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Status før OK23
Vi er i gang med de sidste forberedel-
ser, inden overenskomstforhandlin-
gerne skydes i gang til januar.

I HK har vi blandt andet indsamlet 
krav fra vores medlemmer, og det må 
være årets mindste overraskelse, at der 
øverst på ønskesedlen står mere i løn.

Man skal jo have en direktørlønning 
for ikke at have mærket, hvordan pri-
serne er skudt i vejret det seneste år. 
Mange har ligefrem måttet gå ind i de 
kolde måneder med en stikkende be-
kymring i maven om, hvorvidt de får 
råd til at holde hjemmet varmt vinteren 
igennem.

Så det er ikke for sjov, når vi kræver 
mere i løn ved OK23.

Det er også alvor, når vi lægger 
mange kræfter i årets statistik over 
vores medlemmers lønninger. Ved for-
handlingsbordet er det simpelthen af-
gørende at kunne dokumentere, hvor-
dan HK’ernes lønudvikling har været.

Arbejdsgiverne vil næsten med stats-
garanti møde vores krav med et mod-
svar om at vise ansvarlighed i en krise-
tid. Og jeg vil gerne understrege, at jeg 
ikke ved, hvordan konjunkturerne ser 
ud i januar. Men jeg ved med sikker-
hed, at arbejdsgiverne nu har kørt 
med store overskud og øget over-
skudsgrad i en årrække, uden at 
de gode tider er blevet spejlet 
i de ansattes lønsedler.

Det kan du læse om på 
midtersiderne. Men har 
du ikke meldt ind til vores 
lønstatistik endnu, vil jeg 
meget hellere bede dig 
begynde på side 6 og 
bruge to minutter på 
at sende os dine løn-
oplysninger. Tak for 
dit bidrag!
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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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Man skal jo have en 
direktørlønning for 

ikke at have mærket, 
hvordan priserne 
er skudt i vejret 
det seneste år.

Peter Jacques Jensen
peter.jacques.jensen@hk.dk
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»Vi føler os helt 
ærligt til grin.«

Tillidsrepræsentant Katrine Jørgen-
sen fra HK-Klubben for Ekstra Bladet 
og Politiken er meget lidt imponeret 
over ledelsens tilgang til de lokale 
lønforhandlinger i JP/Politikens Hus.
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Korte nyheder, tal og indblik fra HK it, 
medie & industri Hovedstaden.
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den måske vigtigste lønstatistik nogensin-
de.
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år fået næsten 100 nye medlemmer. Hvad 
er det, de kan?
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Ungenetværket i HK Ungdom Hovedsta-
den har gang i aktionerne og snart eget 
klublokale.

16 [DET VI LAVER] KRAK
Efter seks år som sælger har Natasha Milán 
skiftet spor. Nu er hun team coach – og hun 
er vild med det.

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

20 NORSK VISIT
IMI har haft besøg af en delegation fra 
Oslo grafiske fagforening.
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KORT & GODT

Kollegahenvendelser 
under sygdom gav 4 
måneders ekstra løn
Et medlem blev opsagt på grund af reglen om 120 dages sygdom på 12 måneder. Men da det viste sig, at 
medlemmet havde udført mindre arbejdsopgaver under sin sygemelding, ændrede det hele sagen

 � En 35-årig kontoransat blev tidligere 
i år afskediget, da hun havde været syg 
i 126 dage i løbet af de seneste 12 må-
neder.

Eftersom opsigelsen skete med hen-
visning til 120-dagesreglen, som nogle 
funktionærer er omfattet af, havde 
medlemmet kun ret til løn måneden ud 
+ følgende måned.

Men medlemmet henvendte sig ef-
terfølgende til HK it, medie & industri 
Hovedstaden, hvor faglig konsulent 
Mai Britt Tang gik i gang med at under-
søge sagen.

Og hun opdagede hurtigt, at noget 
ikke var helt, som det skulle være.

BETYDNINGEN AF EN SMS
- Medlemmet oplyste mig om, at hun 
i flere tilfælde var blevet kontaktet af 
kolleger på dage, hvor hun havde været 
sygemeldt, fortæller Mai Britt.
- Det er en vigtig oplysning, fordi en fuld-
tidssygemelding ændres til en deltids-

sygemelding, hvis man udfører arbejde. 
Det kan i princippet bare være at svare 
på en sms. I dette tilfælde var det sær-
lig vigtigt, at henvendelserne ofte kom 
på fredage eller mandage. Reglerne er 
nemlig sådan, at hvis man er fuldtidssy-
gemeldt på begge sider af en weekend, 
tæller lørdag og søndag også med som 
sygedage. Nu skulle nogle af disse week-
enddage alligevel ikke tælles med.

VIGTIG DOKUMENTATION
Undervejs var medlemmets egen doku-
mentation for arbejdet en stor hjælp.

- Hun havde gemt mails, sms’er og 
opkaldsoversigter, så vi kunne doku-
mentere, at hun havde fået disse hen-
vendelser. De betød, at vi endte med 
at komme under 120 dage i vores reg-
nestykke, siger Mai Britt.

Nu var sagen pludselig en anden, 
og arbejdsgiver måtte erkende fejlen. 
Medlemmet får derfor nu sit fulde opsi-
gelsesvarsel på fem måneder med løn.

- For mig viser sagen, at man fint kan 
være fleksibel og hjælpe sine kolleger. 
Hvem ville ikke gøre det, hvis de havde 
brug for det? siger Mai Britt.

- Det er bare vigtigt, at man gem-
mer dokumentationen for den kon-
takt, der har været. Den kan få stor 
betydning.

120-DAGES REGLEN

Nogle funktionærer er omfattet 
af 120-dagesreglen, hvor ar-
bejdsgiver kan opsige dig med 
forkortet varsel, hvis du på 12 
måneder har 120 sygedage. Du 
er kun omfattet af reglen, hvis 
det udtrykkeligt står i din kon-
trakt – typisk figurerer den under 
opsigelsesbestemmelserne.

Faglig konsulent Mai Britt Tang opfordrer til, at 
man gemmer dokumentation for arbejde og 
kontakt med arbejdspladsen under sygdom.
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AUTOMATISERING KAN 
HJÆLPE LABORANTER

 � Er automatisering og robotisering 
HK’ernes ven eller fjende?

DL-F-formand Susanne Bahne Han-
sen og IMI-formand Peter Jacques Jen-
sen kommer med deres bud i en artikel 
bragt i et Berlingske-tillæg i september.

Vi kan godt afsløre, at de ser flere mu-
ligheder end problemer – blandt andet 
ift. at afhjælpe manglen på laboranter.

Find artiklen på bit.ly/imiautomat

Hjælp til din udenlandske kollega
 � Hvordan fungerer arbejdspladser 

med en flad struktur, hvor man godt kan 
være uenig med sin chef uden at blive 
fyret?

Hvornår tager man selv initiativ, og 
hvornår sætter man sig og venter på at 
få en ny opgave?

Og hvad hvis man har begået en fejl, 
skal man så fortie det eller sige det?

GRATIS VÆRKTØJER
Regler og normer på en dansk arbejds-
plads kan være vidt forskellige fra det, 

udenlandske kolleger kender fra Kina, 
Ukraine eller Tyrkiet. Det kan føre til 
unødvendige konflikter og misforståel-
ser.

Det landsdækkende non-profit vi-
denshus Cabi har lavet en række værk-
tøjer, som både kan gavne ansatte med 
udenlandsk baggrund, kollegerne og 
arbejdsgiver. Flere af dem er for nylig 
blevet oversat til ukrainsk.

Find værktøjerne på bit.ly/nydanskcabi

 � Den mest omtalte temperatur i Dan-
mark de seneste måneder er de fa-
møse 19 grader, som alle statslige samt 
mange kommunale og private arbejds-
pladser skruede temperaturen ned til 
pr. 1. oktober.

Energibesparelsen rammer især 
danskere med stillesiddende kontorar-
bejde, hvilket ofte vil være HK’ere.

Temperaturændringen opleves for-
skelligt fra person til person. Men skal 
arbejdsgiver gøre noget, hvis du fryser, 
og hvem skal betale din varme uld-
sweater? Bliv klogere på side 18 her 
i bladet.

LARS MADSEN CARSTEN SNEJBJERG

Det hittede på Facebook
Vores historie fra sidste IMI-blad om, at man risikerer at blive skrevet ud af 
overenskomsten ved forfremmelser, er den mest læste på IMI’s Facebookside 
siden sommerferien. Problematikken trives desværre i bedste velgående, så: 
Skriv aldrig under på en ny kontrakt, inden din tillidsrepræsentant eller HK har 
læst den igennem!

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

LINKEDIN.COM/COMPANY/ 
IMIHOVEDSTADEN

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

Sådan får du overblik over din ferie
 � Vi er nok alle ved at vænne os til at 

optjene ferie løbende i stedet for som 
tidligere at få sat 25 feriedage ind på 
kontoen i ét hug.

Men det kan være svært at få et godt 
overblik over sin ferie.

Hvis du er heldig, står din feriesaldo 
på din lønseddel. Det kræver dog sta-
dig noget hjernegymnastik at få styr på, 
om du for eksempel har feriedage nok 
til din jule-, påske- eller sommerferie.

PAPIR ELLER SKÆRM
I IMI har vi derfor lavet en ferieberegner, 
som gør det nemmere at holde styr på 
din ferie.

Du kan få beregneren i to forskellige 
versioner:

En print-selv-udgave til dem, der 
foretrækker at føre regnskab på et 
stykke papir. Eller et Excel-ark til dem, 
der er mere digitalt anlagt.

Fordelen ved den digitale version er, 
at den selv regner din løbende saldo ud.

Find begge 
på hk.dk/
ferieberegner

IMI-BLADET 5



»Hej, jeg hedder 
Maj-Britt, jeg ringer fra 
din fagforening, HK«
Ansatte og frivillige i HK it, medie & industri Hovedstaden ringer hvert år de medlemmer op, 
som ikke har indberettet til lønstatistikken. Maj-Britt Milsted fra IMI’s bestyrelse er år ud og år 
ind blandt de frivillige

H vis der er en ting, der er sikker i denne usikre 
verden, så er det, at Maj-Britt Milsted hvert 
år melder sig frivilligt til at ringe lønstatistik.

Og det er der lige præcis to årsager til.
- For det første er en så valid lønstatistik som muligt 

et rigtig vigtigt redskab for tillidsrepræsentanter og 
for fagforeningen, siger Maj-Britt.

- For det andet er det fedt at få en sludder med folk. 
Jeg har endda mulighed for at ringe til den gruppe, 
jeg er fagkollega med, hvilket er medlemmerne af 
Grafisk Kommunikation. Så kan man tale lidt om, hvor-
dan det går. Hvis der for eksempel er problemer, får vi 
selvfølgelig en snak om det, og så henviser jeg videre 
til kolleger i afdelingen, der kan hjælpe.

LARS MADSEN

MARK KNUDSEN

Maj-Britt Milsted oplever, at langt 
de fleste gerne vil oplyse deres 

løn, når hun ringer til dem.

IMI-BLADET6



EKSTRA VIGTIGT I ÅR

I år er HK’s lønstatistik ekstra vigtig. Vi tror fak-
tisk, den er vigtigere end nogensinde.

Årsagen er overenskomstforhandlingerne på 
det private arbejdsmarked, som går i gang 
i januar 2023.

Det er på forhånd givet, at spørgsmålet om løn 
kommer til at fylde rigtig meget i forhandlin-
gerne. Alle HK’ere er ramt af den voldsomme 
inflation, og HK Privats medlemmer har klart til-
kendegivet, at løn er det vigtigste emne lige nu.

En solid lønstatistik, der sort på hvidt dokumen-
terer vores medlemmers lønudvikling – eller 
mangel på samme – er vigtig at kunne tage 
med til forhandlingerne, hvor arbejdsgiverne vil 
komme med deres egne tal.

Derfor er lønstatistikken særligt vigtig i år.

VIGTIG KONTAKT
Her kan det passende indskydes, at Maj-Britt Milsted 
– der arbejder som grafiker og daglig leder på det 
kreative kommunikationskooperativ Monsun – også er 
formand for den tværgående landsforening HK Grafisk 
Kommunikation.

Det kommer hun dog sjældent ind på, når hun ringer 
lønstatistik, for det er ikke hendes fokus i situationen.

- Jeg bruger nærmere ringeaftenerne til simpelt-
hen at få en kontakt til IMI’s medlemmer. Det synes 
jeg er vigtigt, når jeg sidder i bestyrelsen, siger hun.

FREM MED LØNSEDLEN
Maj-Britt vil skyde på, at hun i løbet af en typisk ringeaften 
får indhentet lønoplysninger fra cirka 30 medlemmer.

- Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne nå mere, 
siger hun.

- Man bruger en del tid på at ringe til folk, der ikke 
tager telefonen. Andre gange har de måske lidt travlt 
og spørger, om vi lige kan ringe i morgen i stedet. Så 
sørger jeg for, at en kollega kan ringe dem op. Og så 
er der selvfølgelig nogle enkelte, som bare er korte 
for hovedet og siger nej. Men det er nu ikke så tit.

Skulle du få Maj-Britt i røret, har hun en klar opfor-
dring til dig:

- Så håber jeg, at du vil finde din lønseddel frem og 
fortælle, hvad du tjener. Det gavner os alle sammen. 

Guide: Så nemt er det
Du kan indberette din løn online på hk.dk/oplysloen 
eller ved at ringe til os på 3330 2945.

Du skal bare have to oplysninger klar:
1. Din bruttoløn – altså løn før skat
2. Hvor mange procent din arbejdsgiver evt. indbeta-

ler til din pensionsordning

Scan koden for at indberette din løn

SÅDAN FINDER DU VORES LØNSTATISTIKKER
HK’s lønstatistikker er bygget ind i vores online-løntjek. 
Indtast din løn, stilling og anciennitet på hk.dk/loentjek 
– så får du en oversigt over, hvor du ligger i forhold til 
andre i sammenlignelige stillinger.

Du kan også hente hele IMI’s lønstatistik som pdf på 
hk.dk/imiloen

SIDSTE FRIST!
28/11 er absolut sidste frist for at indberette lønstatistik. Men indberet hellere i dag end i morgen, så slipper du for påmindelser og opkald fra os. 😊

DET SKAL DU GØRE, 

HVIS DU IKKE ER STEGET 

I LØN

Er du ikke steget i løn siden sidste år? 

Så er det næsten EKSTRA VIGTIGT at 

indberette det, så vi kan få et retvisende 

billede af HK’ernes lønudvikling. 

Indberetter du ikke din løn i år, tæller 

den ikke med i statistikken.
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Trecifret 
millionoverskud – 
og 1% i lønstigning
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MILLION OVERSKUDDENE 
I JP/POLITIKENS HUS

Koncernens overskud efter skat:
2017  ...................................  206,5 mio.kr.
2018  ...................................  138,6 mio.kr.
2019  ...................................  265,3 mio.kr.
2020  ..................................  209,2 mio.kr.
2021  ..................................  286,6 mio.kr.

Kilde: JP/Politikens Hus Årsrapport 2021

I JP/Politikens Hus er medarbejderne frustrerede over lokale lønforhandlinger, som i virkelig-
heden nærmere er et løndiktat. Selv om koncernen præsterer store millionoverskud, er der 
tilsyneladende aldrig råd til ordentlige lønstigninger

E fter et halvt års forhandlinger og seks møder 
endte det her i august, som det var begyndt 
i februar. Ikke så meget som en decimal 
havde rykket sig, siden ledelsen på det første 

møde kom med sit udspil:
HK’erne i JP/Politikens Hus kan få 1 pct. i lønstigning 

i 2022 ud over fritvalgslønkontoen. Punktum.
HK-Klubben for Ekstra Bladet og Politikens eget 

udspil lå i begyndelsen på 3 pct. ud over fritvalgs-
lønkontoen. Undervejs i forhandlingerne har klubben 
dog udtrykt villighed til at møde ledelsen et sted på 
midten. Men nej, nej og nej.

- Vi synes ellers ikke, vores krav var urimeligt. Alle-
rede da forhandlingerne begyndte, lå inflationen på 
5-6 %, og siden er den jo bare steget, siger Katrine Jør-
gensen, som er en af klubbens to tillidsrepræsentanter.

Hendes tillidsrepræsentantkollega, Uffe Ring-Pe-
tersen, uddyber:

- Vi har i en årrække knoklet for at skabe overskud 
uden at blive belønnet for det. Vi har længe kun ople-
vet meget små lønstigninger. Samtidig med at vi kan 
se, at der er trecifrede millionoverskud i koncernen 
hvert år.

TILLIDSBRUD
Et kig i koncernregnskabet fra JP Politikens Hus giver 
Uffe ret: Senest har koncernen i 2021 præsteret et re-
kordoverskud på 286,6 mio. kr. efter skat. Egenkapita-
len er på over 3 milliarder.

I det lys er JP/Politiken et godt eksempel på det pro-
blem, at den lokale løndannelse mange steder ikke 
fungerer efter hensigten.

Det er ellers et væsentligt element i de fleste over-
enskomster, at lønnen forhandles lokalt. Stærke virk-
somheder med solide overskud skal give deres med-
arbejdere et stykke af kagen, i stedet for at alt skal 
forhandles centralt og trækkes ned over hovederne 
på alle. Men sådan fungerer det ikke i JP/Politikens 
Hus, fastslår Katrine.

- Vi oplever nærmest et løndiktat. Ledelsen spillede 
ud med en stigning på 0,55-1 %, og sådan er det ble-
vet. I august fik vi en mail om, at de gerne ville afslutte 
forhandlingerne, og ellers ville de gå videre med den 
ene procent til ledelsens fordeling. Med andre ord: 
Hvis vi ikke indgik en aftale, ville nogle kolleger slet 
ingenting få. Så vi lavede en aftale. Men vores tillid til 
arbejdsgiver er brudt, når arbejdsgiver ikke kommer 
medarbejderne i møde i en situation som nu, hvor 
vores realløn bliver udhulet. Vi oplever, at filmen er 
knækket ift. den danske model.

Resultatet er blevet en stigning på 1 %, som udregnes 
fra den samlede lønsum. Alle stiger 250 kr., og så er 
der 92,39 kr. pr. medarbejder til ledelsens fordeling. 
De lavestlønnede er dermed sikret en stigning på lidt 
mere end 1 %, som i deres tilfælde ville have været 220 
kr.

ÅBENT BREV TIL LEDELSEN
Medarbejderne er dog langt fra tilfredse med resultatet.

HK-klubbens forhandling var del af en etårig lokalaf-
tale. Andre klubber har fået 0 %, selv om det har ligget 
i deres lokalaftale, at der netop i år kunne forhandles 
ekstraordinært, hvis omstændighederne var til det.

I et åbent brev til ledelsen underskrevet af medar-
bejderforeningerne på Jyllands-Posten, Ekstra Bla-
det, Politiken, Monitormedier, Watch Medier samt HK 
Jyllands-Posten og HK-klubben for Ekstra Bladet og 
Politiken har 614 medarbejdere derfor udtrykt »en ko-
lossal skuffelse« over koncernledelsen.

Samme fornemmelse stod Uffe og Katrine med ef-
ter de afsluttede forhandlinger i august.

- Vi ved, at der var et kæmpe overskud sidste år. Vi 
er ikke dumme nok til, at de kan bilde os ind, at der 
ikke er nogen penge. Vi føler os helt ærligt til grin, 
siger Katrine.

Uffe forklarer, at hverken forløb eller resultat kom-
mer bag på ham.

- Min oplevelse er, at hver gang vi når frem til de 
lokale lønforhandlinger, så iværksætter ledelsen en 
stemning af, at nu går det dårligt, annoncepriserne 
falder etc. Der er altid negativitet og krisestemning, 
når vi nærmer os lønforhandlingen. Vi er skuffede og 
frustrerede over at stå tilbage med en stigning, som 
er for lille til at gøre nogen forskel i virkeligheden. 

LARS MADSEN

MARK KNUDSEN
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LARS MADSEN EKS-SKOLENS

Lønningerne sakker bagud

Arbejdsgiverne elsker at minde lønmodtagerne om at 
udvise ansvarlighed. Men siden finanskrisen er produkti-
viteten i industrien stukket af fra lønningerne. Arbejdsgi-
verne har altså forsømt at sørge for en fair lønudvikling. 
Lønstigninger nu vil blot betyde, at lønnen kommer mere 
på niveau med produktiviteten.

Virksomhederne bruger færre 
penge på lønninger

Lønmodtagernes andel af den værdi, der skabes i virksom-
heden, kaldes lønkvoten. Fra 1966 til finanskrisen i 2008 lå 
den på omkring 66 %. I 2020 var den faldet til 46 %. I medi-
cinalindustrien er faldet særlig voldsomt: Fra 39,7 % i 2008 
til 20,1 % i 2019.

3-dobbelt profit

I 2000 solgte danske virksomheder i gennemsnit de-
res varer og ydelser til en pris, der hedder produkti-
onsomkostninger + 5 %. I 2018 var prisen i gennem-
snit steget til produktionsomkostninger + 16 %. 

Kilde: De Økonomiske Råd – Rapporten Produktivitet 2022

Kilde: Økonomisk notat til Dansk Metal, september 2021, udarbejdet af 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
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1982 – så længe er det siden, at de dan-
ske forbrugerpriser steg så meget som nu. I sep-
tember var forbrugerpriserne steget 10% ift. 2021.
Kilde: Danmarks Statistik
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Kilde: Økonomisk notat til Dansk Metal, september 2021, udarbejdet af 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 Resterende værdi  Lønkvote

IMI-BLADET10



Lønningerne følger ikke 
med priserneSå meget skal du stige i løn for at 

følge med inflationen

28,3 MIA KR.
- så meget udbetalte 

IMI’s 10 største industri-
virksomheder i 2021 i ud-
bytte til deres aktionærer.

53,1 MIA KR.
- så stort var det samlede 
overskud i 2021 i IMI’s 10 

største industrivirksomheder 
efter skatter, lønninger og 

driftsomkostninger.

MULIGHED A: Hvis arbejdsgiver vil bibeholde sin profit på samme 
niveau som før, må virksomheden nu hæve sine priser. Dette øger inflatio-
nen, fordi varerne bliver dyrere. Det udhuler også lønstigningen. Dermed 
er der risiko for en accelererende løn-pris-spiral.

MULIGHED B: Arbejdsgiver kan nøjes med en lidt mindre profit, hvis 
der er luft i økonomien til det. Dette vil ikke øge inflationen, men derimod 
stimulere forbruget, fordi lønstigningen giver hans medarbejdere råd til 
mere. Den øgede efterspørgsel kan ganske vist øge inflationen en smule, 
men ikke voldsomt.

LØNSTIGNINGER 
KOSTER PROFIT

Pengene til lønstigninger kommer 
fra arbejdsgivers profit. Profitten 

bliver altså mindre, hvis han 
hæver lønningerne.

MYTE: Lønstigninger vil helt sikkert øge inflationen

Kilde: Udregnet ud fra september måneds inflation på 10 %/Danmarks Statistik
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anm

arks Statistik og D
ansk Arbejdsgiverforening

 Forbrugerprisindeks ifølge DST 
  Lønudvikling ifølge Dansk Arbejdsgiverfor-
ening. NB! Tallet for K3 2022 er en smule 
usikkert.
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Medlemmerne 
strømmer til HK-klub
I 2022 har Officeklubben på Novo Nordisk fået rekordmange nye medlemmer. Bag klubbens 
succes ligger et fokus på relationer, faglige tilbud og en konstant lyst til at udvikle sig

D er står dybblå Matas-gaveposer overalt på 
tillidsrepræsentantkontoret i Bagsværd. 
Fire i den ene ende af vindueskarmen. 
Tre i den anden. På Trines skrivebord en 

klynge på seks. Poserne er lukket med guldbånd, og 
hver af dem indeholder et gavekort på 250 kr.

- Vi har brugt ret mange penge på gavekort i år, kon-
staterer Marianne Larsen, fuldtidstillidsrepræsentant 
og formand for Officeklubben.

- For hvis man henviser et medlem, er der 250 kr. 
til Matas.

Hendes kollega Trine Hartvig, som også er tillidsre-
præsentant på fuld tid, har styr på den seneste med-
lemsudvikling.

- Vi er oppe på 99 nye medlemmer i år, siger hun og 
kan ikke lade være med at smile stort.

STYR PÅ NYE ANSIGTER
Aldrig nogensinde har Officeklubben på Novo Nordisk 
fået så mange nye medlemmer på et år. Trine peger 
straks på den forklaring, at Novo Nordisk på det sene-
ste har ansat mange nye administrative. Det forklarer 
dog kun en del af succesen.

Den anden del af forklaringen handler om Office-
klubbens arbejde.

Klubben er nemlig vokset markant de seneste fem 
år. Det skyldes blandt andet, at den metodisk opsøger 
nye medarbejdere på virksomheden. Hver uge mod-
tager Trine lange, snørklede opgørelser over nyansæt-
telser og interne jobskifter, og det er ud fra dem, at Of-
ficeklubben finder sine potentielle nye medlemmer.

- Jeg ved ikke, hvad vi skulle gøre uden de opgørel-
ser, siger Trine.

Hun er godt klar over, at de er »forkælede« i Office-
klubben. Ikke alle virksomheder er villige til at infor-
mere deres tillidsrepræsentanter om nyansættel ser.

- Det er informationer, man skal kæmpe sig til, siger 
hun.

- Jeg synes da, man som tillidsrepræsentant skal tage 
fat i sin ledelse og sige, at hvis vi skal have et godt sam-
arbejde, skal vi så ikke starte med at arbejde sammen?

DET SKAL VÆRE NEMT
Marianne og Trine bruger listerne til at indkalde alle 

nyansatte på området til et fælles intromøde, som af-
holdes en gang om måneden over Teams.

- Da jeg startede, sendte vi bare de nye en mail med 
info om, hvem vi var, og at de endelige skulle tage fat 
i os. Men det var der aldrig rigtig nogen, der gjorde, 
siger Marianne.

Til gengæld takker rigtig mange ja til at deltage 
i intromøderne. Her speedsnakker Marianne og Trine 
sig gennem en time om klubben, den danske model, 
HK og arbejdspladsen. Bagefter følger Trine op med 
en tak-for-sidst mail til deltagerne, hvor hun fortæller, 
præcis hvilke oplysninger hun skal bruge, hvis man 
gerne vil melde sig ind.

- Vi prøver at gøre det så nemt som muligt at blive 
medlem, forklarer hun.

- Jeg sender oplysningerne videre til Medlemsser-
vice i HK, som så sørger for at tage fat i folk. Jeg vil tro, 
at cirka halvdelen af dem, der deltager på intromø-
derne, melder sig ind.

POPULÆRE KURSER
Som medlem har man adgang til Officeklubbens kur-
ser. Marianne og Trine sammensætter hvert år et kur-
susprogram med et mix af inspirerende og faglige 
tilbud. 2022-programmet har blandt andet budt på 
kurser i »Effektiv opgavestyring«, »OneDrive«, »Grund-
læggende Mindmap« og »Coachende samtaler«. On-
linekurser varer en halv dag, fysiske kurser er heldags, 
og kurserne er populære.

- Jeg tror, vores kurser betyder meget for fasthol-
delsen, siger Marianne.

Trine nikker ivrigt. Hun blev selv først opmærksom 
på klubben, da den begyndte at udbyde kurser.

- Vi er også altid selv med på kurserne, så vi kan tage 
de små snakke og spise frokost sammen. Det handler 
meget om relationer. For mange af medlemmerne 
tror jeg også, det bare er fedt at mødes med kolleger, 
der laver det samme som dem selv. På den måde er 
det også givende at være medlem af klubben.

VÆKKER INTERESSE
Klubbens kurser og de digitale gå-hjem-møder, som 
Trine løbende arrangerer om aktuelle emner, er natur-
ligvis forbeholdt medlemmer.



2 BLIVER TIL 3
Medlemsfremgangen har 
betydet, at Officeklubben 

i oktober fik sin tredje 
tillidsrepræsentant. Dog ikke 
fuldtids, men på »fornøden 

tid«.
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Men Marianne og Trine gør altid en dyd 
ud af også at annoncere dem på det 
sociale medarbejdernetværk Yammer, 
som alle Novo Nordisk-ansatte har ad-
gang til.

- Der er da flere ikke-medlemmer, 
der har skrevet til mig for at høre, hvad 
det er for noget med de kurser, smiler 
Marianne.

Opfølgning: Denne artikel er skrevet 
samme dag, som interviewet med Ma-
rianne og Trine fandt sted. Allerede da-
gen efter rundede de medlem nummer 
100 i 2022.  

5
TING DER HAR 

VIRKET FOR 
MARIANNE 
OG TRINE

1 Egen Facebookgruppe – 
her orienterer de med-

lemmerne om løst og fast og 
fortæller fx om møder med le-
delsen for at vise, at de arbejder 
aktivt for klubben og ikke bare 
sidder bag en skærm.

2 Månedligt nyhedsbrev – 
max en side langt. Kort 

og overskueligt fortæller de om, 
hvad der rører sig i klubben og 
på virksomheden.

3 Kurser gennem klubben. 
Novo Nordisk er en stor 

virksomhed, og Officeklubben 
har hundreder af medlemmer. I 
mindre klubber kunne man 
overveje bare et enkelt årligt 
kursus.

4 Direkte henvendelse til 
nye medlemmer – med en 

kalenderinvitation om at mødes.

5 Intet pres – kun inspira-
tion. Det skal føles natur-

ligt og ikke som et krav at blive 
medlem. Til gengæld oplever 
de i stigende grad, at medlem-
merne selv organiserer nye 
medlemmer, fordi de er så 
glade for deres medlemskab.



Fuld fart på HK 
Hovedstadens 
ungenetværk
Ungenetværket i HK Hovedstaden planlægger aktioner til Black Friday, støtter Lærlingeoprø-
ret og arbejder målrettet på at brande unge HK’eres faglighed og stolthed

P å Black Friday fredag den 25. november risi-
kerer du at blive tilbudt en kop varm kakao 
af en ung HK’er, hvis du skal på tilbudsjagt 
i Magasin på Kongens Nytorv i København.

Den dag har aktionsgruppen i HK Hovedstadens 
Ungenetværk nemlig planlagt at slå et slag for god 
tone og venlig opførsel i butikkerne – en aktion, grup-
pen forventer at gentage i forbindelse med julesalget 
og igen under januarudsalget.

- Vi gør det i solidaritet med HK Handels medlemmer, 
forklarer ungdomsorganiser Anja Vind Jørgensen.

Hendes kollega, Sofie Carlø, supplerer:
- De butiksansatte har det hårdt lige nu. Inflationen 

raser, og mange bliver behandlet dårligt af kunderne. 
Så vi har besluttet at bakke op om dem.

AKTIONER OG ILDSJÆLE
Anja og Sofie er begge ansvarlige for Ungenetværket, 
som er et forum for aktive medlemmer af HK Ungdom 
Hovedstaden.

- Det er netværket, der bestemmer, hvad der skal laves 
af aktiviteter i HK Ungdom Hovedstaden, forklarer So-
fie, der aftenen forinden har været til møde i aktions-
gruppen, som hun er tovholder for.

- Aktioner fylder meget i netværker lige nu. Vi har 
virkelig fået nogle ildsjæle ind, som gerne vil ud og 
forandre noget i samfundet, siger Anja og tilføjer, at 
netværket også er aktivt engageret i Lærlingeoprøret.

Flere af netværkets medlemmer er kommet til efter 
at have stillet op i en anden af Ungenetværkets ind-
satser, nemlig kampagnen #UngStoltHKer, som kører 
på sociale medier.

- Kampagnen handler om at vise resten af verden 
vores faglige stolthed som HK’ere og noget om, hvad 
der på tværs af sektorer kendetegner os som HK’ere. 
Såsom koordinering, service og betjening, siger So-
fie.

- Det er så tydeligt, at vores medlemmer er oprig-
tigt stolte af deres arbejde og af at være med til at få 
hjulene til at køre rundt i samfundet, indskyder Anja.

LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBERG

Sofie (tv.) og Anja er ansvarlige 
for HK Ungdom Hovedstadens 

Ungenetværk, som der er rigtig 
god gang i.

IMI-BLADET14



#UngStoltHKer
Ungenetværket står blandt andet bag kampagnen #Ung-
StoltHKer, som kan følges på HK Ungdom Hovedstadens 
Facebookside. Her er tre af de unge, stolte HK'ere

»Personligt elsker jeg at kunne yde en 
service. Jeg brænder for at lave noget, 
som er meningsfuldt, hvilket jeg helt be-
stemt mener, at min nuværende stilling 
er. Borgerkontakt er vigtig for mig, og 
det interesserer mig at dykke længere 
ned i, hvorfor borgere reagerer, som de 
gør i svære situationer, og hvad vi som 
medarbejdere kan gøre.«

– Olivia, der som kontorassistent 
i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder 
med pas- og kørekortområdet 

»Jeg sidder til daglig med en masse 
administrativt arbejde for at få hele ma-
skineriet til at spille. Eksempler på dette 
er ansættelsesforhold, bogføring og ind-
køb. Lige nu arbejder jeg eksempelvis 
med en ansøgning til mediestøtte sam-
men med vores bogholderi, som skal 
sidde lige i skabet, så forretningen kan 
køre rundt økonomisk. På et kontor er 
der mange udfordrende, men også dej-
lige lige til opgaver, som vi kontorelever, 
kommende kontorassistenter, skal få løst. 
Vi er afgørende i alle virksomheder, og 
det skal vi gøre enhver opmærksom på.«

– Asbjørn, der er kontorelev hos 
A4 Medier 

»Mine opgaver er alsidige og består i alt 
fra at varetage den daglige kontordrift 
til time- og sagsstyring, drift af vores 
kursusprogram og understøttelse af alt 
på HR-området. Jeg er stolt af at være 
HK’er, for jeg ved, at jeg med min faglig-
hed udfylder en vigtig rolle på kontoret, 
der er med til at sikre mine kollegaer en 
god og gnidningsfri hverdag.«

– Karoline, der er administrations- 
og HR-medarbejder i software-
virksomheden Groupcare A/S

NOGET FOR DIG?

Kom med i Ungenetværket ved at 
ringe til Anja på 2666 9463 eller 
Sofie på 2677 8635. Eller duk op 
til et arrangement – se kommende 
begivenheder på www.facebook.
com/HKungdomhovedstaden

LOKALE MED MULIGHEDER
Om kort tid får Ungenetværket sit eget 
klublokale i HK Hovedstaden. Et stort rum 
med lounge, scene i flere niveauer, mu-
lighed for kreativ udfoldelse (eksempel-
vis produktion af bannere), egen indgang 
og meget mere. Kun fantasien sætter 
grænser for, hvad lokalet kan bruges til.

Det er netop pointen, fortæller Sofie.
- Der har været for mange barrierer 

førhen. Man har skullet booke lokale 
fra gang til gang, og Anja eller jeg har 
skullet deltage. Nu er lokalet der bare, 
og hvis Anja eller jeg ikke er med, kan 
man låne en nøgle.

Lokalet skal blandt andet bruges 
til flere arrangementer med en både 
faglig og social profil – eksempelvis 
»Pension og Paradise« eller »HKU og 
hotdogs« – hvilket medlemmer af HK 
Ungdom Hovedstaden har efterspurgt.

Hvis du synes, alt det her lyder nice, 
kunne du jo overveje at komme med 
i Ungenetværket.

- Det kan være, fordi du har lyst til at 
forandre noget, siger Anja.

- Eller fordi du gerne vil bevare no-
get. For eksempel den danske model, 
siger Sofie.

- Nogle kommer også for fællesska-
bet og for at få flere venner inden for 
deres fag. Vi håber, mange vil være 
med. Vi har en formandsgruppe i HK 
Hovedstaden, der tror på de unge og 
lytter til dem, og vi synes, det er vig-
tigt, de unge bliver hørt og inddraget 
i fremtidige forandringer. Det er jo ung-
dommen, der skal være på fremtidens 
arbejdsmarked. 

IMI-BLADET 15



Efter seks år i en hæsblæsende 
sælgerstilling med månedlige 
målsætninger, har Natasha Milán 
nu kastet sig over nye opgaver 
som team coach.
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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

KRAK
Efter seks år som sælger hos Krak er Natasha Milán i år slået ind på en ny bane som team 
coach – en retning hun synes virker som den helt rigtige for hende

HVAD LAVER DU HOS KRAK?
I seks år har jeg som digital marketingkonsulent sid-
det med salg og markedsføring. Men i maj begyndte 
jeg som team coach. Indtil videre i et barselsvikariat, 
men forhåbentlig er det en retning, jeg kan fortsætte 
i fremover.

HVAD LÅ DER I JOBBET SOM 
DIGITAL MARKETINGKONSULENT?
Det var rådgivning om digital markedsføring – alt fra 
Googleannoncering og sociale medier til banneran-
noncering og hjemmesider og naturligvis også brug 
af krak.dk og degulesider.dk. Når jeg havde afdækket 
kundens behov, indgik vi en aftale og lagde en plan, 
og så har jeg kolleger, som laver selve produktionen 
med opsætning af hjemmesider, annoncering og så 
videre.

HVAD ER DU UDDANNET SOM?
Jeg har faktisk ikke nogen uddannelse bag mig siden 
9. klasse. Jeg har aldrig været ret god til at sidde på en 
skolebænk. Jeg arbejdede med salg et par steder, før 
jeg blev rekrutteret til Krak. Men nu er jeg i gang med 
at studere salg og markedsføring på Cphbusiness, li-
gesom jeg også har en madblog – så jeg har en masse 
sideprojekter.

HVAD TILTRAK DIG I ARBEJDET MED SALG?
Jeg kan godt lide at tale med kunder. Der er sindssyg 
meget psykologi i det, og det synes jeg er spændende. 
Og så er det jo succesen ved at sælge og rådgive. Når 
man har haft en lang dialog, fundet den helt rigtige 
løsning og får kunden ombord, og det fungerer. Det 
er en følelse, man ikke rigtig kan komme ned fra igen. 
Det smitter også af på én fremadrettet, så man bliver 
sulten efter mere.

ELLERS KUNNE JOBBET NOK 
OGSÅ VÆRE STRESSENDE …
Jamen, det er et hårdt job. Vores KPI’er er månedsba-
serede, så du kan løbe sindssyg stærkt en måned og 
nå dit mål og blive fejret – og så starter det forfra igen. 
Sådan er det hele tiden.

HVORDAN ER DIT NYE JOB 
SOM TEAM COACH?
Jeg har løbende ansvaret for de seks nyeste medar-
bejdere herinde. Først fokuserer vi på onboarding, 
at lære vores produkter at kende, lære at sælge og 
komme godt ud af det med kollegerne. Derfra handler 
det meget om medarbejderudvikling, rådgivning og 
coaching. Jeg bruger meget tid på at sidde med på 
lyt og coache i, hvad de kan gøre og sige, og hvorfor 
en samtale er endt, som den er. Derudover står jeg for 
halvdelen af fokussamtalerne med de seks nyeste. Vi 
har samtaler med alle medarbejdere hver 14. dag.

ALLE SKAL TIL SAMTALE HVER 14. DAG?
Ja, hvor vi følger op på, hvordan det går. Hvor langt er 
du fra målet, hvad går du efter etc. Det er min opgave 
at gøre, hvad jeg kan, for at hjælpe medarbejderne til 
at nå deres mål.

HVORDAN HAR DE FØRSTE MÅNEDER 
I DEN NYE STILLING VÆRET?
Det har været godt – og jeg har haft meget travlt. Jeg 
har hele tiden et eller andet, jeg kan tage fat i. Mange 
kommer også til mig med spørgsmål. Den anerkendelse 
i, at folk gerne vil have, du hjælper med noget, synes jeg 
er en rigtig god følelse. Og jeg kan mærke, at jeg i den 
grad drives af, at mine kollegaer udvikler sig. Deres suc-
ces er min førsteprioritet. Der er ingen tvivl om, at det er 
denne vej, jeg vil fremover – jeg er virkelig glad for det.

KORT OM VIRKSOMHEDEN
Lokalitet: København
Antal ansatte: Cirka 70
Overenskomst: Ja
Tillidsrepræsentant: Ja

NATASHA MILÁN
Jobtitel: TeamCoach/SalgsCoach
Ansat siden: 2016

LARS MADSEN

CARSTEN SNEJBERG
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER

19 grader på kontoret – 
hvor går grænsen?
Arbejdstilsynet har besvaret en række spørgsmål om kolde kontorer på sin hjemmeside. HK er ikke enig 
i alle svarene

H vordan skal arbejdsgiver 
forholde sig, hvis der er 
medarbejdere, der fryser?

Spørgsmålet er relevant 
i denne tid, hvor tusinder af HK’ere sid-
der og skutter sig på 19 grader varme 
kontorer.

Arbejdstilsynet svarer på sin hjem-
meside:

»Hvis medarbejdere fryser pga. tem-
peratursænkning til for eksempel 19 
grader, har arbejdsgiveren pligt til at 
se på, om det er muligt at indføre fore-
byggende foranstaltninger. Det kan ek-
sempelvis være at kompensere for den 
lavere temperatur gennem pauser med 
fysisk aktivitet eller lignende.«

Dén vurdering er HK enig i.

IKKE FRYSE I STILHED
Arbejdstilsynet svarer også på, hvor 
koldt der må være på kontoret, og her 
er svaret forholdsvis klart:

»Arbejdsmiljølovgivningen fastsæt-
ter, at der i arbejdstiden skal være en 

passende temperatur for de beskæf-
tigede i arbejdsrummet. Hvad der er 
passende temperatur afhænger af, 
hvilke arbejdsmetoder der anvendes, 
og hvilke fysiske anstrengelser der er 
i forbindelse med arbejdet,« skriver Ar-
bejdstilsynet og fortsætter:

»Mennesker oplever temperatur for-
skelligt. Af Arbejdstilsynets vejledning 
fremgår det, at temperaturen ved stille-
siddende arbejde under normale klima- 
og arbejdsforhold ikke bør komme un-
der 18 °C. I vejledningen står også, at 
temperaturen under normale klima- og 
arbejdsforhold generelt bør holdes på 
20-22 °C og ikke må overstige 25 °C. 
Hvis ansatte fryser pga. temperatur-
sænkningen, vil virksomheden skulle 
se på, om det er muligt at indføre fore-
byggende foranstaltninger.«

Her er det også svært at være uenig.

HVAD ER NORMALT?
Enigheden ophører dog, da Arbejdstil-
synet svarer på, om man ved en tempe-

ratur på 19 grader kan kræve, at arbejds-
giver afholder udgifterne til ekstra trøjer, 
fingervanter mv.

Det mener Arbejdstilsynet ikke, idet 
arbejdsgiver som udgangspunkt ikke 
skal forsyne sine ansatte med »almin-
delig beklædning«. Men hvad hvis man 
fryser om fingrene og har brug for et 
par fingervanter, man normalt aldrig 
har i sin garderobe?

- Vi mener, det er arbejdsgiver og ar-
bejdsmiljøorganisationens fælles ansvar 
at sikre, at de ansatte kan udføre deres 
arbejde uden at være forhindret af kulde, 
siger Steen Bonde, der er arbejdsmiljø-
koordinator i HK Hovedstaden.

- Det er ikke vores opfattelse af reg-
lerne, at arbejdsgiver bare kan læsse 
hele ansvaret af på de ansatte. »Almin-
delig beklædning« er svær at definere, 
og hvis situationen er den, at medar-
bejderne skal ud at købe nyt tøj for at 
kunne passe deres arbejde, så er det 
som minimum fair at diskutere, om ikke 
arbejdsgiver skal dække den udgift. 

LARS MADSEN ISTOCK
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NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER

SPECIALISTERNE
 Î Mette Lund
Dansk Erhverv HVS

REJSEKORT & REJSEPLAN A/S
 Î Birgitte Kadziola
Særoverenskomst

NYE ARBEJDSMILJØ- 
REPRÆSENTANTER

BACTHERA DENMARK A/S
 Î Jeanette Theil Johansen

BAVARIAN NORDIC A/S
 Î Leni Estrid Bolding Loesch

DANSK AVISTRYK A/S
 Î Steffen Klausen

FURESØ
 Î Paula Bay

NOVO NORDISK A/S
 Î Anja Ladefoged Jensen
 Î Jesper Julius Christensen

NOVOZYMES A/S
 Î Muzdan Hamidovski

SENIORKLUBBEN 
IMI HOVEDSTADEN

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

MEDLEMSMØDER OG FOREDRAG
28/11  Valby Kulturhus kl. 10.00 

EfterårsBanko inklusiv kaffe og 
kage.

30/1  HK Hovedstaden kl. 10.00 
Fængselsbetjent Nicklas Herlich 
fortæller om livet bag trem-
merne. Han vil bl.a. medbringe 
noget at det materiale, der bru-
ges i forbindelse med konflikter 
i fængslerne. Vi får også nogle 
gode anekdoter fra hverdagen 
i fængslet.

27/2  Valby Kulturhus kl. 10.00 
Lillian Hjort-West om Sigfred 
Pedersen. Vi vil høre om hans liv 
og levned samt synge nogle af 
hans gode og kendte sange.

ARRANGEMENTER
5/12  HK Hovedstaden kl. 10.00 

Julehygge – vi starter julemåne-
den med vores julearrangement, 
der som sædvanlig vil være med 
god mad, øl, vin og vand. Derud-
over vil der også, som vi plejer, 
blive afholdt festlig julebanko. Vi 
lægger i hvert fald op til en sjov 
dag.

13/12  Tivoli kl. 14.00 
Har du lyst til en uforpligtende 
slentretur rundt i det julepyntede 
Tivoli? Så kom og mød os ved 
hovedindgangen på Vesterbro-
gade.

28/1  Nykøbing Falster 
Weekendtur til Nykøbing Falster 
Vinterrevy med overnatning. 
Tilbuddet er rettet til Seniorklub-
ben IMI’s medlemmer med evt. 
ledsager. Ønsker andre senior-
klubmedlemmer at deltage, vil 
de i første omgang blive skrevet 
på en venteliste.

16/2  Grøndal MultiCenter kl. 11.00 
Keglespil, smørrebrød, øl, snaps 
og kaffe.

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.

ARRANGEMENTER
Tirsdag den 13. december kl. 12.00 
Vi spiser julefrokost i Oasen, hvor Gitte 
har lovet os en fin buffet. 

Tirsdag den 10. januar kl. 11.00 
Nytårskur! Tag nytårshatten på, og kom 
og ønsk de andre medlemmer godt 
nytår. Der vil nok være noget at skåle 
med.

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
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CARSTEN SNEJBJERG

Norske kolleger på besøg
Medlemmer og ansatte fra Oslo grafiske fagforening har været på besøg i HK it, medie & industri Hoved-
staden for at høre om organisering

16 medlemmer, to 
valgte og en an-
sat fra Oslo grafi-
ske fagforening, 

en afdeling af Fellesforbundet, var her 
i efteråret på besøg i HK it, medie & in-
dustri Hovedstaden. Besøget fandt sted 
i forbindelse med nordmændenes del-
tagelse i heldagsseminaret »We Love 
Graphic Design«.

På programmet stod blandt andet 
et oplæg om kluborganisering, som 
IMI-bladet fik lov til at lytte med på.

Maria Sømod Hansen, som er orga-
niser i IMI, og Karsten Kjær, organiser 
i HK Service Hovedstaden, stod for 
oplægget. Begge er tidligere tillidsre-
præsentant i hhv. Berlingske Media og 
Aviator, og de var klare i mælet, når det 
gode klubarbejde på arbejdspladsen 
skal sættes på formel.

- Vi arbejder næsten kun med synlig-
hed i vores klubber, fastslog Karsten.

- Det er synlighed, synlighed og synlig-
hed.

FLERE SMÅ SNAKKE
Spredt ud i en hestesko lyttede nord-
mændene opmærksomt. Ligesom i Dan-
mark er den traditionelle grafiske bran-
che i Norge kendetegnet ved en høj grad 
af organisering, hvorimod bureaubran-
chen til gengæld halter en del efter.

En af dem, som tog flere noter under-
vejs, var bogbinder og tillidsvalgt Eva 
Aamodt, som arbejder på Julius & Øren-
berg Bokbinderi i Oslo. Eva noterede 
sig blandt andet tippet om små snakke 
med medlemmerne enkeltvis.

- Vi er kun syv på bogbinderiet i alt, så 
vi er jo en lille arbejdsplads, sagde hun.

- Vi plejer at holde nogle møder 
i klubben, hvor vi taler sammen. Men 
det er jo altid de samme, der tager 
ordet. Jeg tror, jeg vil prøve at skabe 
mere synlighed ved at gå rundt og tage 

nogle små snakke med alle. Det er ikke 
noget, jeg har gjort før.

MØDER OG AKTIVITET
Tora Aasen, som er uddannet grafisk de-
signer og produktionsleder hos design-
bureauet BØK Oslo, var vældig tilfreds 
efter oplægget. Sammen med sine kolle-
ger har hun selv for nylig haft succes med 
at få overenskomst på arbejdspladsen.

- Jeg er ret ny i fagforeningsarbej-
det, men det var vældig fint at høre om, 
hvordan man som tillidsrepræsentant 
kan være med til at opretholde med-
lemstallet, sagde hun.

Tora hentydede blandt andet til, at 
Maria havde oplyst, at risikoen for ud-
meldelser er syv gange mindre, hvis 
der er tillidsvalgte på arbejdspladsen.

- Jeg vil overveje faste møder med 
klubbens medlemmer og måske også 
en aktivitet for at skabe fællesskab mel-
lem medlemmerne, sagde hun.

Karsten Kjær fra HK 
fortalte levende om dansk 
arbejdspladsorganisering.


