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Derfor skal vi ikke 
holde igen
Krisen kradser. Det har den gjort længe. 
Sådan cirka de seneste 15 år – i hvert fald 
når man spørger erhvervslivet. Først var 
der finanskrisen, som i virksomheder-
nes retorik varede mindst 10 år. Så kom 
corona. Og senest Ukraine, som bety-
der, at almindelige lønmodtagere slås 
med voldsomme prisstigninger og har 
hårdt brug for mere i løn. 

Men kan vi kræve det i en krisetid? Ja, 
det kan vi godt. For det er ikke lønkrav, 
der skaber inflation. Det er inflationen, 
der skaber naturlige lønkrav.

Havde virksomhederne været pres-
sede, ville jeg måske holde lidt igen. 
Men det er ikke tilfældet. Tværtimod 
ser vi virksomheder, hvor driftsover-
skuddet er flere gange større end den 
samlede lønsum. De allermest produk-
tive virksomheder er i øvrigt ikke nød-
vendigvis dem, der giver de mærkbare 
lønstigninger. Det er begrædeligt, 
fordi det ligger i vores minimallønsmo-
del, at virksomhederne har et ansvar for 
at sikre en fair lønudvikling. Og det er 
usolidarisk, fordi vi må stille krav om 
flere lønkroner i overenskomstfor-
handlingerne, når de forsømmer 
det ansvar.

Så er det både de virksom-
heder, det går godt for, og 
dem, der klarer sig mindre 
godt, der kommer til at 
betale. 

Lokal lønudvikling fun-
gerer bedst og mest 
retfærdigt. Derfor vil 
jeg opfordre alle, der 
ikke har taget en løn-
samtale i år, til at gøre 
det snarest.
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HK it, medie 
& industri 
Hovedstaden 
– kort fortalt 
Vores medlemmer arbejder på virk-
somheder, der ligger i en af de 29 
kommuner i hoved stadsregionen. 
Medlemmerne er ansat i industri-
virksomheder, herunder i medici-
nalindustrien, på it-virksomheder og 
 inden for den grafiske branche – fra 
reklame- og webbureauer til trykke-
rier. Fagforeningen har ud over den 
valgte formand, Peter Jacques Jen-
sen, 26 medarbejdere, som er klar til 
at bistå medlemmerne med råd og 
juridisk hjælp.

Find afdelingens med arbejdere på
www.imi.hk.dk

Tryksag
5041-0806
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LEDER

Lokal lønudvikling 
fungerer bedst og 
mest retfærdigt.

Peter Jacques Jensen
peter.jacques.jensen@hk.dk
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»Vi er sgu stærkere, 
når vi står sammen. 

Det er vi bare.«

Sammenholdet både holdt og bar 
frugt, da otte medarbejdergrupper 
samlet forhandlede løn med ledel-
sen, fortæller tillidsrepræsentant 
Shila Kustosz Serup fra FORCE Tech-
nology i Brøndby.
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KORT & GODT

Kendelse: Funktionsløn er 
ikke lig med ubegrænset 
overarbejde
HK har vundet en principiel faglig voldgiftssag omkring funktionsløn. Kendelsen fastslår, at overarbejde for 
funktionslønnede skal begrænses og ikke må være systematisk

I 2020 blev mellemlederne i ALDI varslet 
om, at den normale effektive arbejdstid 
fremover ville være 42 timer om ugen, 
tilrettelagt som et gennemsnit over 13 
uger.

Mellemlederne i ALDI er funktionsløn-
nede, hvilket er en løn, hvor du på for-
hånd er betalt for eventuelt overarbejde 
og arbejde på særlige tidspunkter. Også 
i HK it, medie & industri Hovedstaden har 
vi medlemmer, der er på funktionsløn.

Ledelsen i ALDI mente altså, at de 
med henvisning til funktionslønnen 
kunne indføre en gennemsnitsarbejds-
uge på 42 timer.

NORMALEN ER DEN SAMME
Kendelsen i den faglige voldgift slår 
imidlertid fast, at normalarbejdstiden 
for mellemledere på funktionsløn er 
37 timer. Ligesom den er for alle andre 
fuldtidsansatte omfattet af en kollektiv 
overenskomst.

Endvidere fastslår kendelsen, at over-
enskomstens almindelige regler om 
overarbejde i den forbindelse skal iagt-
tages. Det gælder også, selv om man er 
omfattet af funktionsløn i sin ansættelse. 

Opmand Hanne Schmidt præciserer 
således i kendelsen, at dette betyder, 
at overarbejde skal begrænses mest 
muligt. Det må ikke være systematisk, 
og der skal være en driftsmæssig be-
grundelse for overarbejde. 

OPGØR MED FEJLOPFATTELSE
Faglig chef Hanne Brogaard fra HK it, 
medie & industri Hovedstaden glæder 
sig over den klare kendelse.

– Nogle arbejdsgivere har fejlagtigt 
haft den opfattelse, at funktionsløn be-
tyder, de kan sætte folk til at arbejde 
mere end 37 timer i gennemsnit. Nu har 
vi fået slået fast, at det ikke er tilfældet, 
siger hun.

– Du kan godt arbejde mere i perio-
der uden overtidsbetaling, eksempel-
vis hvis dit arbejde indebærer perio-
der med spidsbelastning. Til gengæld 
skal du så arbejde mindre i andre 
perioder, så det udligner sig. Og hvis 
der er tale om, at du bliver sat til an-
det arbejde end det, der er defineret 
i din kontrakt, så gælder reglerne om 
overtid.

Er du på funktionsløn og har 
spørgsmål? Skriv til imi@hk.dk eller ring 
til os på 3330 2945.

Det hittede på Facebook
En teaservideo for HK’s digitale uddannelsesuge i uge 20 tiltrak sig usædvan-
lig meget opmærksomhed i forhold til andre nylige opslag. Uddannelsesugen 
er en populær, årligt tilbagevendende begivenhed, som hjælper med både 
inspiration og lavpraktiske råd omkring fremtidens kompetencer og efterud-
dannelse.

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

LINKEDIN.COM/COMPANY/ 
IMIHOVEDSTADEN

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN
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HVER ANDEN 
ARBEJDSULYKKE 
ANMELDES IKKE

 � Halvdelen af alle arbejdsulykker for-
bliver uanmeldte, lyder det i et svar fra 
beskæftigelsesminister Peter Hummel-
gaard (S) til Folketingets Beskæftigel-
sesudvalg.

Svaret bygger på tal fra Arbejdstil-
synet, der viser, at det i gennemsnit 
er 46 pct. af de arbejdsulykker, der 
burde have været anmeldt, som ikke 
bliver det. Tilsynet uddyber ifølge A4 
Arbejdsmiljø, at der er store forskelle 
inden for de forskellige brancher.

HK anbefaler klart, at du anmelder 
selv den mindst skade til din arbejdsgi-
ver. Så er du sikret bedst muligt, hvis du 
senere får mén.

Oplever du problemer med at få 
anmeldt skaden, bedes du kontakte HK 
på 3330 2945 eller imi@hk.dk

Nye regler for hjemmearbejde
 � Du skal arbejde hjemme mere end 

to dage om ugen i gennemsnit, før ar-
bejdsmiljølovgivningens særlige krav 
om indretning gælder for din hjemme-
arbejdsplads.

Det dikterer de nye regler om hjem-
mearbejde, som trådte i kraft sidst 
i april. Arbejder du hjemme præcis to 
dage om ugen, gælder arbejdsmil-
jølovgivningens særlige krav altså ikke 
for dig.

TAL MED CHEFEN
De nye regler er en forringelse i forhold 
til førhen, hvor arbejdsgiver ved blot 

mere end én dags ugentligt hjemmear-
bejde skulle sikre, at du har en justerbar 
stol, adskilt skærm og tastatur og korrekt 
belysning.

Nu må mange HK’ere selv punge 
ud, hvis de vil arbejde hjemme under 
ordentlige forhold og ikke sidde bøjet 
over den bærbare på en almindelige 
spisebordsstol.

Der er dog intet til hinder for, at man 
– gerne gennem sin tillidsrepræsentant 
eller arbejdsmiljørepræsentant – for-
søger at lave en bedre aftale med sin 
arbejdsgiver, hvis man regelmæssigt 
arbejder hjemme.

 � Så meget skal landets arbejdsgivere 
årligt betale i merudgift i arbejdsskade-
sager ifølge et regeringsudspil til en ny 
arbejdsskadereform, som A4 Arbejds-
miljø har fået indsigt i. En højere mén-
godtgørelse alene skal koste arbejds-
giverne 245 mio. kr. Om det lykkes at 
få vedtaget en ny arbejdsskadereform 
inden det kommende folketingsvalg er 
dog lidet sandsynligt. 

LARS MADSEN EKS-SKOLENS

Nye barselsregler for 
lønmodtagere

 � De nye regler betyder, at orlovsu-
gerne med ret til barselsdagpenge ef-
ter fødslen bliver fordelt ligeligt mellem 
forældrene, hvis de bor sammen ved 
fødslen. Hver forælder har nu som ho-
vedregel ret til 24 ugers orlov med bar-
selsdagpenge.

NEMT OVERBLIK
HK it, medie & industri Hovedstaden 
har udarbejdet nedenstående diagram, 

som giver dig et hurtigt overblik over de 
nye regler, hvad enten du er mor eller 
far/medmor. Diagrammet viser også, 
hvornår ugerne skal afholdes, og hvilke 
af dem der kan overføres mellem foræl-
drene.

Du kan se, downloade eller printe 
barselsdiagrammet på imi.hk.dk under 
»nyheder«. Her finder du også en over-
sigt over de tidsfrister, der gælder ift. at 
varsle de enkelte dele af barslen.

MOR

FØ
D
SE

L

ANDEN
FORÆLDER

BARSEL

4 9

9

2

2

13

13

UGER UGER

UGER

UGER

UGER

UGER

UGER

Skal holdes
umiddelbart
efter fødsel.

De 4 ugers
graviditetsorlov
afholdes op til

termin.

Øremærket Kan overføresmellem forældre

Ret til afholdelse umiddelbart
efter fødsel. Skal afholdes i
løbet af de første 14 uger.

Skal afholdes inden
barnet fylder 1 år.
Kan ikke overføres

til andre eller
afholdes senere.

Kan helt eller delvis overføres
mellem forældre eller udskydes til
afholdelse inden barnet fylder 9 år.
Du har ret til at udskyde 5 uger,

mens udskydelse af de resterende 8
uger skal aftales med arbejdsgiver.

Læs mere på
www.borger.dk/barsel

Forældre
ne

har ret ti
l barsels

-

dagpeng
e i alle ug

erne.

Er du dæ
kket af e

n

overensk
omst, ka

n din

tillidsrep
ræsenta

nt

eller HK
svare på

, hvor

meget ba
rsel du k

an

tagemed
fuld løn.

Gælder allelønmodtagere,der får barn
fra 2/8 2022.

Spørgsmål?
Ring til os på
3330 2945
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Guld og knap så 
grønne skove
Flere HK’ere oplever at blive forfremmet og stige lidt i løn – blot for at opdage, at de fremover 
ikke længere vil være dækket af en overenskomst og i længden kan tabe meget mere, end de 
vinder

S idst, den var gal på medicinalvirksomhe-
den LEO Pharma, handlede sagen om en 
laborant og en procesteknolog, der skulle 
forfremmes.

Begge dygtige medarbejdere og medlem af hhv. 
HK og Teknisk Landsforbund, som ledelsen gerne 
ville anerkende og belønne. Følgelig skulle de rykke 
op i LEO Pharmas interne Mercer-lønsystem, og da 
de hermed ville ryge over i en ny kategori, vurderede 
ledelsen automatisk, at de ikke længere skulle være 
omfattet af overenskomsten.

Begge blev derfor stillet en forfremmelse i udsigt 

med højere løn, men uden dækning af overenskomst.
– Begge havde tilegnet sig kompetencer nok til at 

komme fra det, vi internt kalder P3 til P4 – men de 
skulle jo stadig lave det samme. De arbejdede ikke di-
rekte i produktion eller laboratorie, men i tilknytning 
dertil, og de skulle fortsætte med at lave deres dag-
lige arbejde, fortæller HK-tillidsrepræsentant Michael 
René Andersen. 

VENT MED UNDERSKRIFTEN
Sagen blev behandlet i et mæglingsmøde, og med-
arbejderne forbliver nu under overenskomsten og får 

LARS MADSEN

YASEMIN YIGIT

Tillidsrepræsentant på LEO 
Pharma Michael René Andersen er 
træt af at se kolleger blive skrevet 
ud af overenskomsten. Han kalder 
tendensen et skråplan.

IMI-BLADET6



samtidig den lønstigning, de var stillet 
i udsigt.

Men sådan går det langt fra altid. Og 
har man først skrevet under på nye vil-
kår, er det ikke givet, at situationen kan 
reddes. 

– Jeg har sagt til alle mine kolleger, 
at vi er nødt til at se, hvad det er, der er 
gang i, inden man skriver under på no-
get. Jeg har også fortalt vores ledelse, 
at det er min klare anbefaling, at alle 
kolleger vender det med mig, inden de 
skriver under på noget, siger Michael.

Faglig medarbejder Pia Groth Thom-
sen fra HK it, medie & industri Hoved-
staden er helt enig i, at man skal være 
påpasselig. I længden kan det nemlig 
blive en rigtig kedelig fornøjelse at 
blive skrevet ud af overenskomsten.

– De fleste gange betyder det, du 
får en anden titel og en mindre lønfor-
højelse. Men når man ser på, hvad folk 
rent faktisk mister, er det på sigt rigtig 
mange penge. Du mister fritvalgsord-
ning, som er 7 % af lønnen, og du mi-
ster selvfølgelig også friheden til selv 
vælge, hvad de 7 % skulle bruges på. Vi 
har set eksempler på, at nogle mister 
deres feriefridage, og du kan risikere at 
miste arbejdsgiverbetalt pension eller 
selv skulle indbetale mere. Du har in-
gen tillidsrepræsentant længere og er 
ikke med i klubben, så du mister også 
noget socialt, siger hun.

LØSE GRÆNSER
Det kan være helt legalt, at man skri-
ves ud af overenskomsten. Eksem-
pelvis hvis man går over til at udføre 
arbejde, som ikke hører under dæk-
ningsområdet, eller hvis man får perso-
naleledelse. Hvis man derimod stadig 
udfører HK-arbejde, bør hverken titel, 
lønniveau eller for den sags skyld ud-
dannelse medføre, at man ryger ud af 
overenskomsten.

På Agilent, som fremstiller bioanaly-
tiske måleinstrumenter og diagnostiske 
reagenser, kender tillidsrepræsentant 
Randi Høiagaard også til problematik-
ken.

– Et af problemerne er, at dæknings-
områderne er for vagt formuleret i over-
enskomsten, siger hun.

– Grænseområderne er ikke klart nok 
defineret, og samtidig er der ingen 
tvivl om, at vores måde at arbejde på 
udvikler sig. Rigtig mange laboranter 
laver andet end laboratoriearbejde, og 
her ser vi de sager, hvor det kan være 
uklart, om man stadig hører under 
overenskomsten. Det kan for eksem-
pel være, hvis en kollega går fra at lave 
laboratoriearbejde til at arbejde med 
kundesupport og yde teknisk vejled-
ning.

Pia fra HK it, medie & industri Hoved-
staden bakker hende op:

– Derfor arbejder HK hele tiden på 
at få dækningsområderne øget og 
specificeret. Folk uddanner sig, jobbe-
skrivelserne ændrer sig, og der skal vi 
følge med. Det er jo heller ikke kun la-
boranter, der har problemet. Vi ser det 
for eksempel også på it-virksomheder, 
og i princippet kan det ske for alle, der 
er under overenskomst. Det kan også 
være, hvis du er administrativ og tager 
nogle akademifag, og ledelsen pludse-
lig tænker, nå, nu er du akademiker og 
ikke HK’er mere.

ET SKRÅPLAN
På LEO Pharma oplever Michael lø-
bende nye sager. HR er blevet gode til 
at orientere ham om dem, når de op-
står, hvilket han sætter pris på. Men han 
har nu besluttet, at han vil gå ind i hver 
eneste.

– Jeg har simpelthen valgt den linje 
nu, at fremover prøver jeg at fange 
alle dem, der er. Og så vil vi forsøge 
at få dem stoppet eller i det mindste 
få en diskussion omkring dem. Og 
hvis der overhovedet er den mind-
ste chance for, at vi kan køre sagen 
fagretsligt, så vil vi gøre det, siger han 
og forklarer: 

– Jeg synes, det er et skråplan, at folk 
bliver skrevet ud af overenskomsterne. 
Jeg vil meget hellere se det modsatte: 
at flere kommer under overenskomst. 
Det skal jeg arbejde for som tillids-
repræsentant, det er en del af vores 
dna i fagbevægelsen. Vi har ikke brug 
for færre medlemmer, vi har ikke brug 
for færre under overenskomsten – 
tværtom. 

Hvornår er 
du dækket af 
en overens-
komst?

Forudsat at din virksomhed har til-
trådt overenskomsten, er du dækket, 
hvis dit arbejdsområde hører under 
den. Det står beskrevet i den enkelte 
overenskomst, hvilke områder den 
dækker, og det vil fremgå af din an-
sættelseskontrakt, om du er overens-
komstdækket.

Eksempelvis er du som receptionist 
dækket af Industriens Funktionær-
overenskomst, hvis din arbejdsgiver 
er medlem af Dansk Industri og 
har tiltrådt overenskomsten. Så er 
det i princippet ligegyldigt, hvad 
du tjener, og om du er receptionist 
af uddannelse. Så længe du står 
i receptionen, er du dækket som 
receptionist.

Omvendt: Er du uddannet recepti-
onist og skifter fra receptionsjobbet 
til at stå ved en maskine i produktio-
nen, så hører dit arbejdsområde ikke 
længere under HK-overenskomsten, 
men 3F. Det samme kan gøre sig 
gældende, hvis du får lederansvar 
på et vist niveau og for eksempel kan 
hyre og fyre.

HUSKEREGEL NR. 1:
Vis altid en ny kontrakt til din 
tillidsrepræsentant eller HK, 

inden du skriver under.

IMI-BLADET 7



LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBJERG

Det eksploderede 
sidste år
Kurser og webinarer under 
HK’s »DigiTAL med fremtiden«-
koncept har åbnet webudvikler Jes 
Conradsens øjne for, at HK ikke bare 
er en gammel, støvet fagforening

IMI-BLADET8



D et er ikke meget, Jes Con-
radsen har slidt på HK’s kur-
susafdeling. 

Faktisk har den 47-årige 
datamatikeruddannede webudvikler 
og formidler stort set aldrig taget 
et HK-kursus, selv om han har været 
medlem af HK det meste af sit vok-
senliv.

Eller sådan var det i hvert fald indtil 
sidste år hvor Jes’ kursusaktivitet for-
melig eksploderede.

Webinarer om datavisualisering. 
Programmering. Chatbots. Bygning af 
apps. Og senest har Jes dagen inden vi 
mødes til dette interview været en tur 
inde i HK Hovedstaden for at deltage 
i »Tech Tirsdag #3: Byg dig eget com-
puterspil på fire timer«.

– Det var rigtig godt, siger han.
– Det kan godt være, det ikke er no-

get, jeg direkte vil kunne bruge i mit 
arbejde. Men gamification-konceptet, 
som vi også smagte lidt på, er jo en 
tankegang, man næsten godt kan tage 
med i at tænke kunderejser på hjem-
mesiden etc. Og så havde kurset bare 
virkelig høj kvalitet. Det var interessant 
og ikke tørt, og tiden fløj relativt hur-
tigt. Man følte ikke, man sad der i fire 
timer.

HK OVERRASKER
Jes har taget både webinarer og fysiske 
kurser, som alle har det til fælles, at de 
er en del af HK’s »DigiTAL med frem-
tiden«-koncept. Den Google-støttede 
indsats har til formål at give HK’ere ind-
sigt i den aktuelle digitale udvikling, og 
det kan noget særligt, vurderer Jes.

– Det er lidt mere cutting edge end 
basiskurser om Excel og den slags 
etablerede programpakker, siger han.

– Jeg følger selv rimelig meget med 
på tech, men jeg havde ikke rigtig for-
nemmelse for de her ting. Så jeg har 
fået nogle inspirerende indspark, og 
det er rigtig cool. Jeg er overrasket 
over at finde tilbud som disse i en stor 
fagforening som HK, som jeg opfatter 
som lidt støvet og mere som et sikker-
hedsnet og en vigtig spiller i forhold til 
at lave gode overenskomster og den 
slags. Det her er meget mere saftigt og 

interessant, end hvad jeg ellers har set 
af kursusmuligheder gennem min fag-
forening.

PRIORITERER AT DELTAGE
Jes forklarer, at han har for vane selv 
at opstøve de bedste kurser, hvis han 
vil dygtiggøre sig inden for et felt. Det 
gør han løbende i forbindelse med, at 
han driver firmaet Superfly Visuals, som 
blandt andet laver webudvikling og ud-
byder undervisning.

– Når det gælder basale færdigheder, 
finder jeg selv den bedste ressource på 
nettet i stedet for at gå på HK’s hjem-
meside. Sådan noget som LinkedIn Le-
arning er super godt og har nogle af de 
bedste undervisere i verden. Men de 
webinarer og kurser, jeg nu har taget 
gennem HK, har været strømlinede, 
godt afviklede og givet mig adgang til 
at interagere med eksperter inden for 
felter med ny viden, jeg ikke selv har 
helt styr på. Det har virkelig været inspi-
rerende.

De mest brugbare kurser indtil vi-
dere har nok været dem, der handlede 
om selv at bygge No-Code-apps, fort-
sætter Jes. 

– Nogle har selvfølgelig været mere 
relevante end andre. Men der er ikke 
nogen, der ikke har været gode. Jeg 
har virkelig prioriteret at kunne del-
tage i både webinarer og fysiske kur-
ser.

IDÉ OM SYNERGI
På den første »Tech Tirsdag«, som hand-
lede om at bygge apps, kom Jes til at 
sidde ved siden af grafikeren Dina. De 
kendte ikke hinanden, men kom godt 
ud af det sammen og har siden hooket 
op på Linkedin.

– Hun var super skrap til tingene, så 
nu har jeg fået en kontakt, jeg måske 
kan samarbejde med på et tidspunkt, 
siger Jes.

Efterfølgende fik han en idé, han har 
sendt videre til HK – nemlig at lave en 
slags »maker’s værksted«, hvor HK’ere 
kan mødes jævnligt og uformelt, dele 
erfaringer og viden, hjælpe hinanden 
med store og små udfordringer og ikke 
mindst inspirere hinanden.

– Der ligger noget godt i at sidde 
og arbejde sammen. Ideen kommer 
blandt andet på baggrund af, at jeg har 
deltaget i nogle WordPress-meetups, 
hvor der ofte først er et lille oplæg, så 
kommer der en stak pizzaer på bordet, 
og bagefter kan dem, der har lyst, blive 
hængende og snakke og hjælpe hin-
anden med de ting, man går og roder 
med, fortæller han. 

– Det kunne være sjovt at gøre no-
get lignende i HK, finde nogle ligesin-
dede, pingponge lidt og lære nogle 
nye ting. Jeg kunne for eksempel sag-
tens holde et oplæg om et aspekt in-
den for webudvikling eller fortælle om 
mit workflow, når jeg løser en hjem-
mesideopgave: »Så går jeg derhen, så 
bruger jeg det værktøj etc«. Tanken er, 
at man ved at mødes på den måde får 
både vidensdeling, synergi og inspira-
tion. 

BRED ANBEFALING
Bolden er nu hos HK, som tygger på Jes’ 
idé. I mellemtiden er der linet nye tilbud 
op under »DigiTAL med fremtiden«, og 
ud over at Jes selvfølgelig har tænkt sig 
at deltage, tøver han ikke med at sende 
en anbefaling videre til – ja, hvem egent-
lig?

– Det er lige før, jeg vil anbefale det til 
de fleste, siger Jes. 

– Det har været så godt og inspire-
rende, og indtil videre har alt været 
bygget op fra et nul-udgangspunkt, så 
hvem som helst kan være med og blive 
inspireret. Kvaliteten er så høj, at hvis 
man møder op med bare en lillebitte 
jahat på, så skal man nok finde inspira-
tion. 

Læs mere og se aktuelle 
webinarer og kurser på 
www.digitalmedfremtiden.dk 
 
Der afvikles fleres Tech 
Tirsdage i efteråret 2022 – se 
dem på www.hk.dk/kalender
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L ad os begynde med et eksem-
pel: Hvis du tjener 35.000 kr. 
om måneden, skal du stige til 
omkring 37.500 kr. – alene for 

at undgå en tilbagegang i din realløn.
Så vildt udvikler inflationen sig lige nu, 

og da denne tekst er skrevet i slutningen 
af juni, kan det stå endnu værre til, når 
du læser den i august. Det seneste år er 
forbrugerpriserne målt i forhold til året 
før nemlig steget måned efter måned – 
fra 1,8 % i august 2021 til 3 % i oktober 
over 4,3 % i januar 2022 og til hele 7,4 % 
i maj, den højeste årsvækst i 39 år.

På den baggrund har økonomer 
i diverse medier beregnet, at en gen-
nemsnitsfamilie med to børn skal finde 
20-30.000 kr. ekstra om året blot for at 
klare de faste udgifter.

ARBEJDSGIVERNE SKYLDER
– Inflationen rammer os alle, men det 
er på ingen måde rimeligt, at lønmod-

tagerne skal holde for. Det er dem, der 
tjener mindst, som bliver hårdest ramt, 
siger Peter Jacques Jensen, formand 
i HK it, medie & industri Hovedstaden.

– Og mens arbejdsgiverne godt kan 
lide at sige, at inflationen de forgangne 
år har været lav, og at lønmodtagerne 
derfor har råd til at betale lidt mere i en 
periode, så glemmer de behændigt at 
nævne, at timelønnen de sidste syv år er 
haltet mere og mere efter produktivite-
ten: Mens medarbejderne i gennemsnit 
er blevet mere og mere effektive og har 
skabt mere værdi for virksomhederne, 
er lønnen ikke fulgt med. Det vil sige, at 
virksomhederne beholder en større og 
større del af gevinsten selv.

GODE OG DÅRLIGE NYHEDER 
Udsigten i krystalkuglen er ikke opmun-
trende: Verdensbanken forventer, at 
energi- og råvarepriser først falder til et 
mere tåleligt niveau i 2025, og National-

banken forventer en kerneinflation (eksl. 
energi og ikke-forarbejdede fødevarer) 
på over 2 % de kommende år, hvilket vil 
fortsætte presset på de almindelige hus-
holdninger.

Den gode nyhed er, at mange ar-
bejdsgivere er villige til at give deres 
medarbejdere mere i løn. En undersø-
gelse lavet af fagforeningen Lederne 
tidligere i år viser, at 51 % af lederne for-
venter helt eller delvist at efterkomme 
lønkravet fra de ansatte. 

Dog ikke på grund af inflationen – men 
fordi der er mangel på arbejdskraft. Le-
dighedsprocenten i april på 2,4 % var 
nemlig den laveste siden 2008.

– Hvis din løn har udviklet sig som 
gennemsnittet, er den i år gået et skridt 
frem og tre skridt tilbage. Har du ikke 
allerede har gjort det, så har du altså al 
mulig grund til at bede om en lønfor-
handling snarest, siger Peter Jacques 
Jensen.

mælk
smørbar

olie

Så meget er dine dagligvarer steget

Letmælk, 1 l. Smørbar, 250 g Skrabeæg, 10 stk Solsikkeolie, 1 l. Løg, 1 kg
Før 9,50  Nu 11,95 Før 12,50  Nu 16,95 Før 19,95  Nu 25,95 Før 9,95  Nu 24,95 Før 9,00  Nu 10,00

+26 % +36 % +30 % +151 % +11 %

 Derfor har du brug for at stige i løn
2022 er året, hvor du mere end nogensinde har brug for en lønstigning

LARS MADSEN EKS-SKOLENS
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Så meget er energi og 
brændstof steget på 
et år*
Benzin   +39,2 %
Diesel   +49,7 %
Elektricitet   +60,5 %
Gas   +119, 9%
Fjernvarme   +3,9 %

REGN DEN UD
Hvad skulle du tjene lige nu, hvis din løn skal følge med forbrugerprisstigningerne fra maj? Du finder svaret ved at gange din månedsløn med 1,074.

cola

hvede-
mel

bacon
i tern

Sådan gjorde vi: Førpriserne er taget fra B.T.’s pristjek i april 2021 og stammer alle fra Netto. 2022-priserne 
er indhentet i en Netto i København den 4. juli 2022. Kilder: Danmarks Statistik, CO-industri, Finans.dk, Børsen, 
Lederstof.dk, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Nationalbanken, Statistikbanken.

Hk. oksekød, 500g Cola, 2 l. Hakket tomat, 400 g Hvedemel, 2 kg Bacon i tern, 200 g
Før 29,95  Nu 49,95 Før 5,75  Nu 6,95 Før 3,75  Nu 4,50 Før 6,95  Nu 8,95 Før 11,95  Nu14,95

+67 % +21 % +20 % +29 % +25 %

 Derfor har du brug for at stige i løn
Inflation skal ikke være dit 
hovedargument

Mens de stigende priser er en stærk motivations-
faktor for at bede om mere i løn, så er de ikke 
dit stærkeste argument. Inflationen rammer os 
alle, og din chef kan argumentere for, at vi alle er 
i samme båd etc.

Generelt er det en langt bedre strategi at bede 
om en lønstigning, fordi du har fortjent den, og 
ikke fordi du har brug for den. Derfor skal du for-
berede dig ved at se på, hvilke opgaver du har 
løst, hvordan du har udviklet dig, hvad du bidra-
ger med på arbejdspladsen etc.

Du kommer nemt i gang med vores forbere-
delsesskema, som guider dig gennem de mest 
centrale overvejelser. Print skemaet eller udfyld 
det online – du finder det på www.hk.dk/sam-
taleguide

*Kilde: Danmarks Statistik – stigning fra maj 2021 til maj 2022
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De tre tillidsrepræsentanter: 
Fra venstre er det Henriette Restrup Hansen, 

Shila Kustosz Serup og Jesper Kruse.
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LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBJERG

»Vi er sgu stærkere, 
når vi står sammen. 
Det er vi bare«
På FORCE Technology i Brøndby er otte medarbejdergrupper gået sammen om lønforhand-
lingerne med ledelsen. Begge parter er glade for resultatet

D et var egentlig ledelsens idé, at medar-
bejdergrupperne på FORCE Technology 
skulle forhandle løn sammen. Et første led 
i en øvelse, hvor lokalaftalerne skal sam-

menskrives og tingene forenkles.
– Vi var meget skeptiske over for, hvordan det over-

hovedet skulle kunne lande, fortæller HK-tillidsrepræ-
sentant Shila Kustosz Serup.

– Vi har været vant til at forhandle som gruppe og 
få vidt forskelligt resultat. Ingeniørerne plejer at få en 
rigtig høj procent, mens min gruppe – kontorgruppen 
– plejer at ligge næsten nederst. 

Vi møder Shila til en snak på FORCE Technology 
sammen med tillidsrepræsentant-kollegerne Henri-
ette Restrup Hansen (laboranterne) og Jesper Kruse 
(teknikerne). 

– Så fra begyndelsen lavede vi en aftale om, at det 
var en for alle og alle for en. Sagde én gruppe nej, 
sagde vi alle nej, fortsætter Shila. 

FÆLLES KRAV
Helt lavpraktisk satte grupperne sig sammen med hver 
sin lønstatistik og gav et bud på, hvad de ville stille som 
krav. Desuden kiggede de på inflationen, som allerede 
her i foråret, hvor forhandlingerne fandt sted, var på 
himmelfart.

– Det var nok det, vi kiggede mest på, siger Jesper 
og suppleres af Shila:

– Vi lagde ud med at bede om 7-8 % over halvandet 
år. Det var så højt, at ingen af medarbejdergrupperne 
havde grund til at sige, at det ville de ikke være med 
til. Det var også så højt, at ledelsen faldt ned af pinden 
og kaldte os useriøse. Jeg tror, vi forlod forhandlin-
gerne to gange og sagde, at så kan vi jo ikke snakke 
sammen. Men vi smækkede aldrig med døren. 

– De startede selv med 2,5 procent. Altså, hallo, det 
er da lige så useriøst. Men det sagde vi ikke til dem, 
blinker Jesper.

NEMMERE AT STÅ FAST
Alle otte tillidsrepræsentanter deltog i forhandlin-
gerne. På den anden side af bordet sad HR-chefen og 
HR-direktøren, så for at finde en balance i dialogen ud-
valgte tillidsrepræsentanterne to til at føre ordet, mens 
de øvrige seks sad næsten tavse rundt om bordet. Der-
udover havde de mulighed for at trække sig tilbage til 
et lokale og hidkalde flere tillidsrepræsentanter for at 
drøfte situationen, når der var behov for det, fortæller 
Shila:

– Vi endte med at lande noget lavere end vores 
udgangspunkt, men vi var gode til undervejs at blive 
enige om, at vi var nødt til at gå ned. Det tog lidt tid 
nogle gange, men vi var gode til at diskutere tingene.

– Jeg synes også, vi var gode til at holde fast og 
sige: Derfor skal vi have sådan og sådan, supplerer 
Henriette, som var en af de to, der førte ordet og der-
med repræsenterede omkring 600 medarbejdere.

– Lige i starten var det lidt grænseoverskridende, 
men når man nu vidste, at de andre tillidsrepræsen-
tanter var der og bakkede op, så var det en fed ting. 
Og det gjorde det 10 gange nemmere at stå fast. 

SOLIDARISK STIGNING
Medarbejderne havde besluttet at stille krav om, at en 
del af lønstigningen skulle ske som et fast kronebeløb 
til alle. I forhandlingen slog de på, at alle jo bliver ramt 
af inflationen, og at det også handler om fastholdelse.

– Ledelsen startede med at være fokuseret på, at det 
er de unge, der skal fastholdes. Men vi sagde, prøv lige 
at høre, I skal også fastholde de ældre. Lønstatistikken 
flader jo ud, når man bliver ældre. Ingeniørerne brok-
kede sig en smule, for de får ikke helt så meget ud af 
det som de lavere lønnede. Men alligevel: 1.000 kr. er 
da trods alt 1.000 kr. mere om måneden, siger Jesper.

– Nogle af de ældre ingeniører sagde også, at de fik 
mere på den her måde, end hvis cheferne skulle have 
fordelt det, siger Shila. 
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– Et af mine medlemmer, som har 
været her i 15-20 år, ringede til mig og 
sagde: Jeg har aldrig fået så høj en løn-
stigning. Så hun var glad.

ARMENE I VEJRET
Der blev forhandlet for halvandet år, 
fordi forhandlingstidspunktet fremover 
flyttes fra 1. januar til 1. juli. Resultatet 
blev en stigning i lønsummen på 3,4 % 
i 2022, hvoraf 1,9 % går til en solidarisk 
lønstigning til alle på 1.000 kr., og de 
resterende 1,5 % bruges til individuel re-
gulering efter ledelsens skøn. Desuden 
får alle medarbejdere pr. 1. januar 2023 
en lønstigning på 1.200 kr. om måne-
den, hvilket svarer til yderligere 2 % af 
den nye lønsum. 

Midler ud over det faste kronebeløb 
går til individuel fordeling på tværs af 
medarbejdergrupperne, og det er her, 
Henriette påpeger en usikkerhed i for-
hold til det samlede resultat:

– Vi kan jo ikke vide, hvordan de for-
deler de resterende penge. I princippet 
kan de give det hele til ingeniørerne. På 
den måde er den enkelte medarbejder-
gruppe ikke sikker på at få den procent-
del, vi forhandler, men det vil vi følge 
op på, når vi får statistikkerne.

Overordnet har både Shila, Henriette 
og Jesper en følelse af, at det har væ-
ret en gevinst at forhandle samlet. Ad-
spurgt om, hvordan de har det med re-
sultatet, strækker både Jesper og Shila 
spontant armene i vejret.

– Vi kunne næsten ikke få armene ned 
bagefter. Ikke bare på grund af stignin-
gen, men på grund af hele pakken og 
det med den solidariske del både i år 
og næste år Det viser, at vi er sgu stær-
kere, når vi står sammen. Det er vi bare, 
siger Shila. 

– Det var endda både ledelsen og os, 
der var tilfredse. Så det var virkelig fedt.
 

HR-chefen: Derfor er 
ledelsen også tilfreds
Vi spurgte Lone Retoft, som er HR-chef hos FORCE 
Technology og en af ledelsens to forhandlere, hvordan 
ledelsen evaluerer de fælles forhandlinger.

Hvad syntes I som ledelse om at forhandle med en samlet 
medarbejdergruppe?
– Vi synes, det har været rigtig godt. Det giver et godt sammen-
hold med en fælles forhandling og passer godt ind i vores nye 
strategi om, at vi skal arbejde mere på tværs og hænge bedre 
sammen som virksomhed. På den måde er det også et godt sig-
nal til resten af huset, at medarbejderne kan stå sammen om at 
finde en måde at forhandle lønnen på. Selvfølgelig er det sværere 
at sidde med otte forskellige faggrupper, man skal få til at blive 
enige. Men jeg synes, det er anstrengelserne værd. 

Bliver det ikke dyrere for virksomheden?
Det kan man jo spørge sig selv om. Det er klart, at vi på den ene 
side bliver presset mere. De sagde selv til mig på et tidspunkt i for-
handlingerne, at »vi er én for alle og alle for én«. På den anden side 
giver det os en brændende platform for at få vores ting igennem. 
Vi havde nogle ting, vi gerne ville, for eksempel et stort ønske om 
at flytte selve perioden, så vi regulerer fra sommerferien næste 
gang. Det kom vi igennem med. 

Der skulle hele otte forhandlingsmøder til, før I blev enige. 
Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at tiden til at forhandle en fælles løsning er givet 
godt ud. Jeg synes, det har en skønhed for sig, at vi laver ét for-
lig, der gælder for alle medarbejdere. Også fordi at uanset om 
man er maskinmester, tekniker eller laborant, så arbejder vi for 
den samme sag.

Hvad synes du om forhandlingsresultatet?
Vi håber, at den solidariske fordeling vil give noget ro på og no-
get anerkendelse. Ledelsesopgaven er så til gengæld blevet mere 
skærpet på den individuelle del. Den pulje er lidt mindre, fordi alle 
har fået en fast stigning, så der har man skullet differentiere noget 
mere. Jeg er ved at hente erfaringer ind fra ledergruppen, men jeg 
kan godt forestille mig, det har været lidt sværere, end det plejer.

Vil I gerne forhandle på samme måde igen?
Det vil vi rigtig gerne. Det vigtigste er den opgave, vi løser i FORCE 
Technology. Og den er ikke nødvendigvis afhængig af, hvilken 
faggruppe man tilhører. Derfor synes vi som sagt også, det giver 
god mening at forhandle på tværs.
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HK’ere har appetit på 
grøn omstilling
Hvilken rolle kan HK’ere spille i den grønne omstilling – og hvordan kommer man selv i gang? 
IMI-bladet har været på webinar for at blive lidt klogere

E n onsdag eftermiddag i juni er vi en flok 
HK’ere fra hele landet, der har logget på 
webinaret »HK’ere i den grønne omstilling«. 
Vi sidder og venter på at komme i gang, og 

imens byder deltagerne ind i chatten og fortæller, hvor 
de logger på fra: Svendborg, Valby, Roskilde, Nykø-
bing Falster, Hobro, København.

Da HK’s uddannelsespolitiske konsulent Kristi Maire 
Rammo kort efter går på skærmen med sit oplæg, vi-
ser det sig, at det ikke kun er i denne webinartime, at 
HK’ere er bredt interesseret i den grønne omstilling:

Kristi refererer fra en aktuel medlemsundersøgelse, 
at ni ud af 10 HK’ere angiver at være optaget af klimaet. 
Tre ud af fire vil desuden gerne være med til at gøre 
deres arbejdsplads grønnere. Men: Kun en ud af fem 
oplever at være klædt på til det.

MERE END VINDMØLLER
Det vender vi tilbage til. Først viser en anden under-
søgelse, at det blandt andet er inden for indkøb, salg, 
økonomi, logistik og markedsføring & kommunikation, 
at der vil komme øgede krav om grøn omstilling. 

– Den grønne omstilling handler ikke alene om 
el-standere og vindmøller, men om mange centrale 
funktioner i virksomheder, som bidrager til grøn om-
stilling, forklarer Kristi og nævner større krav til doku-
mentation i forhold til sporbarhed, livscyklusanalyser 
og kommunikation om virksomhedens produkter. Alt 
sammen funktioner, som HK’ere varetager.

HER KAN DU BEGYNDE
Et nyt slide fylder skærmen foran os med hjælp til at 
finde ud af, hvilke grønne kompetencer man ud fra sin 
jobprofil – eksempelvis »administrativ« eller »kommu-
nikation og markedsføring« – med fordel kan tilegne 
sig.

Alle anbefales dog at starte med kurser, der giver 
grundlæggende kendskab til og forståelse for arbejdet 
med grøn omstilling, cirkulær økonomi og nye værdi-
kæder. Fx AMU-kurserne »Introduktion til bæredygtig 
omstilling« eller »Cirkulær forretningsforståelse« eller 
akademimodulet »Bæredygtig forretningsforståelse«.

Er man nysgerrig på, hvordan man arbejder med 
grøn omstilling mere specifikt, kan man kigge i ret-

ning af mere branche- eller funktionsspecifikke kurser, 
såsom »Bæredygtigt indkøb« eller »CSR og cirkulær 
økonomi.

– HK udbyder også selv kurser som »Grøn foran-
dringsagent«. Men ellers er det vores anbefaling, at 
man selv går ind på voksenuddannelse.dk og oriente-
rer sig, siger Kristi og opfordrer os alle til at gå i gang:

– Den grønne omstilling er ligesom digitalisering. 
Den er kommet for at blive. 

3 TING, VI VED OM 
GRØNNE HK’ERE

1. Yngre medlemmer er mere interesserede i ar-
bejde med grøn omstilling end ældre medlem-
mer.

2. Medlemmer ansat i den private sektor vægter 
fokus på grøn omstilling højere.

3. Elever er særligt tilbøjelige til at se grøn omstil-
ling som en spændende faglig udfordring – så 
måske har du allerede allierede på din arbejds-
plads?

Kilde: Epinion, februar 2021

LARS MADSEN

Kun en ud af fem HK'ere føler sig klædt på til at arbejde for en 
grønnere arbejdsplads, fortalte Kristi Maire Rammo.
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Lucas Lindvig arbejder med at 
lægge effekter på film, som er 
hans helt store passion. Han kan 
ikke forestille sig noget bedre 
at bruge uddannelsen som 
multimedieanimator til.
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HK it, medie 
& industri 
Hovedstadens 
medlemmer 
arbejder på 
mere end 3.000 
forskellige 
arbejdspladser. 
I hvert nummer 
taler vi med 
et medlem 
om, hvad 
vedkommendes 
arbejdsplads 
producerer, 
og hvad 
medlemmets 
rolle er. 

SERIE: DET VI LAVER

LUMAFILM
Som multimedieanimator-elev hos Lumafilm i København arbejder Lucas Lindvig med at 
lægge computereffekter ind i spille- og reklamefilm. En naturlig fortsættelse af den passion for 
film, han har dyrket siden barndommen

HVAD LAVER MAN SOM 
MULTIMEDIEANIMATOR?
Jeg arbejder med at lægge effekter på film, men ud-
dannelsen fører oftest andre veje – især i arkitekturret-
ningen, hvor man laver visualiseringer af potentielle 
bygninger og indretningsidéer. Men jeg laver film og 
VFX (visual effects, red.), som er min passion. Det er 
min interesse for film, der har affødt det hele. 

HVORDAN STARTEDE DIN 
INTERESSE FOR FILM?
Siden jeg var måske fem år, har jeg lavet film med min 
storebror og mine venner. Og så har det udviklet sig. 
Jeg havde en oplevelse i folkeskolen, hvor jeg virkelig 
gav den gas med et videoprojekt om jægerstenalde-
ren. Blandt andet lavede jeg en snestorm, der tog til, 
og et skud, hvor jeg var frosset ned i en ismasse. Det 
ser ikke så godt ud i dag, men dengang var det det 
vildeste, jeg havde lavet. Jeg fik overvældende ros fra 
en lærer, som også tog filmen ud af klassen og viste 
den alle mulige andre steder, og det gav mig virke-
lig blod på tanden. Jeg er ret overbevist om, at det 
projekt gjorde forskellen for hele min lyst til at lave 
det her.

KAN DU FORKLARE, HVAD VFX ER?
VFX er alle de ting, der ikke ville kunne lade sig gøre 
i virkeligheden – som når Spiderman skyder med spin-
delvæv. Men film, som man ikke forventer har visuelle 
effekter i sig, er også ofte spækket med dem. Måske er 
der en rekvisit i billedet, som ikke burde være der. Eller 
der er snore eller refleksioner af kamerafolk. Så er det 
vores opgave at fjerne dem.

ER DER OGSÅ ET KREATIVT 
ELEMENT I DIT ARBEJDE?
Hvis jeg skal fjerne noget i billedet, skal det jo bare væk. 
Men hvis vi skal tilføje et element, er instruktøren ofte vil-
lig til at lade os være kreative. Jeg arbejdede på filmen 
»Buster« for et års tid siden, hvor der var en gennem-
gående ting i filmen med, at Henning Jensens karakter 
skulle knipse kapslen af en flaske og gribe den. Der la-
vede jeg et skud, hvor kapslen fløj af og blev fulgt af ka-
meraet i højt tempo, så stoppede den op, og man fulgte 
langsomt rotationen, inden filmen kørte op i tempo 
igen, og kapslen landede i Henning Jensens hånd, hop-
pede ud af hånden på ham og til sidst blev grebet af Bu-
ster. Der skabte jeg nærmest et skud oven i filmen, som 
selvfølgelig skulle godkendes af instruktøren til sidst.

DU SKABTE SIMPELTHEN SKUDDET SELV?
Ja, jeg var heldig med, at meget af scenen var ude af 
fokus. Fokus lå på kapslen, derfor kunne jeg tage en 
masse forskellige takes og væve dem sammen til et 
kæmpe skud. Det kunne jeg zoome ind på i min soft-
ware og sætte kapslen ind og lave kamerabevægelsen, 
så man fulgte den.

HVAD VIL DU HELST ARBEJDE MED 
SOM FÆRDIGUDDANNET?
Jeg er faktisk meget glad for det, jeg laver lige nu som 
»VFX artist«. Men jeg kunne godt tænke mig også at 
blive supervisor, som er det øverste led i VFX-kæden. 
Som supervisor er man ofte med ude på filmsettet og 
kommunikerer direkte med instruktøren om, hvordan 
effekterne skal finde sted. Det er nok det største, jeg 
kan opnå.

KORT OM VIRKSOMHEDEN
Lokalitet: København
Antal ansatte: 3
Overenskomst: Nej
Tillidsrepræsentant: Nej

LUCAS LINDVIG
Jobtitel: VFX artist
Ansat siden: August 2020

LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBERG
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER

SENIORKLUBBEN 
IMI HOVEDSTADEN

Kontakt og tilmelding: Jan Byvard 
2491 8325 / byvard@gmail.com

MEDLEMSMØDER OG FOREDRAG
29/8  HK Hovedstaden kl. 10.00 

Lotte Riisholt – i 2019 kåret som 
»Bedste Kvindelige Dansktop 
Solist« samt vinder af »Mig og 
min mentor«.

26/9  Valby Kulturhus kl. 10.00 
Helge Baun Sørensen fortæl-
ler om Brønshøj og bydelens 
udvikling. 

31/10  Valby Kulturhus kl. 10.00 
Kim Greiner fortæller og viser 
billeder fra sit spændende kryds-
togt til verdens ende.

28/11  Valby Kulturhus kl. 10.00 
Efterårsbanko med kaffe og 
kage.

5/12  HK Hovedstaden kl. 10.00 
Julehygge med god mad, øl, vin, 
vand og julebanko.

ARRANGEMENTER
15/9  Grøndal Multicenter kl. 11.00 

Keglespil, smørrebrød, øl, snaps 
og kaffe.

4/10  HK Hovedstaden kl. 11.00 
Jubilæumsfest (40+2) med 
festlig underholdning og lidt 
hyggeligt til ganen.

25/10  Esplanaden 13, Kbh K kl. 10.00 
Udetur: Frihedsmuseet – »Det 
taler vi ikke om«

8/11  Valby St./Lyshøjgårdsvej kl. 
09.00 
Hør om Naverbevægelsens start 
i den tidlige middelalder og 
frem til i dag.

13/12  Tivolis hovedindgang kl. 14.00 
Slentretur i julepyntede Tivoli.

Hermed indkaldes til 
generalforsamling 
i Grafisk Tekniker Klub
Lørdag den 24. september 2022 kl. 12.00 
Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1, 2300 København S.

Grafisk Tekniker Klub (GTK) er en ud-
dannelsesbaseret brancheklub under 
afdelingen HK it, medie & industri Ho-
vedstaden. Alle grafiske teknikere, tryk-
kere, digitaltrykkere, trykkeriarbejdere, 
serigrafer, bogbindere og bogbinder-
assistenter i afdelingen betragtes som 
medlemmer af klubben.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Formandens beretning
4. Behandling af indkomne forslag
 A) Se forslag nedenfor
   Hvis de fremmødte godkender 

forslaget, bortfalder den formelle 
dagsorden 

5. Valg
6. Eventuelt

Ad 4 A)
Indstilling fra nuværende bestyrelse er;
at Grafisk Tekniker Klub nedlægges i sin 

formelle form, men fortsætter som et net-
værk – hvor den faglige ansvarlige i HK it, 
medie & industri Hovedstaden minimum 
en gang om året indkalder de berørte 
faggrupper til en netværksdag, hvor de 
fremmødte sikres mulighed for erfarings-
udveksling, fagligt oplæg o.lign.

MOTIVATION
Hidtil har Grafisk Tekniker Klub været 
formet via formelle love, formelt afholdt 
en årlig generalforsamling, valgt be-
styrelse og søgt at udvikle aktiviteter/
virksomhedsbesøg. Alle aktiviteter har 
været båret af bestyrelsesmedlemmer. 
Den form fungerer ikke længere, men 
indstillingen er, at man fortsat mødes 
og holder sit fag og relationer ved lige.

Efter generalforsamlingen er der 
spisning.

Skriftligt motiverede forslag skal 
være HK it, medie & industri Hovedsta-
den att. Pia Weber/imi@hk.dk i hænde 
senest lørdag den 17. september 2022. 

Tilmelding til spisning til Dorthe Larsen senest torsdag den 15. september 2022 
på telefon 3330 2347 eller på 01dol@hk.dk

GENERALFORSMALING
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NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER 

RADIOMETER MEDICAL APS
 Î Gitte Bahn Sørensen
Industriens Funktionæroverenskomst

ZEALAND PHARMA A/S
 Î Malene Bjerre Christensen
Særoverenskomst

CCL LABELS
 Î Henriette König
Grakom Arbejdsgivere

XELLIA PHARMACEUTICALS 
APS.
 Î Jeanett Raun Lott
Industriens Funktionæroverenskomst

DBC DIGITALS A/S
 Î Susanne Aakjær Hansen
Særoverenskomst

NYE ARBEJDSMILJØ- 
REPRÆSENTANTER

AJ VACCINES A/S
 Î Emmalie Thøtt Strand

ALLER TRYK A/S
 Î Jesper Hansen

BACTHERA DENMARK A/S
 Î Charlotte Gianna Block Veng

CCL LABEL A/S
 Î Jesper Bjarnskov Meldgaard
 Î Torben Høy

CHR HANSEN A/S
 Î Camilla Traagaard Seneca

COOL GRAY A/S
 Î Thomas Hjelm

HOUSE OF CONTROL DENMARK 
A/S
 Î Elsebeth Stausholm

LEO PHARMA A/S
 Î Peter Carlsen
 Î Tina Jensen

NOVO NORDISK A/S
 Î Anette Widell Bruun
 Î Caroline Rytter
 Î Laila Malene Odyja Halsteen
 Î Mia Foli-Elling

NOVOZYMES A/S
 Î Lone Anette Hansen

VALCON MEDICAL A/S
 Î Rie Elm Sørensen

GRAFISK SENIORKLUB

Klub for grafiske seniorer, der i deres 
arbejdsliv har været ansat på en grafisk 
arbejdsplads. Vi holder vores møder 
i Oasen, Kulturstationen Vanløse, den 
anden tirsdag i måneden kl. 11.00.

ARRANGEMENTER
Tirsdag den 13/9 kl. 11.00 
Bjarne Nielsen (tidligere formand for 
typograferne i Grafisk Forbund og 
næstformand i HK Privat) fortæller om 
sin nye bog »De grafiske fags historie«, 
der er en fortælling om den grafiske 
branches udvikling fra 1870 til 2022.

Tirsdag den 11/10 kl. 11.00 
Vi forsøger at skabe lidt oktoberfest-
stemning i Oasen med tyrolermusik, og 
hvis vi kan finde nogle ølkrus frem, skal 
det nok blive festligt.

 Tirsdag den 8/11 kl. 11.00  
Guitar Kaj underholder med komik og 
musik – kom og få rørt lattermusklerne.
 
Tjek også vores hjemmeside: 
www.hkgrafisk-seniorklub.dk

BESTYRELSEN
Formand: Diana Lorentzen
2028 3123 · dianalorentzen@gmail.com
Næstformand: Carsten Pedersen
2040 5574 · clspedersen2@gmail.com
Kasserer: Erik Tofte
5118 1261 · erik.barmand@gmail.com
Sekretær: Else Brønnum
2122 8395 · p-korff@dlgtele.dk

FØLG @IMIHOVEDSTADEN 
PÅ INSTAGRAM
Er du elev eller relativt ny på arbejdsmarkedet? 
Følg os på Instagram og få nyt om relevante 
kurser, tips til lønforhandling og gyldne hacks til dit 
arbejdsliv.

IMI-BLADET 19IMI-BLADET 19



HK I SAMARBEJDE MED ASTRALIS
HK Privat har indgået en aftale med e-sportsgiganten Astralis om en helt ny e-sportsturnering for ung-
domsuddannelser

Det bliver ikke meget større end Astralis 
inden for e-sport. Den danske organisa-
tion har skabt et globalt brand med top-
hold i både League of Legends, Rain-
bow Six, Fortnite, FIFA og CS:GO, hvor 
holdet har vundet stort set alle verdens 
største turneringer, fyldt Royal Arena og 
domineret verdensranglisten.

Nu har HK Privat indgået en samar-
bejdsaftale med Astralis Nexus, som 
er Astralis’ imponerende gaming- og 
eventcenter i hjertet af København, 
om e-sportsturneringen »Studie_CS«. 
Turneringen afvikles allerede her i ef-
teråret for første gang, og deltagerne 
bliver studerende fra landets skoler, 
gymnasier, universiteter, erhvervssko-
ler og andre uddannelsesinstitutioner.

– Der bliver to årlige turneringer – 
en forårsturnering og en efterårstur-
nering, fortæller IMI-formand Peter 
Jacques Jensen, som har været dybt 
involveret i forhandlingerne.

– Der er flere danskere, der dyrker 
e-sport end nogen anden sport i Dan-
mark, og sammen med Astralis, som 
jo er et kæmpe navn, vil vi kunne nå 
ud til flere unge end nogensinde. Vi 

håber, at det at lave en stor turnering 
på studiestederne vil afføde lokale for-
eningsstrukturer, og så glæder vi os til 
at bidrage til regulerede og ordnede 
forhold i e-sport sammen med Astralis.

OVERENSKOMST PÅ PLADS
Det første ordnede forhold er allerede 
i hus: HK Privat tegner nu overenskomst 
med Astralis Nexus, som ligger på hjør-
net af Tivoli og Vesterbrogade i indre 
København.

Det er her, finalerne i »Studie_CS« skal 
afvikles, og det er her, HK planlægger at 
afholde enkeltstående e-sportsevents.

– Vi glæder os til at kunne afholde 
fede arrangementer for vores stude-
rende medlemmer i Københavnsområ-
det i Astralis Nexus, siger Peter Jacques 
Jensen.

ASTRALIS GLÆDER SIG
Også Astralis glæder sig til samarbejdet, 
fortæller kommerciel direktør i Astralis 
Group, Kasper Sindt.

– I Astralis er vi altid gået forrest, når 
det handler om en professionalisering 
af vores branche og at skabe de bedst 

mulige forhold. Det har været med til at 
ændre en kultur, ikke bare i Danmark, og 
det er vi stolte af. Ud over at skabe de 
bedst mulige forhold for vores hold og 
spillere, så de kan præstere på serveren, 
handler det i lige så høj grad om at un-
derstøtte alle de positive aspekter af ga-
ming på tværs af traditionelle skel. Her 
passer HK’s fremsynethed og måden, 
man blandt andet tænker sunde, trygge 
digitale fællesskaber på studiesteder, 
rigtig godt ind.

Kasper Sindt vurderer, at samarbej-
det åbner nye døre for begge parter, 
som de netop kun har kunnet åbne 
i fællesskab.

– Med samarbejdet og etableringen 
af den nye e-sportsturnering for stu-
derende kommer vi sammen til at gøre 
en reel forskel for mange studerende, 
siger han.

– Det kunne vi ikke gøre på samme 
måde uden HK og HK’s mod til at gå 
aktivt i arbejdet for det sunde, digitale 
fællesskab.

Læs mere på studiecs.gg

LARS M
ADSEN 

LASSE SALLING/PRESSEFOTO


