
Har du sikret
DIG

i en usikker tid?



Kære kollega!

I foråret 2023 skal HK Privat forhandle en ny overenskomst for dig 
og dine kolleger – og dermed jeres fremtidige løn- og arbejdsvilkår. 

Vi forventer, at det bliver nogle meget svære overenskomst- 
forhandlinger, fordi vi befinder os i en usikker tid med tårnhøj  
inflation, stigende energipriser og krig i Ukraine. Alligevel håber vi på, 
at vi i fællesskab med arbejdsgiverne kan opnå et tilfredsstillende 
overenskomstresultat, som begge parter kan se sig selv i. 

Men når det er sagt, så er der en reel bekymring for, at vi ikke kan blive 
enige med arbejdsgiverne, og at vi kan ende i konflikt.

I folderen har vi oplistet de 4 vigtigste ting, du skal vide, hvis der bliver 
konflikt.

Er du endnu ikke medlem, kan du stadig nå det. Udfyld kuponen  
på bagsiden af folderen, og giv den til HK-tillidsrepræsentanten på  
din arbejdsplads eller HK’s medarbejder. Så bliver du kontaktet om 
mulighederne for medlemskab. 
 
Du kan også melde dig ind online - gå ind på hk.dk/blivmedlem  
eller scan QR-koden. Eller ring til HK på 70 11 45 45.

Venlig hilsen
HK Privat



Hvorfor konflikt?
Konflikt er det stærkeste våben, vi har som lønmodtagere, og er med 
til at lægge det nødvendige pres på overenskomstforhandlingerne. Vi 
skal dog helt tilbage til 1998, hvor der sidst var konflikt på det private 
arbejdsmarked.

Hvad sker der under konflikten?
Som HK Privat-medlem kan du blive udtaget til konflikt, enten ved at 
du og dine kolleger skal nedlægge arbejdet, eller ved at din arbejds- 
giver lockouter jer, dvs. at I bliver bedt om at forlade arbejdspladsen.

Hvad sker der med min løn?
Som medlem af HK Privat* er du sikret konfliktstøtte i tilfælde af, at 
din virksomhed bliver udtaget til konflikt, eller du bliver lockoutet af 
din arbejdsgiver. Konfliktstøtten svarer til din normale løn fratrukket 
arbejdsgivers pensionsbidrag og arbejdsmarkedsbidraget.

Hvorfor er det vigtigt at være medlem af HK?
Du har indflydelse på dine løn- og arbejdsvilkår via dit medlemskab af 
HK Privat. Og din stemme tæller, når de nye overenskomster skal til 
urafstemning blandt HK Privats medlemmer.

Hvis I er flere end 5 HK-medlemmer på arbejdspladsen, har I ret til at 
vælge en tillidsrepræsentant, som er jeres talerør over for ledelsen, 
og som via tillidsrepræsentantuddannelsen har en stor viden om jeres 
rettigheder og muligheder som ansatte.

*  Vi anbefaler, at du melder dig ind i HK Privat snarest muligt for at være 
sikret konfliktstøtte. Du skal have betalt kontingent og være medlem af 
fagforeningen (ikke a-kassen) i mindst en måned, før en eventuel kon-
flikt træder i kraft for at kunne få konfliktstøtte.  
 
Hvis det ender med en storkonflikt, kan den tidligst træde i kraft 1. 
marts 2023 og senest i begyndelsen af maj.



Navn:

Mail:

Mobil:

Skriv dine kontaktoplysninger og bliv kontaktet angående HK-medlemskab:

Tjek også 
vores 

konfliktguide på
hk.dk/konflikt




