
Kære kollega!

I begyndelsen af 2023 skal HK Privat forhandle nye overenskomster for dig og dine 
kolleger. Overenskomsterne sætter rammer for jeres løn- og arbejdsvilkår. 

Derfor er det afgørende, at vi ved, hvad der er vigtigt for jer.

Her er 10 gode grunde til, at du og dine kolleger skal fortælles os i HK, hvad jeres bud på et godt arbejdsliv er:

 1.  I er eksperter i jeres eget arbejdsliv. Det er jer, der ved, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør,  
i hverdagen. 

 2.  I ved, hvad I har mest brug for, så arbejds- og privatliv hænger sammen.

 3.  I har tjek på, hvad der skal til, for at I kan udvikle jer og være dygtige medarbejdere nu - og i fremtiden. 

 4.  Når I sender os jeres ønsker, får I indflydelse på, hvilke krav vi tager med til arbejdsgiverne.

 5.  Ved seneste overenskomstfornyelse i 2020 fik vi en række forbedringer netop på 
baggrund af de ønsker, som HK Privats medlemmer sendte ind til os. 

  Vi fik blandt andet: 
  • En stigning på fritvalgskontoen fra 4 til 7 %. 
  • Retten til fuld løn under barsel blev udvidet fra 13 til 16 uger. 
  • Pension til elever fra det fyldte 18. år. 

 6.  Jo flere, der sender deres ønsker til overenskomsterne ind, jo mere 
seriøst vil arbejdsgiverne tage vores ønsker. 

 7.   Cirka 60.000 medlemmer af HK Privat skal have ny overenskomst, så 
de andre fagforbund vil lytte mere til os, hvis vi kan vise, at vi er mange, 
der står bag ønskerne. 

 8.  Opbakning fra jer vidner om et stort engagement og giver et fingerpeg om, at 
stemmeprocenten bliver høj, når I som medlemmer af HK Privat skal stemme 
om jeres nye overenskomster. Igen noget, forhandlerne vil have i baghovedet. 

 9.  Jeres input er også vigtige for det arbejde, der foregår mellem overenskomst-
forhandlingerne. Kan vi fx se, at der er generelle udfordringer med arbejds- 
miljøet, så er det noget, vores arbejdsmiljøkonsulenter arbejder videre med. 
Eller er der mange af jer, som har oplevelsen af, at det er svært at komme på 
uddannelse, så vil vores uddannelseskonsulenter tage fat i det. 

 10.  Når I sender ønsker ind, så deltager I i en konkurrence om god kaffe og kage  
til alle kolleger. 

                                                                                   Vi glæder os til at høre fra jer.

                   Simon Tøgern, formand for HK Privat

På hk.dk/ok23 eller ved at scanne QR-koden kan I skrive, 
hvad I synes kan være med til at gøre jeres arbejdsliv bedre.


