser.

Sammenligningen blev af KRIFA, Det 
Faglige Hus og Business Danmark be-
tegnet som faktuelt forkert og på kant 
med markedsføringsloven, og Det Fag-
lige Hus indvendte blandt andet, at de 
skam også yder konfliktstøtte. 

Heri lå dog en gradsforskel, som er 
ganske sigende for parternes meget 
forskellige opfattelse af, hvad en fag-
forening er og skal:

Hvor HK yder fuld løn til sine medlem-
mer under en konflikt for at understøt-
te arbejdskampen, tilbyder Det Faglige 
Hus sine medlemmer en ydelse svaren-
de til højeste dagpengesats på den ud-
trykkelige betingelse, at medlemmerne 
har forsøgt at møde ind på arbejde og 
er blevet forhindret heri. HK støtter alt-
så de strejkende, mens Det Faglige Hus 
udelukkende støtter skruebrækkerne.

»Deltager du frivilligt i en konflikt, 
kan du ikke få strejkegodtgørelse fra 
os,« understreger Det Faglige Hus på 
sin hjemmeside (kursiveringerne er fra 
hjemmesiden).

SANDHED MOD LØGN
Prissammenligningen viser overordnet, 
at HK er billigere end modparterne, hvis 
man har fagforening, a-kasse og lønfor-
sikring samme sted. Sammenligningen 
er et redskab til IMI’s tillidsrepræsen-
tanter, og IMI står fuldt inde for den og 
har efter et grundigt eftersyn kun måttet 

lave én sproglig præcisering, nemlig at 
sammenligningen går på fuld løn under 
konfliktstøtte.

Eftersom artiklen i Berlingske gav et 
noget skævvredet indtryk af virkelighe-
den og i øvrigt indgik i en lettere ten-
dentiøs artikelserie under temaet »Ar-
bejdskamp i 2021: Fagforeningernes 
brutale knytnæve«, valgt IMI nogle uger 
senere at indrykke en modannonce på 
Berlingskes side 3.

Her optrykte vi den let reviderede 
prissammenligning, ikke mindst som et 
klart signal til afdelingens tillidsrepræ-
sentanter om, at vi står fuldt bag dem 
og deres anvendelse af prissammen-
ligningen ude på arbejdspladserne. 

– Det var vigtigt for os at vise, at vi har 
rent mel i posen og kommunikerer faktu-

elt. Modsat de gule fagforeninger, som 
ikke holder sig for fine til at reklamere 
med, at de kan levere »samme faglige 
tryghed«, og at deres medlemmer skam 
får præcis det samme som vores. Hvilket er 
meget langt fra sandheden. Så længe de 
fortæller løgnehistorier om os, vil vi blive 
ved med at fortælle sandheden om dem, 
siger Peter Jacques Jensen, formand for 
HK it, medie & industri Hovedstaden.

– Jeg noterer mig i øvrigt, at ingen 
anfægtede hele pointen med sammen-
ligningen, nemlig at vi slår de andre på 
prisen. Det synes jeg da er et stærkt 
budskab at stå tilbage med. 

Se den omstridte prissammenligning 
på hk.dk/sammenligning
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Lars Madsen

VIDEOGUIDER TIL 
HJEMMEKONTORET

Kommer du stadig til at arbejde hjem-
me, så tjek vores nye videoserie om indret-
ning af hjemmekontoret. I en serie pæda-
gogiske videoer lavet i samarbejde med 
ergoterapeut Pernille Mørup, guider vi til 
alt fra indstilling af skærm og god sidde-
position på en spisebordsstol til effektive 
øvelser for nakke, skuldre og lænd.

Find videoerne på 
hk.dk/ergonomivideo

88.204
– Så mange HK-medlemmer tjekkede 

sidste år lønstatistikken på hk.dk. Det viser 
noget om, hvor vigtigt et redskab lønstati-
stikken er, og år for år gør vi vores bedste 
for at gøre den endnu stærkere. Derfor 
opfordrer vi alle til at indberette deres løn 
på hk.dk/oplysloen. Der er adgang til si-
den fra den 6. september, og det tager 
kun et par minutter at indtaste. Husk at 
have din seneste lønseddel ved hånden. 
På forhånd tusind tak for hjælpen!

Husk at bruge dine  
16,64 feriedage

I 2020 havde du 16,64 feriedage til 
din sommerferie, som du havde optjent 
i perioden 1. januar til 31. august 2019. 

Brugte du ikke dem alle, blev de over-
ført til det nuværende ferieafviklingsår, 
som strækker sig til den 31. december 
i år. De kan ikke overføres igen, og der-
for skal du huske at bruge dem. I modsat 
fald mister du dagene, og din arbejdsgi-
ver indbetaler dine optjente feriepenge 
til Arbejdsmarkedets Feriefond. Du vil 
altså ikke selv få glæde af dem.

Har du været forhindret i at afholde 
ferien, gælder der dog andre regler, 
oplyser faglig sekretær Pia Weber:

– Har du været på barsel eller været syg 
i hele perioden, kan du søge arbejdsgiver 
om at få dem udbetalt, siger hun.

Pia Weber minder om, at du inden ud-
gangen af året også skal huske at afhol-
de fire uger af den ferie, du løbende 
har optjent i perioden 1. september 
2020 til den 31. august 2021. I virkelig-
heden har du optjent fem uger, men du 
vil typisk kunne overføre op til fem ferie-
dage efter aftale med din arbejdsgiver.

Hvis du ikke får holdt de sidste fem 
feriedage ud af de 25, og hvis du og 
din arbejdsgiver ikke har aftalt at over-
føre dagene, så skal din arbejdsgiver 
automatisk udbetale feriepenge sva-
rende til de fem feriedage efter den 
31. december.

Læge skal anmelde 
arbejdsbetingede lidelser

Skal stress anmeldes som arbejds-
skade? Svaret er nej, og det skyldes 
ganske enkelt, at stress ikke er en aner-
kendt diagnose. Derfor er det ikke mu-
ligt at få stress anerkendt som arbejds-
skade.

Anderledes forholder det sig, hvis du 
bliver sygemeldt med stress, og det ud-
vikler sig til en depression. Her bruges 
ofte termen depressiv enkeltdiagnose, 
og den slags skal anmeldes. 

Din læge er forpligtet til at sørge for 
anmeldelsen, det kan hverken arbejds-

miljørepræsentant eller tillidsrepræsen-
tant gøre.

– Lægen skal anmelde alene på 
mistanke om, at det kan skyldes dit 
arbejde. Bagefter vil du modtage et 
kvitteringsbrev fra Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring, fortæller Steen Bonde 
Jensen, arbejdsmiljøkoordinator for HK 
Hovedstaden.

– Nogle virksomheder anmelder til 
eget forsikringsselskab, og det er lige så 
godt. Men man skal stadig have en kvit-
tering på, at det er anmeldt, siger han.

DET HITTEDE PÅ FACEBOOK: 

Et opslag om annoncen i Ber-
lingske, som er beskrevet på mod-
stående side, er det klart mest 
populære på IMI’s Facebookside 
i 2021.  Opslaget, hvori vi kort 
redegjorde for baggrunden for 
annoncen og vores opbakning 
til afdelingens tillidsvalgte, nåe-
de på få dage ud til over 7.500 
personer og fik over 
500 reaktioner, 
kommentarer 
og delinger. 

RETTELSE: I sidste nummer fremgik det af artiklen »Pensionsgebyrer koster dyrt«, 
at Alm. Brand er et af de pensionsselskaber, som kan gøre brug af pensions-/
forsikringsmæglere i forbindelse med deres pensionsordning. Dette er ikke kor-
rekt, oplyser Alm. Brand: Ingen af selskabets pensionskunder risikerer at betale 
for mæglerrådgivning. IMI-bladet beklager fejlen.
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Hjemmearbejde  
- frihed eller fængsel? 
Coronakrisen har lært os at arbejde hjemme, og det er der arbejdsgivere, som har set en fidus 
i. På flere IMI-virksomheder oplever medarbejderne nemlig nu, at de også efter krisen vil skulle 
arbejde hjemmefra i et vist omfang

N ogle har elsket det, andre har hadet det, men 
de fleste af os har i hvert fald lært noget om at 
arbejde hjemme i løbet af det seneste halvan-

det år. Nu er det så omsider ved at være normalen, at 
man kan vende tilbage til sit gode gamle hæve-sæn-
ke-bord og den fuldautomatiske kaffemaskine – eller 
er det?

Flere arbejdspladser rundt om i landet har i medier-
ne berettet om, at de enten har skåret eller overvejer 
at skære ned på kontorpladserne og øge brugen af 
hjemmearbejde. En tendens vi også er begyndt at se 
i HK it, medie & industri Hovedstaden, fortæller faglig 
sekretær Pia Weber.

– Arbejdsgiverne har oplevet, at medarbejderne har 
fundet måder at arbejde på hjemmefra, som ikke har 
gjort dem mindre effektive. Samtidig kan de forment-
lig helt lavpraktisk se, at hvis en del arbejder hjemme, 
så er der mulighed for at spare nogle penge på kva-
dratmeter og kontorhold. 

HJEMME ALLE DAGE
Pia Weber fortæller, at IMI indtil videre har oplevet de 
mest radikale tiltag på it-virksomheden DXC.

– På DXC er det helt konkret blevet meddelt med-
arbejderne, at man har besluttet at fortsætte med en 
ret udstrakt grad af hjemmearbejde – også på den 

Lars Madsen 

Morten Rode

IMI-bladet følger op på 
hjemmearbejde-problematikken, 
når der er mere klarhed over
parternes rettigheder og 
pligter. Faglig sekretær Pia 
Weber fra IMI opfordrer til, at 
man som medarbejder under 
alle omstændigheder gør sig 
grundige overvejelser om fordele 
og ulemper.

IMI-BLADET6



anden side af pandemien. Under krisen 
har alle været hjemsendt, med mindre 
deres opgaver kun kunne løses på ar-
bejdspladsen. Nu er de enkelte ledere 
blevet bedt om at udpege, hvem i deres 
team eller afdeling der helt eller delvist 
kan arbejde hjemmefra fremover. Og 
det har medarbejderne fået et seks må-
neders varsel om.

Hver enkelt medarbejder er således 
blevet præsenteret for et kontrakttillæg, 
ifølge hvilket de efter corona forplig-
ter sig til at arbejde hjemme hver uge 
i mindst tre og sandsynligvis flere dage.

Beslutningen på DXC er udelukkende 
truffet af ledelsen. Tillidsrepræsentan-
terne er blot blevet orienteret efterføl-
gende, og et forsøg på at forhandle en 
lokalaftale, hvor medarbejdersidens 
stort set eneste krav var, at aftalen skul-
le være frivillig og fleksibel for den 
enkelte, er kuldsejlet. 

Et krav om økonomisk kom-
pensation for, at arbejdspladsen 
flytter ind på medarbejdernes 
bopæl, er også blevet afvist. 

– Vi har protesteret sammen 
med akademikerne, fordi vi 
ansættelsesretligt mener, at 
du har ret til at møde ind på din 
arbejdsplads. I medarbejdernes 
kontrakt står jo, at de er ansat i den 
og den virksomhed på den og den 
adresse, siger Pia Weber.

ÆRGERLIG FREMGANGSMÅDE
Sagen var ikke afsluttet ved IMI-bladets 
deadline, men uanset udfaldet er Pia 
Weber skeptisk over for DXC-ledelsens 
fremgangsmåde.

– Hvis medarbejderne selv kunne 
vælge, om og i hvilket omfang man 
gerne ville arbejde hjemme, ville det 
give en meget mere positiv tilgang til 
det. Det er jo meget forskelligt, hvad 
man har lyst til, og hvad der fungerer 
i ens arbejdsliv, og mange elementer 
spiller ind. Nogle kolleger vil for eksem-
pel være super glade for at slippe for 
transporten til arbejde, andre er bare 
dødtrætte af at sidde og arbejde ale-
ne hjemme i stuen. Man har accepteret 
vilkåret, da pandemien var argumentet. 
Det er den ikke længere.

– Det er blevet et spørgsmål om, 
hvorvidt ledelsen bare kan pålægge 
medarbejderne det her og presse det 
igennem. Men hvorfor ikke gøre det fri-
villigt? Det kunne da sagtens være, at 
man kan komme frem til den fordeling, 
virksomheden gerne vil have, ad helt 
frivillig vej, siger Pia Weber.

UFRIVILLIG STOLELEG
IMI-bladet kender til flere virksomheder 
i afdelingen, som enten overvejer eller 
allerede har indført mere hjemmear-
bejde. På en af afdelingens laborant-
virksomheder har ledelsen – uden at 

involvere medarbejderne – indført free 
seating og skåret ned på antallet af kon-
torpladser, men ikke decideret varslet 
fast hjemmearbejde.

– Vi må gerne møde ind, der er bare 
ikke plads til os alle, fortæller en med-
arbejder, der ikke ønsker sit navn frem. 

– Jeg har prøvet at påpege det og 
fået at vide, at jeg bare kan møde ind 
hver dag. I det daglige er der således 
kun plads til cirka to tredjedele af de 
ansatte på kontoret, mens resten må 
arbejde hjemme.

– Der er en del af mine kolleger, der 
har haft svært ved at arbejde hjemme, 
og der tales meget i krogene om, at det 
ikke er fedt. Jeg tror, man har gjort det 
for at spare penge. Det har måske været 

på tegnebrættet et stykke tid, og nu har 
coronakrisen vist, at hjemmearbejde 
har fungeret super fint for virksomhe-
den, og at nogle endda har været mere 
effektive end sædvanligt, siger medar-
bejderen.

FORVENTER TENDENS
HK it, medie & industri Hovedstaden 
arbejder lige nu på at få klarhed over, 
hvad arbejdsgivere helt præcis kan kræ-
ve i forhold til hjemmearbejde. HK har 
en klar forventning om, at problematik-
ken er kommet for at blive, og at der vil 
komme flere sager på området.

Hvis din egen arbejdsplads pusler 
med at indføre mere hjemmearbejde, 
råder Pia Weber til, at du stiller spørgs-
mål til processen.

– Man må altid gerne undre sig og 
spørge ind til årsager, og hvad pla-

nen er. Selv hvis man gerne vil 
arbejde hjemme, synes jeg, det 
er vigtigt at få afklaret rammen 
og mulighederne. Kan man for 
eksempel som medarbejder 
ændre sin beslutning, hvis man 
savner kollegerne, eller hvis ens 
egne forhold ændrer sig? 

Pia Weber opfordrer også til, 
at man tænker konsekvenserne 

af mere hjemmearbejde godt igen-
nem.
– Hvad vil det betyde for dig og dit 

job? Vil ledelsen fremover få øje på 
dig og dine resultater i samme grad, 
hvis du ikke møder ind? Vil du sidde 
og arbejde, selv om du føler dig sløj 
og normalt ville være blevet hjemme 
under dynen? Skrider din arbejdstid, 
så du kommer i konflikt med arbejds-/
hviletidsbestemmelserne? Jeg synes, 
det er nogle af de vigtige overvejelser, 
man bør gøre sig, siger hun. 

LÆS MERE
www.hk.dk/hjemmearbejde

Identiteten på den anonyme kilde i artiklen er 
redaktionen bekendt. 

Vi har protesteret 
sammen med 

akademikerne, fordi vi 
ansættelsesretligt mener, 
at du har ret til at møde 
ind på din arbejdsplads. 

– Pia Weber,  
faglig sekretær
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Webinar gav 
Kristian blod 
på tanden

Fra 1. september kører en ny omgang DigiTAL med 
Fremtiden, og du kan stadig nå at tilmelde dig gan-
ske gratis. Der er kurser om blandt andet annonce-
ring på digitale medier, værktøjet Google Analytics 
og hvordan man bygger en chatbot.

PROGRAM OG TILMELDING
www.digitalmedfremtiden.dk

Lars Madsen

Carsten Snejbjerg

Et HK-webinar om web-kodning har sparket til 
Kristian Blond Møllers ambitioner om, at hans 
enkeltmandsvirksomhed skal kunne tilbyde det 
samme som et helt bureau
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K ristian Blond Møller har 
travlt. Det er midt på for-
middagen i hans kontor-
fællesskab i en baggård 
i indre København, og 

han sidder med øjnene stift rettet mod 
skærmen. Han undskylder venligt: skal 
bare lige have sendt en mail, så er han 
klar til interviewet. Sommerferien nær-
mer sig, og han er ved at lægge sidste 
hånd på flere opgaver samt i færd med 
at lave tilbud på nye, der skal laves efter 
ferien.

Et par minutter senere er mailen om 
en opgave med at lave identitet til en 
food truck (alt fra brand og typografi til 
tøj) skibet af sted. Vi går i køkkenet, og 
Kristian sætter kontorfællesskabets kaf-
femaskine til at brygge en flat white til 
journalisten og til ham selv en cappucci-
no, som han forstærker med en ristretto.

Journalisten kommer til kort: Hvad er 
en ristretto?

– Det er en ekstra stærk espresso, for-
klarer Kristian.

Han gnider sig i ansigtet og siger, at 
der er knald på i hans enmandsvirksom-
hed, sort stue. 

– Men jeg klager ikke over at have 
travlt, for det var rimelig hårdt sidste år, 
skynder han sig at sige. 

– Jeg begyndte som selvstændig 
i sommeren 2019 og var lige begyndt 
at få nogle faste kunder, da coronaen 
ramte. Så jeg kunne heller ikke få kom-
pensation, fordi min indtjening først var 
ved at komme i gang.

DIGITALE MANGLER
Vi fortrækker til et mødelokale. Kristian 
fortæller, at han er ved at færdigklippe og 
lave motion graphics til en opgave med 
otte film for advokatfirmaet Ret&Råd, og 
han er også i gang med en lancerings-
kampagne for biovidenskabsselskabet 
Chr. Hansen, der skal lancere et nyt pro-
dukt og en tilknyttet serviceaftale. 

– Jeg skal lave alt. Video, materialer til 
sociale medier, print, annoncer, flyers, 
opremser han.

Han har en professionsbachelor fra Sko-
len for Visuel Kommunikation i Haderslev 
og dermed kompetencer inden for både 
reklame, marketing og grafisk håndværk. 

Inden han blev selvstændig, har han 
blandt andet tilbragt seks år på reklame-
bureauet Umwelt, hvor han primært arbej-
dede med print og kampagner.

– Så jeg har aldrig rigtig fået bid i de 
digitale ting, siger han.

KODE UDEN KODE
Til gengæld har Kristian ambitioner om at 
komme i gang, så han ikke nødvendigvis 
vil skulle bruge eksterne systemudvik-
lere til for eksempel at levere en færdig 
hjemmeside. Derfor har han i et stykke tid 
interesseret sig for den bevægelse, der 
kaldes »no code«. No code går i princip-
pet ud på, at man med en række værk-
tøjer kan bygge og forbinde hjemmesi-
der, apps, betalingsmoduler etc. uden at 
skulle bruge en systemudvikler til at kode. 
Han vil ikke helt smide udviklerne på por-

ten, men kun bruge dem, når han ikke 
selv kan klare opgaven med no code.

– Det begyndte med, at jeg opdage-
de værktøjet Webflow, som er et no co-
de-hjemmesidesoftware. Du opbygger 
siden visuelt, og så laves det hele auto-
matisk om til kode, forklarer Kristian

– Jeg vil gerne kunne lave gode basis-
hjemmesider til mine kunder. Det kun-
ne være et redesign, en landing page 
eller et kampagnesite.

KONKRET UDBYTTE
Da et HK-nyhedsbrev med tilbud om et 
no code-webinar i foråret dumpede ind 
i Kristians indbakke, var han derfor ikke 
i tvivl om, at det var noget for ham. Han 
tilmeldte sig straks og kan i dag se tilba-
ge på nogle særdeles udbytterige timer.

– Jeg havde blandt andet haft svært 
ved at finde en samlet oversigt over no 
code-værktøjer, så det var rigtig fedt, at 
Jacob Bøtter, der underviste på webi-

naret, gennemgik 25 forskellige værk-
tøjer. Der var blandt andet et appværk-
tøj, jeg godt kunne have brugt, da jeg 
bød ind på en opgave tidligere i år. Nu 
ved jeg, at det findes, så jeg kan bruge 
det en anden gang, fortæller Kristian.

– Jacob viste blandt andet også pro-
grammet Zapier, som kan få forskellige 
no code-værktøjer til at tale sammen, 
for eksempel en hjemmeside med et 
databaseværktøj eller et betalingsmo-
dul. Mange af de ting, du ville bruge 
udviklere til før, kan du nu lave med 
programmer, der automatisk får pro-
cesserne til at spille sammen. Det var et 
rigtig godt webinar i det hele taget. Det 
var fedt, at det varede tre timer, og så er 
Jacob en mega god formidler.

VIL LÆRE MERE
Kristians begejstring er tydelig, mens 
han fortæller, og snart har han hentet sin 
bærbare for at vise Jacob Bøtters Power-
Point-gennemgang af de 25 værktøjer.

– Jeg har i hvert fald fået blod på tan-
den i forhold til at undersøge no code 
nærmere og måske bruge det i fremti-
den, siger han.

– Men jeg er ikke rigtig begyndt end-
nu, for hvis man tager penge for noget, så 
skal man også have helt styr på det, man 
laver. Og jeg har simpelthen ikke haft tid 
til at sætte mig ordentligt ind i værktøjer-
ne. Men jeg fik i hvert fald den fornem-
melse på webinaret, at jeg selv kan lave 
meget mere, end jeg lige går og tror.

Kristians plan er nu at hyre admini-
strativ hjælp til udformning af tilbud, 
fakturering og den slags, så han forhå-
bentlig kan frigøre noget tid til at dyg-
tiggøre sig i no code.

– Jeg skal tage mig tid til at lave en stra-
tegi for, hvor jeg gerne vil hen. Det er lidt 
svært når jeg har så travlt. Jeg har købt et 
Webflow-kursus, men ikke haft tid til det 
endnu. Alene videoerne tager 18 timer at 
se. Så det skal planlægges, siger han.

– Jeg vil gerne derhen, hvor jeg kan 
lave hele pakken med print, banne-
re, film, landingpage og det visuelle. 
Overordnet er det mit mål med tiden at 
opbygge kompetencer og netværk til at 
kunne levere som et bureau – uden at 
være det. 

Jeg skal tage mig tid til  
at lave en strategi for, hvor 

jeg gerne vil hen.
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NB   Alle oplysninger i guiden er med 
forbehold for dine personlige forhold, 

herunder dine overenskomst- og pensionsvilkår. 

Dine veje ud af 
arbejdsmarkedet

MULIGHEDER, SOM IKKE ER LOVBESTEMTE

OVERENSKOMST OG 
ARBEJDSPLADS

I de fleste af HK Privats landsdækkende overenskomster er der 
bestemmelser om seniorordninger. Betingelserne kan variere 
fra overenskomst til overenskomst, men går i store træk ud på, 
at du kan gå på seniorordning, fem år før du bliver folkepen-
sionist. 

Du aftaler selv med din arbejdsgiver, hvor mange timer du 
går ned i tid. Du har ret til at holde det antal dage, som svarer 
til værdien af din fritvalgskonto og pensionsindbetaling. For at 
kompensere for nedgangen i løn kan du få dit pensionsbidrag 
udbetalt. Dog ikke den del af pensionsbidraget, som går til 
administration og forsikring. Allerede fem år før du 
går på seniorordning, kan du gemme dine feriefrida-
ge (dog højst fem dage om året) og få værdien af dem 
udbetalt, når du begynder på din seniorordning. 

Har du ikke disse muligheder, 
eller har du helt andre ønsker, 
kan du altid gå til din arbejds-
giver og selv forsøge at for-
handle en ordning.

TIDLIGT HUL PÅ 
PENSIONSOPSPARINGEN

Har du indbetalt til en arbejdsmarkedspension 
gennem din arbejdsgiver, er der typisk mulig-
hed for at tage hul på den før din pensionsalder. 
Med andre ord er din pensionsudbetalingsalder 
lavere end din folkepensionsalder, hvor du kan 
få folkepension.

Hvis du begyndte at indbetale til en arbejds-
markedspension inden den 1. maj 2007, har du 
typisk ret til at påbegynde udbetalingen allere-
de som 60-årig.

Hvis din første indbetaling til en arbejdsmar-
kedspension ligger mellem den 1. maj 2007 og 
den 31. december 2017, har du typisk ret til at 
påbegynde din udbetaling 5 år før din pensi-
onsalder.

Er aftalen oprettet efter den 31. december 
2017, er pensionsudbetalingsalderen 3 år før 
folkepensionsalderen.

Mange af os skifter pensionsselskab en eller 
flere gange i løbet af et arbejdsliv, men dette 
vil under normale omstændigheder ikke ændre 
din pensionsudbetalingsalder. Hvis din pensi-
onsopsparing videreføres i et nyt selskab, be-
holder du stadig din oprindelige pensionsud-
betalingsalder. Vælger du derimod at opstarte 
en ny pension uden at videreføre den gamle, 
eller gør andre særlige forhold sig gældende, 
bør du kontakte dit pensionsselskab og få klar-
hed over situationen. Husk at få det på skrift.

 Guide
Lars Madsen     Vecteezy

1 2

Seniorordning

Tidlig udbetaling

Tidlig pension

Folkepension

Seniorpension

Førtidspension

Efterløn
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Kilder: HK, borger.dk, Forsikring og Pension,  
Ældresagen, pensionforalle.dk, Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet. 
Alle oplysninger er indhentet i juni og juli 2021.

FOLKEPENSION

Folkepension blev indført ved lov 
i 1956. Du kan få folkepension fra 
måneden efter, du har nået folke-
pensionsalderen, som i 2021 er 
66,5 år. Folkepension består af et 
grundbeløb (6.518 kr. før skat) og 
et pensionstillæg, som er 7.335 
kr. før skat for enlige og 3.707 
kr. for gifte og samlevende. Skat-
tepligtige indtægter, samlevers 
indtægt og din arbejdsindtægt 
kan få indflydelse på din folke-
pension. Formue indgår derimod 
ikke i beregningen. 

Som led i Velfærdsforliget 
i 2006 blev det vedtaget, at folke-
pensionsalderen forhøjes hvert 
femte år på grund af udviklingen 
i levetiden. I 2030 vil den eksem-
pelvis være 68 år.

FØRTIDSPENSION

Førtidspension er en mulighed for 
dig, der har væsentligt og varigt ned-
sat arbejdsevne. Selv om du er på 
førtidspension, må du gerne arbejde 
i et vist omfang (får du også udbeta-
linger fra et privat pensionsselskab, 
kan der være et loft for, hvor meget 
du må arbejde). Førtidspensionen 
bliver dog sat ned, hvis du eller din 
ægtefælle eller samlever har supple-
rende indtægter af en vis størrelse.

For at få tilkendt førtidspension 
skal du gennemgå et ressourcefor-
løb gennem kommunen. Dette gæl-
der dog ikke, hvis der er dokumen-

tation for, at din arbejdsevne ikke 
kan forbedres på grund af særlige 
helbredsmæssige forhold, betyde-
lige funktionsnedsættelser eller al-
vorlig sygdom. 

Ligesom kommunen tilkender før-
tidspension, kan den også frakende 
en pension, hvis din arbejdsevne bli-
ver forbedret i så væsentlig grad, at 
du kan arbejde og forsørge dig selv.

TIDLIG PENSION

Nyeste skud på den offentlige 
pensionsstamme er tidlig pensi-
on, i folkemunde mere kendt som 
Arne-pension. Pensionen kan ud-
betales fra 2022 og er tiltænkt 
danskerne med de længste og 
hårdeste arbejdsliv – overvejende 
ufaglærte og faglærte. 

Retten til tidlig pension er base-
ret på objektive kriterier og tager 
udgangspunkt i ens anciennitet, 
når man fylder 61 år. Har man været 
44 år på arbejdsmarkedet, får man 
ret til at trække sig tilbage tre år før 
folkepensionen. 42 og 43 år på ar-
bejdsmarkedet giver ret til, at man 
kan gå fra et eller to år før folkepen-
sionen. Alderen for opgørelsen og 
antallet af år på arbejdsmarkedet 
vil følge med udviklingen i folke-
pensionsalderen. 

Perioder med blandt andet 
dagpenge, sygedagpenge, del-
tidsarbejde, barselsorlov og ob-
ligatoriske praktikperioder med 
elevløn eller SU tæller også med. 
Hvis din pensionsformue over-
stiger to mio kr., sættes ydelsen 
dog ned, og er den over cirka 
fem mio. kr., bortfalder den.

EFTERLØN

Efterløn giver mulighed for, at 
man kan trække sig tilbage fra ar-
bejdsmarkedet op til fem år før 
pensionsalderen. På grund af tilba-
getrækningsreformen fra 2011 vil 
efterlønsperioden gradvis blive for-
kortet til tre år, aldersgrænsen for at 
kunne gå på efterløn blive hævet, 
og reglerne for modregning i pen-
sion kraftigt skærpet. For eksempel 
er efterlønsperioden tre år for alle 
født efter den 30. juni 1959. 

Man skal have været medlem af 
en a-kasse og betalt efterlønsbi-
drag for at kunne få efterløn. Ty-
pisk skal man have indbetalt i 30 
år, og senest fra man fylder 30 år. 
Der gælder dog mere lempelige 
regler for folk født før 1978.

LOVBASEREDE MULIGHEDER
SENIORPENSION
Seniorpension er en relativt ny 
mulighed, som har kunnet tilken-
des fra 1. januar 2020. For at få se-
niorpension skal du have en ned-
sat arbejdsevne på højst 15 timer 
om ugen i forhold til dit seneste 
job og have højest seks år til folke-
pensionsalderen. Det er også et 
krav, at du har haft en langvarig 
tilknytning til arbejdsmarkedet 
med sammenlagt mindst 20-25 
års beskæftigelse.

Hvis du har spørgsmål, så ring til faglig afdeling 
 33 30 29 45
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Tidlig pension

Folkepension

Seniorpension

Førtidspension
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Lars Madsen 

Mark Knudsen

Skal din chef have  
en ønskeseddel?
HK udbyder løbende kurser i lønsamtalens indbringende kunst. Vi var med, da tillidsrepræsen-
tant Kasper Skak Nielsen i maj tog kurset for at suge fifs og tanker til sig, som både han selv og 
hans kolleger kan nyde godt af

D er er kun én vinder ved en lukket lønpolitik, 
hvor ingen ved, hvad de andre tjener, fastslår 
Claus Hansen, faglig sekretær i HK it, medie & 

industri Hovedstaden.
Han kigger ud på deltagerne i dagens »Sådan får du 
styr på lønsamtalen«-kursus, som har placeret sig med 
fornuftig corona-afstand mellem sig. Det er en sen 
mandag eftermiddag i maj og et af de første fysiske 
kurser i HK Hovedstaden i lang tid.

– Og det er ledelsen, fortsætter Claus, så tal om je-
res løn.

En kursist rækker hånden op og siger, at hun synes, 
det altid har været lidt tabu at tale om løn. Også når 
man bare er blandt kolleger.

Claus giver hende ret. Det kan være, at kulturen ikke er 
til at tale om det, siger han og kommer med et forslag:

– En måde at tænke det på kan være, at nogen skal 
starte med at tale med om det. Og så skal man jo se 

det som noget, man faktisk gør for at hjælpe hinanden 
med at få mere i løn, siger han.

ØNSKESEDDEL PÅ FORHÅND
På forreste række sidder en jakkesætklædt Kasper 
Skak Nielsen og tager noter på sin iPhone. Til daglig 
er han ansat hos Krak, hvor han foruden at rådgive små 
og mellemstore virksomheder i onlinemarkedsføring 
også er tillidsrepræsentant. En af grundene til, at han 
har meldt sig til dagens lønforhandlingskursus, er net-
op en ambition om at få kollegerne til at tale mere løn.

– Jeg synes, jeg som tillidsrepræsentant har et an-
svar for, at man får talt noget mere om løn, fortæller 
han.

– Jeg synes i det hele taget, det er vigtigt, at jeg 
kan give input til mine kolleger. Det at forhandle løn 
opfattes meget forskelligt blandt dem, og nogle er 
nærmest tilfredse med kun at få et skulderklap. Det 

Kasper Skak Nielsen sugede gode 
lønsamtaleråd til sig på kurset.
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vil jeg gerne være med til at ændre på. 
Og jeg kender ikke til, at der er blevet 
givet nogen lønstigninger, uden at folk 
har forhandlet sig til det.

Da Claus lidt inde i kurset lufter den 
mulighed, at man kan sende ønsker til 
sin leder inden selve lønsamtalen, spid-
ser Kasper ører.

»Send ønsker på forhånd, og tilføj 
nogle ord til lønstigningen, inden at 
man går til selve lønforhandlingen«, 
noterer han på sin telefon.

Claus uddyber over for deltagerne:
– Det kan være en rigtig god idé at 

sende sine ønsker på forhånd. For ek-
sempel hvis ens leder skal budgettere 
med lønstigninger for en afdeling på 
20-25 mand. 

En deltager fortæller, at hun har gjort 
netop dette med stor succes. Hvorpå 
en anden deltager fortæller, at hun har 
gjort det samme – men med det resultat, 
at hun kom ind til en leder, der var sur 

på hende. Claus opsummerer kort efter:
– Vi er alle sammen her forskellige, og 

det er alle dem, vi forhandler med også. 
Derfor vil alle forhandlinger også altid 
være forskellige.

IKKE FOR ALLE
Kasper er dog begejstret for idéen. Da vi 
efter kurset tager en snak om, hvad han 
har fået med derfra, er den det første, 
han nævner.

– Hvis man skriver sine ønsker inden, 
så det ikke kommer som en overraskel-
se for ens leder ved selve lønsamtalen, 
tror jeg, at det gør samtalen lidt mere 
ufarlig for mange. Det tænker jeg, at jeg 
vil tage med tilbage til mine kolleger, si-
ger han.

Ligesom der er forskel på forhandlin-
ger, er der også forskel på forhandlere, 
og selv regner Kasper faktisk ikke med 
at gøre brug af teknikken.

– Jeg ville ikke selv gøre det sådan. 
Men en ting, jeg derimod tog med 
mig, var et råd om at skrive et lille re-
ferat efter lønsamtalen og få en kvitte-
ring fra chefen på det. Jeg har selv be-
gået den fejl for nogle år siden ikke at 
følge op. Til samtalen havde jeg bedt 
om et bestemt beløb, og min chef hav-
de spillet ud med et andet, og så var 
vi landet nøjagtig midtimellem. Da jeg 
så fik lønstigningen, havde min leder 
husket forkert, så jeg fik mellemtingen 
mellem hendes udspil og det, vi var 
landet på, fortæller han. 

– Jeg endte med at få det rigtige. 
Men det kunne have været undgået, 
hvis jeg havde taget et lille referat. 

5 pointer 
Kasper 
noterede sig 
på kurset

1 Ændrer din stilling sig, så skal 
dine lønforhold også ændres.

2 Notér løbende, hvad du  
har løst af opgaver, hvad du 
har bidraget med, og hvad  
du har fået af nye opgaver  
og ansvarsområder.

3 Tag selv initiativ til din  
lønsamtale, hvis din leder  
ikke gør det.

4 Indled eventuelt løn- 
samtalen med lidt small  
talk for at skabe en god  
og afslappet stemning. 

5 Man skal ikke være bange  
for tavshed under løn- 
samtalen, lad gerne din  
leder bryde den.

SÅDAN KAN DU 
KOMME I GANG
Vi har lavet en gør-det-selv-guide, 
som du i ro og mag kan udfylde på 
skærmen eller hjemme i sofaen. Når 
du har udfyldt guiden, har du fået 
både argumenter til din næste løn-
samtale, et fingerpeg om, hvad du 
skal kræve, og gode idéer til, hvad 
du kan bede om som alternativ eller 
supplement til en lønstigning.

NYE LØNFORHANDLINGSKURSER I EFTERÅRET

»LIGESTILLING I LØNFOR- 

HANDLINGEN – FÅ ENDELIG  

LØN SOM FORTJENT«

Et kursus særligt for kvinder, hvor du 
helt praktisk arbejder med lønsamta-
len, og hvordan du stiller krav.

27. oktober kl. 17-20

Info og tilmelding: bit.ly/imi2021-3-2

»SÅDAN FÅR DU STYR  

PÅ LØNSAMTALEN«

Et grundlæggende kursus om de 
gode argumenter, lønstatistik og 
dine rettigheder.

10. november kl. 17-19

Info og tilmelding: bit.ly/imi2021-3-1

Jeg kender ikke til, at der 
er blevet givet nogen 

lønstigninger, uden at folk 
har forhandlet sig til det.

– Kasper Skak Nielsen

www.hk.dk/samtaleguide
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Klimakurset »Grøn Forandringsagent« er en succes: HK’erne står i kø for at blive 
klogere på klimaforandringer og lære at drive forandringer i deres eget privat- 
og arbejdsliv. Christina Stampe Hansen er en af de første, der tog kurset

C hristina Stampe Hansen kan tydeligt huske, 
hvordan bilernes forruder så ud, da hun var 
yngre: De var ofte helt klattet til med insek-
ter, der var blevet ramt under kørslen.

Nu synes hun, man skal lede længe for at finde in-
sekter på forruderne, og det bekymrer hende. Hvor er 
insekterne blevet af? 

Et hurtigt opslag på Google kan bekræfte hendes 
fornemmelse: Klimaforandringerne har bevirket, at 
der er markant færre insekter i luften end tidligere. 

– Det er sådan noget, der gør indtryk, siger Christina. 
– Når man ser et tv-indslag om isbjerge, der smelter, 

er det forfærdeligt. Men det er også på en måde langt 
væk. Omvendt er de ændringer, jeg selv kan se, meget 
håndgribelige.

Som så mange andre er Christina bekymret for 
udviklingen, og hun forsøger selv at gøre en indsats 
i hverdagen.

– Jeg gør mig meget umage for at bruge tingene 
to gange. For eksempel skriver jeg altid på bagsiden 
af printet papir. Og små poser, for eksempel fra brød 
nede i supermarkedet, bruger jeg som skraldepose 
i min toiletspand. Jeg tænker, at så halverer jeg på en 
eller anden måde noget forbrug, siger hun.

OVERRASKENDE TOMAT
Christina vil imidlertid gerne vide og gøre endnu mere. 
Derfor tog hun i marts HK-kurset »Grøn forandrings- 
agent«, som består af tre moduler. På kurset får man 
en dybere forståelse for klimaforandringerne, og hvad 
der kan gøres ved dem, og man lærer at opstille et kli-
maregnskab. Ikke mindst lærer man også en hel del 
om adfærdsforståelse, så man er rustet til at skabe for-
andringer og få mere klima på dagsordenen i familien 
eller på arbejdspladsen. Som for Christinas vedkom-
mende er energiselskabet SEAS-NVE, hvor hun arbej-
der i en afdeling under salg og marketing.

– Hvis man for eksempel skal influere sin chef, er det 
vigtigt at sælge sin idé ind som et projekt, chefen kan 
se et potentiale i, forklarer Daniel Flendt Dreesen fra 
Green Behavior, der står for kurserne. 

– Kan man få chefen med på at teste en samkør-
sels-app og tage fat i de nærliggende virksomheder, 
så flere kan køre sammen på arbejde? Eller kunne man 
motivere til en kødfri dag i kantinen?

Christina beskriver kurset som rigtig godt og tanke-
vækkende – og motiverende. 

– En af de ting der gjorde indtryk på mig var, at vi 
ikke overholder de klimamål, vi har sat os. Tempera-
turen stiger allerede mere end de mål, som vi har for-
pligtet os til at overholde, husker hun.

– En anden ting der gjorde stort indtryk på mig var 
oplysningen om, at det kan være langt mere klimaven-
ligt at købe en spansk tomat end en dansk drivhusto-
mat. Også når man regner transporten med. Vi har jo 
lært, at det er bæredygtigt at købe lokalt, men det gæl-
der så ikke altid. Det viser noget om, hvor kompliceret 
klimaområdet er. En sætning, som jeg har taget med 
mig fra kurset er, at »ingen kan gøre alt, men alle kan 
gøre noget«. Hvis alle gør en lille forskel, bliver det stort. 

FORANDRING DER INKLUDERER
Hvordan Christina helt præcis vil bruge sine nye indsig-
ter fra kurset, er hun ikke sikker på endnu.

– Jeg har ikke helt gjort mig klart, hvor meget jeg vil 
bruge det på mit arbejde. Det er vigtigt for mig ikke 
at missionere, og jeg er meget bevidst om at tale til 
de forskellige typer mennesker, vi nu en gang er, og 
ikke skræmme nogen. Men noget vil jeg gerne gøre, 
siger hun. 

– Jeg vil gerne sætte mig bedre ind i vores egne mål 
og politikken på min arbejdsplads. Bæredygtighed er 
helt sikkert et parameter, virksomheder vil blive målt 
mere på. Jeg vil gerne bidrage til at tænke klima mest 

INGEN KAN GØRE ALT, MEN ...

Alle kan gøre noget
Lars Madsen 

Morten Rode
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muligt ind i de produkter og services, 
som vi tilbyder. Jeg har desuden længe 
haft en idé om cykelhjelme med vores 
logo på. Det vil sende et godt signal om 
både bæredygtighed og sikkerhed – en 
god reklame for virksomheden. At tro 
en lækker cykelhjelm vil motivere mine 
kolleger til at cykle er nok at sætte målet 
højt, men det kunne måske hjælpe lidt 
på det, hvis prisen for hjelmen er lav. 

Christinas overvejelser demonstrerer 
tydeligt, hvorfor der er så stort fokus på 
adfærd i »Grøn Forandringsagent«-kur-
set. Det forklarer Daniel fra Green Be-
havior.

– Vi risikerer, frontløberne får en dår-
lig oplevelse, hvis de går ud på deres 
arbejdsplads eller i deres netværk og 
demonstrerer ny viden, som ikke nød-
vendigvis vækker genklang hos de an-
dre. Det kan skabe konflikter, hvor din 
chef eller din ægtefælle kan synes, du 
er rigtig irriterende. Derfor arbejder vi 
på kurset med at ruste folk med redska-
ber til at gennemføre inkluderende for-
andringer, siger han og minder om, at 
de helt store forandringer dog kræver 
endnu mere. 

– Omvendt lærer vi også på kurset, at 
det individuelle ikke gør det alene. Det 
er smukt, når vi hver for sig gør noget 
for klimaet, men det er de store firmaer 
og de strukturelle beslutninger, der gør 
forskellen. Vi kan alle gøre det meget 
bedre. Men den store effekt kommer, 
når vi alle gør noget sammen. 

INGEN KAN GØRE ALT, MEN ...

Alle kan gøre noget

VIL DU OGSÅ GØRE NOGET FOR KLIMAET?

Ved deadline på dette blad var der stadig plads på flere af 
efterårets »Grøn Forandringsagent«-kurser.

INFO OG TILMELDING
www.hk.dk/forandringsagent
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Som en af de sidste udlærte bogbindere på 
arbejdspladsen er det en del af Bo Sonnes 
arbejde at supportere kollegerne.
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Navn: Bo Sonne
Jobtitel: Bogbinder/teknisk support
Ansat siden: 2009

KORT OM ARBEJDSPLADSEN
Lokalitet:  Taastrup
Ansatte:   56 i Taastrup
Overenskomst:  Ja
Tillidsrepræsentant: Ja

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

Carsten SnejbjergEson Pac
Det er en meget bred vifte af produkter og tjenester, der skaber arbejde til medlemmerne af HK 
it, medie & industri Hovedstaden. På trykkeriet Eson Pac i Taastrup er Bo Sonne en af de sidste 
udlærte bogbindere

HVORDAN BLEV DU BOGBINDER?
Det var et tilfælde. Min onkel var regnskabschef i et bog-
binderi, der hed Ladegaard, og da jeg midt i 80erne 
ikke helt vidste, hvad jeg ville efter skole, kunne man 
komme ud i sådan noget erhvervspraktik. Der var jeg 
en uge i 9. klasse. Vi lavede Lademanns Leksikon. Jeg 
stod og lagde i og tog fra ved en indhængningsmaski-
ne, hvor man samlede bogblok og hardcover-bind og 
lavede runding på det. Da ugen var omme, kom che-
fen og sagde, han godt ville have et møde med mig. 
Om jeg havde lyst til at komme i mesterlære? For han 
syntes, jeg havde flair for det. Jeg kunne bare gå ud af 
skolen og starte med det samme, sagde han. Jeg ville 
dog godt lige have eksamen med. Jeg tror, jeg havde 
en uges sommerferie, så startede jeg på uddannelsen.

HVAD SYNTES DU SELV OM ARBEJDET?
Jamen, jeg kunne faktisk godt lide det. Det var det der 
med at få lov til at stille ind og rode med maskinerne. 
Man skulle være perfektionist, så det hele var lige. Og 
så var det fedt, at man kunne se resultatet af ens arbej-
de med det samme. Jeg blev hos Ladegaard i nogle år, 
så kom jeg ud på IBC, indbindingscentralen, der lave-
de biblioteksbøger. Jeg skulle næsten lave det samme 
som før, men nu med en automatisk indhængnings-
maskine, hvor man indtastede målene, og så stillede 
den automatisk ind. Jeg har haft det sådan, at jo flere 
maskiner man kender, jo bedre står man. Jeg er flere 
gange rykket til en ny virksomhed for at lære noget nyt. 
Samtidig tror jeg, at jeg vinder noget ved at have lært 
tingene manuelt under min uddannelse. Jeg kan ofte 
justere nogle få ting gennem maskinen i stedet for at 
stille den helt om.

ER DET FÆRDIGHEDER, DU STADIG 
HAR BRUG FOR I DAG PÅ ESON PAC?
Ja, jeg er på fast aftenhold, og der er det mig, der 
står for at lave teknisk support. Det vil sige, at jeg ud 
over at køre min egen maskine skal rundt og hjælpe 
folk. Der bliver jo ikke udlært flere bogbindere, og 
der er næsten ingen faglærte tilbage. Det jeg lærte 
for snart 40 år siden bruger jeg nu til at hjælpe de 
andre. Vi har primært falsemaskiner, som vi falser 
indlægssedler til medicinalindustrien på. Et problem 
kan for eksempel bestå i, at indlægssedlerne bliver 
skæve, eller at der kommer folder i dem. Så skal jeg 
stoppe den maskine, jeg står ved, og komme hen at 
hjælpe.

KAN DIT ARBEJDE I DAG SAMMENLIGNES 
MED DET, DU LAVEDE I DIN LÆRETID?
Nej, det kan det ikke, for min første chef ude på Lade-
gaard sagde, at fals, det er damearbejde. Så der kom 
man aldrig hen. Aldrig. Der stod kun kvinder på false-
maskinerne i gamle dage, mens mændene stod på de 
store maskiner. Jeg ved ikke, hvorfor det blev kaldet 
damearbejde, men sådan var det også, da jeg var på 
Mailand, kalendervirksomheden. Det var kun kvinder, 
der stod og falsede og spirallerede. Sådan var det bare 
i branchen. Virkelig underligt. 

HVORDAN ER DET EGENTLIG AT KUNNE 
ET HÅNDVÆRK OG SE DET STILLE OG 
ROLIGT FORSVINDE MED UDVIKLINGEN?
Det er trist. Det er underligt, at jeg sådan set er sidste 
generation der udfører dette håndværk, og så er det 
bare væk. Så havner det på Industrimuseet. 
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER Lars Madsen Philip Davali

GRAFISK SENIORKLUB

Vi holder normalt vores møder i Oasen, 
Kulturstationen Vanløse, anden tirsdag 
i måneden. hkgrafisk-seniorklub.dk.

ARRANGEMENTER
24/8  Sensommertur til M.G. Petersens 

Familiehave. Billetsalg er slut, 
men ring til Diana Lorentzen 
2028 3123 og hør, om der er 
billetter tilbage.

14/9   Fællessang med Strejkedrenge-
ne kl. 11.00

12/10   Oktoberfest med øl, tyrolermusik 
og ristede pølser kl. 11.00

9/11   Guitarkaj underholder med 
komik og musik kl. 11.00

7/12   Julefrokost på Den Hvide Hest 
på Bakken. På oktober- og 
novembermøderne vil der være 
mulighed for at købe billetter.

NY MEDARBEJDER I IMI

MARTIN THING
Hvordan kom du til at arbejde 
i fagbevægelsen?
Jeg startede med at lave politisk ar-
bejde i DGS (Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning, red.), hvor jeg også 
var formand på et tidspunkt. Vi havde 
noget, der hedder Uddannelsesallian-
cen, som handlede om, at elev- og stu-
denterorganisationer gik sammen med 
ungdomsfagbevægelsen om at kæmpe 
mod uddannelsesnedskæringer. Der 
begyndte vi at få et ret godt samarbej-
de med fagbevægelsen, hvis arbejde 
jeg altid har syntes var vigtigt. 

Efter at have læst antropologi i et år 
på universitetet blev jeg så ansat som 
ungdomsorganiser i HK Hovedstaden 
i 2019.

Du var i gang med en eftertragtet 
uddannelse – hvad lokkede dig?
At få lov til igen at arbejde med unge på 
ungdomsuddannelserne, som jeg syn-
tes, jeg var god til i DGS. Men nu med 
udgangspunkt i at få en stærkere faglig 
identitet og have et arbejdspladsfæl-
leskab. Det er vildt vigtigt at skabe rela-
tioner til nogle af de unge, som måske 
ikke ved, hvad en fagforening er. Og så 
tænkte jeg også, det var en god mulig-
hed for at lære rigtig meget. 

Fagbevægelsen gør mange af de ting, 
jeg havde tænkt mig at bruge antropo-
logien til: Man er til stede blandt sine 
medlemmer, har fingeren i jorden og 
arbejder for at gøre forholdene bedre 
med udgangspunkt i dem, hvis hverdag 
det handler om.

Nu er du så ansat som ny faglig med-
arbejder i IMI. Hvorfor dette skridt?
Jeg kommer blandt andet til at sidde 
med noget af it-området, hvor vi har 

en opgave med at blive bedre til at få 
it-ansatte til at føle, at de hører hjemme 
i HK – både fagligt og identitetsmæs-
sigt. Og så synes jeg overordnet, det 
faglige arbejde er maskinrummet i en 
fagforening. Altså arbejdet med at ind-
gå overenskomster, sørge for de bliver 
overholdt og forhandle for medlemmer-
ne, når de ikke bliver det. Jeg er også 
meget optaget af, hvordan vi kommuni-
kerer den faglige indsats og gør den vig-
tig for folk. Derfor synes jeg, samarbej-
det mellem de faglige, organiserne og 
dem, der sidder med kommunikation, er 
super vigtigt. 

Det er fint nok, at vi laver virkelig godt 
fagligt arbejde, men hvis der ikke er 
medlemmer til det, er det jo på lånt tid.

25 år. Bor på Nørrebro med  
sin kæreste. Tilbringer meget  
gerne sin fritid med at hygge med  
venner, høre vinylplader, drikke 
spændende vin og lave mad.

Ny faglig medarbejder Martin Thing 
har tidligere været formand i Danske 

Gymnasieelevers Sammenslutning. 

KOM PÅ KLUB- 
BESTYRELSES- 
WEEKEND  
I EFTERÅRET
Tag et døgn med din klubbestyrelse 
på HK’s kursuscenter, Klinten, og få 
inspiration til klubarbejdet og en 
plan for jeres aktiviteter.

• Workshops 
• Oplæg om faglige emner
• Sparring og hygge på tværs  

af klubbestyrelser

Der er ledige pladser: 

Fredag 1/10 til lørdag 2/10

Fredag 12/11 til lørdag 13/11

Arrangementet starter kl. 17.00 
fredag og slutter lørdag kl. 15.00.

Mere info og tilmelding på

hk.dk/imiklub
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NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER 

SSI DIAGNOSTICA
Kristian Hansen
Industriens 
Funktionæroverenskomst

FORCE TECHNOLOGY
Vickie Hvalsø Appel
Industriens 
Funktionæroverenskomst

GREY DANMARK A/S
Frank Polauke
Dansk Erhverv

REPUBLICA
Jesper Michael Laier
DE – Reklamebureauer og 
Forlag m/særoverenskomst

KMD A/S
Claes Karsten Falkentoft
DE – IT-overenskomsten

ALLER TRYK
Mats Petter Tokerud
Grakom Arbejdsgivere

ALLER TRYK
Kim Nymark Larsen
Grakom Arbejdsgivere

COOL GRAY
Torben Gren Larsen
GA/DMA timeløn overenskomst

OBS!
ALLE ARRANGEMENTER  

OG DATOER ER VEJLEDENDE 
OG AFHÆNGIGE AF  

CORONA-SITUATIONEN. 

SENIORKLUBBEN HK 
IMI HOVEDSTADEN
Kontakt og tilmelding: Gøther Mathisen 
4072 5502 · gother@outlook.dk

MEDLEMSMØDER OG FOREDRAG
30/8 HK Hovedstaden kl. 10.00 
 Fællessang m. Strejkedrengene
27/9  HK Hovedstaden kl. 10.00  
 Kabaret: »Det er ganske vist«
25/10  HK Hovedstaden kl. 10.00 
 »Jeg gik catwalk hos Coco Chanel«
29/11  Valby Kulturhus kl. 10.00 
  Retstegner fortæller om at 

portrættere fra retssale

ARRANGEMENTER
19-20/11 Juletur til Kongernes Jelling 
Tilmeldingsfrist den 15. september.  
 
Tilmelding og yderligere oplysninger: 
Ingrid Filges 2696 7397 
ingridfilges@gmail.com  
eller Gøther Mathisen. 

6/12  Julearrangement

GENERALFORSAMLING  
HK Hovedstaden, stuen 
Mandag den 13. september kl. 10.00

Dagsorden:

1.   Velkomst 
2.   Valg af dirigent 
3.   Beretning 
4.   Indkomne forslag 
5.   Valg 
6.   Eventuelt 
 
Forslag skal være bestyrelsen i hæn-
de senest den 30. august 2021 og 
sendes til klubbens formand: 
Gøther Mathisen 
Moltkesvej 8, 4894 Øster Ulslev 
gother@outlook.dk

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

WWW.HK.DK/CORONA

NYE ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTER

AGC BIOLOGICS A/S
Rikke Pedersen

BAVARIAN NORDIC A/S
Janne Rabech

CHR. HANSEN A/S - HØRSHOLM
Wioleta Marta Nielsen

MAN ENERGY SOLUTIONS
Birgitte Skytte

NEXEL A/S
Judy Margrethe Munch
Lisbeth Sillesen

NOVOZYMES A/S
Annette Koch Kjærsgaard Larsen
Danuta Ewa Bochen
Dorthe Højborg
Karina Lundberg
Lene Barner Kajbæk
Pernille Rohde Nissen
Sanne Piper
Sarah Morsø Larsen
Signe Anja Fledelius
Signe Kari Nielsen
Sofie Winterø Stokholm
Stefan Miang Mortensen
Tania Kleist Hansen

TELLUSVITAE APS
Karina Holberg-Johansen
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Læserundersøgelse  
– deltag og vind lækre præmier!
Hvad synes du om IMI-bladet? Hvad vil du gerne have mere af? Hvad springer du altid over?

Deltag i vores læserundersøgelse, og vær med i lodtræk-
ningen om lækre præmier. 

Vi laver undersøgelsen selv i stedet for at hyre et dyrt kon-
sulenthus, så det vil være en kæmpe hjælp for os, hvis 
du vil bruge 5-10 minutter på at deltage i undersøgelsen. 

Gå ind på hk.dk/imiblad og hjælp os med at blive endnu 
bedre til at lave et vedkommende og læseværdigt med-
lemsblad. 

SOM TAK FOR DIN HJÆLP ER DU AUTOMATISK 
MED I LODTRÆKNINGEN OM:

1 1 x højttaler B&O A1 2nd gen bluetooth-højtaler 
(værdi 1.799 kr.)

2 3 x gavekurv fra Magasin  
(værdi 500 kr.)

3 5 x 2 biobilletter med gufbillet  
og sodavand (værdi 299 kr.)

Hjælp  
os og vind 

lækre  
præmier

Scan QR koden og deltag!
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