HK MENER

POLITIK, PEJLEMÆRKER OG POSITIONER I
KONGRESPERIODEN 2017-2021

FORORD
Kære læser
På de følgende sider kan du læse HK’s politiske beslutninger og pejlemærker for
indeværende kongresperiode 2017-2021.
HK udvikler og formidler politik hver eneste dag i mange fællesskaber og politiske
sammenhænge, og kataloget er en hjælp til at skabe et overblik over vores politiske
arbejde. Formålet med kataloget er derfor at udpege de overordnede politiske områder og
gøre det klart, hvordan vi arbejder for at gøre vilkårene bedre for vores medlemmer. Det
være sig i forhold til arbejdsmiljø, uddannelse eller i vores ligestillingsindsats. Kataloget
giver således et overblik over HK’s holdninger og standpunkter.
De næste sider omfatter en stor del af HK’s politik, men er ikke udtømmende. Det skyldes
blandt andet, at vi i HK vedtager en del politik løbende, når behovet opstår eller et
spørgsmål bliver rejst. Kataloget er et udpluk af de ting, som HK kan, vil og mener.
Nedslagene på de følgende sider er af blandet karakter; konkrete politiske standpunkter,
visioner for hvordan vi mener regeringen bør prioritere på finansloven og pejlinger på,
hvordan vi kan arbejde sammen om et bedre arbejdsmarked i EU. Samlende for dem
alle er, at de tager udgangspunkt i vores fælles værdier og ønsket om at være en stærk
organisation for vores medlemmer.
Foruden at være visionære skal vi selvfølgelig også være konkrete. Politikkerne bygger
derfor på et solidt fundament af samarbejde og vidensdeling – internt i organisationen
mellem kollegaer, eksternt via samarbejder og samlet gennem medlemmernes deltagelse
i alt fra spørgeskemaundersøgelser til medlemsarrangementer.
Kataloget giver et indblik i, hvordan vi arbejder og hvor bredt vi favner i HK. Det kan
forhåbentligt inspirere læseren til at tænke politisk over, hvad HK kan og hvordan vi
sammen kan hjælpe til at veksle HK’s position og styrke til reelle forandringer. Det
politiske arbejde og HK’s positioner på centrale områder opdateres løbende på hk.dk/
mener.
Rigtig god læselyst
Kim Simonsen
Formand for HK Danmark
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ARBEJDSMILJØ
Vi bruger en stor del af vores liv på arbejdet
og tilbringer næsten mere tid sammen med
kollegaerne end med vores familie. Vi skal sikre,
at så mange som muligt får et godt og langt
arbejdsliv. Derfor er det vigtigt, at der er gode
rammer og regler for, hvordan arbejdet skal
udføres, og at vi er glade for at gå på arbejde.
HK tager afsæt i, at det psykiske arbejdsmiljø
handler om, hvordan der i virksomheden
samarbejdes om at løse kerneopgaven. Derfor
mener HK, at psykisk arbejdsmiljø handler
om de forhold, der gør sig gældende på
arbejdspladsen, og hvordan man håndterer de
udfordringer og problemer, der opstår under
arbejdet. Det handler om den måde, arbejdet
organiseres på, og de sociale sammenhænge
man indgår i som hele mennesker. Det har
betydning, at arbejdspladsen er i stand til
gennem det psykiske arbejdsmiljø at håndtere
og forholde sig til de ansatte.
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I Danmark har vi heldigvis alle forudsætningerne
for, at vi med medarbejdere, tillidsvalgte og
ledelsen sammen kan skabe en god kultur
og et godt arbejdsmiljø. For samfundet, for
virksomhederne og for medarbejderne er det
sund fornuft at bruge det gode arbejdsmiljø
til at skabe virksomheder i verdensklasse.
Virksomheder hvor medarbejderne bidrager
med hele deres talent og hvor arbejdet gør dem
glade og stolte.
Desværre kan et dårligt arbejdsmiljø med
dårlig ledelse, chikane eller andre psykiske
påvirkninger få alvorlige konsekvenser for
medarbejderne som stress og depression. Det
kan have meget alvorlige konsekvenser for
den enkelte, samtidigt med at det er dyrt for
både virksomhederne og samfundet i form af
sygemeldinger og tabt arbejde.
Det er vigtigt for HK at sikre medlemmer, der
bliver arbejdsskadede en hurtig og stærk
tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vi skal også
sikre dem, der ikke fuldt ud har mulighed for at
vende tilbage til deres job. De skal opleve, at der
tages hånd om dem.

HJEMMEARBEJDE
Hjemmearbejde kan skabe mere fleksibilitet
i hverdagen. Men det må aldrig blive en
undskyldning, arbejdsgivere kan bruge for
at se stort på arbejdsmiljøet eller slække på
medarbejdernes rettigheder.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

JA TIL HJEMMEARBEJDE, NEJ TIL
DÅRLIGT ARBEJDSMILJØ

/ Beskyttelse af medarbejderens rettigheder og
arbejdsmiljø

HK er tilhænger af hjemmearbejde, så længe det
er frivilligt, kommer medarbejderen til gode og
sker under ordentlige forhold. Arbejdsmiljøet
skal være i orden – også derhjemme.

Hjemmearbejde kan give mere fleksibilitet
i hverdagen og det er godt. Når HK spørger
medlemmerne, peger resultaterne på, at mange
fortsat ønsker at have mulighed for at arbejde
delvist hjemmefra.

/ Hjemmearbejde skal være frivilligt

Flere arbejdsgivere melder også, at de ønsker
en mere fleksibel ramme for arbejdet med
mulighed for flere hjemmearbejdsdage. Her
er det vigtigt for HK, at hjemmearbejde ikke
risikerer at blive en undskyldning for at spare
penge – eller svække arbejdsmiljøreglerne.

/ Styr på det psykiske arbejdsmiljø – også
på afstand

/ Klare aftaler om hjemmearbejde
/ En ordentlig arbejdsplads – også derhjemme

Hjemmearbejde må ikke være på bekostning
af arbejdsmiljøet eller medarbejderens
rettigheder.

”Coronakrisen har været en kæmpe
øjenåbner. Vi har pludselig opdaget,
hvor meget vi kan digitalisere vores
arbejdsdage. Det har både positive og
negative konsekvenser, som vi er nødt til
at adressere. For selvom det kan betyde
frihed og fleksibilitet, så kan et nærmest
grænse- og tidsløst arbejdsmarked, hvor
der ikke længere er tydelig adskillelse
mellem arbejde og fritid, medføre stress og
ensomhed.”
- Martin Rasmussen,
Forbundsnæstformand i HK Danmark
(Ritzau, 2020)
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”Under corona har jeg fundet ud af, hvor
godt hjemmearbejde passer ind i min
hverdag. Jeg har haft mindre transport,
været mere koncentreret uden forstyrrelser
og kan fordybe mig i mit arbejde. Lige nu
har jeg to hjemmearbejdsdage om ugen, det
er jeg rigtig glad for, men jeg håber på at
kunne få en tredje.”
- Katinka Lauritzen

PSYKISK
ARBEJDSMILJØ
HK har i mange år kæmpet for at få regler om
det psykiske arbejdsmiljø, så det i højere grad
ligestilles med det fysiske arbejdsmiljø, der
længe har været lovgivet omkring.
Der har været stor modstand fra
arbejdsgiversiden, da regler om psykisk
arbejdsmiljø langt hen ad vejen opfattes som en
indgriben i ledelsesretten.

FORPLIGTIGELSERNE
TYDELIGGØRES

I 2019 kom reglerne, som tydeliggør
arbejdsgiverens forpligtelse til at sikre det
gode psykiske arbejdsmiljø endelig. Det var en
sejr, for nu er der et lovmæssigt fundament for,
hvornår arbejdsgiveren har særlig grund til at
tage fat i arbejdsmiljøet, så sundhedsskadelige
påvirkninger, der kan lede til fx stress, chikane
eller lignende, undgås.
HK sidder med om forhandlingsbordet
og lægger pres på, så reglerne bliver
bedst mulige. Reglerne styrker dialogen
om arbejdsmiljø lokalt, og indeholder
bl.a. regler om forebyggelse af et højt
arbejdstempo og tidspres, som er væsentlige
arbejdsmiljøproblemer for HK’s medlemmer.

”Når vi færdes sammen ude i trafikken,
har vi færdselsregler for at undgå, at
nogen kommer til skade. Hvorfor har vi så
ikke regler for det psykiske arbejdsmiljø?
Klare regler om, hvem der gør hvad, når vi
færdes sammen på arbejdspladsen, er også
vigtige for vores helbred. Dårligt psykisk
arbejdsmiljø er hver dag med til at gøre folk
syge. Vi er nødt til at sætte forebyggelse
meget højere op på dagsordenen.”
- Martin Rasmussen,
Forbundsnæstformand i HK Danmark (hk.
dk, 2019)
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HVAD ARBEJDER HK FOR?

Klare regler gør det tydeligere, hvad der kræves
i hvilke situationer og målretter arbejdet i
arbejdsmiljøorganisationen. Der skabes en
forbedret platform for, hvor og hvornår man på
arbejdspladsen skal være ekstra opmærksom.
Gode arbejdsmiljøregler styrke også sager om
psykisk arbejdsmiljø.
/ Nye regler skal slå fast, at arbejdsgiver skal
sørge for, at arbejdsmængde og arbejdstid
hænger sammen
/ Ledere skal have mere og bedre uddannelse
om psykisk arbejdsmiljø
/ Arbejdsgiver skal forebygge og håndtere
mobning, seksuel chikane og konflikter på
arbejdspladsen
/ Arbejdsgiver skal sørge for, at arbejdspladsens
politikker om hvordan man forebygger og
bekæmper stress rent faktisk virker i praksis
og ikke kun på papiret

SEKSUEL CHIKANE
Alt for mange udsættes for seksuel chikane
på deres arbejdsplads. HK arbejder for højere
godtgørelser til ofrene, en stærkere lovgivning
på området og bedre forebyggelse.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

HK arbejder for at stille ofrene for seksuel
chikane bedre, når skaden er sket, men også for
at arbejdsgivere skal blive bedre til at sætte ind,
før skaden sker. HK ønsker højere godtgørelser,
bedre forebyggelse på arbejdspladserne og
en lovgivning, som er mere klar i spyttet om
arbejdsgiverens ansvar for at tackle problemet.
Overordnet arbejder vi for:

Uønskede berøringer, bemærkninger som
”Godmorgen, fisser”, eller en chef der forsøger
at presse en medarbejder til sex. Seksuel
chikane har mange ansigter. Fælles for dem alle
er, at seksuel chikane aldrig er i orden. Det bør
være sådan, at enhver kan gå på arbejde uden at /
skulle bekymre sig om problemet.
/
Men sådan er det langt fra altid. I HK kan vi til
/
dels se det i de sager, vi fører. Sagerne er dog
kun toppen af isbjerget. Da vi i 2020 spurgte
medlemmerne, viste Epinion-undersøgelsen,
/
at knap hver fjerde har været udsat for en eller
flere seksuelt krænkende situationer indenfor
det seneste år.

”Godtgørelserne til ofre for seksuel chikane
skal højere op. 33.000 kroner er så lidt, at
det nærmest er en hån. Penge kan ikke
fjerne det, de har været igennem. Men
ofte taler vi om mennesker, som oveni
de store ar på sjælen de får også mister
deres arbejde. Og godtgørelsen skal også
være høj nok til for alvor at gøre indtryk på
arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiver ikke lever
op til sit ansvar for at bekæmpe og undgå
seksuel chikane, skal det kunne mærkes.”
- Martin Rasmussen,
Forbundsnæstformand i HK Danmark (hk.
dk)
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Højere godtgørelse til ofre for seksuel chikane
Mere klar lovgivning mod seksuel chikane
Politik mod seksuel chikane på
arbejdspladsen
Bedre beskyttelse af elever mod
seksuel chikane

EKSTRA FOKUS PÅ SEKSUEL
CHIKANE

HK har fra 2019 sat ekstra fokus på
seksuel chikane og har oprettet 17 sager
om seksuel chikane siden 1. januar sidste
år. Det er markant flere end tidligere, hvor
antallet af sager lå på 1-2 om året.
Som led i det ekstra fokus på seksuel
chikane ansatte HK en advokat, som
forsker i problemet og fører sager på
området. HK udførte også et omfattende
arbejde for at få belyst det juridiske
felt, seksuel chikane befinder sig i og
samtidig få den viden ud at leve i HK’s
faglige sekretariater i kontakten med
medlemmerne.

STRESS
I HK mener vi , at man skal trives og ikke blive
syg af at gå på arbejde. Alligevel har knap fire
ud af fem HK’ere følt sig stressede inden for
det sidste år. Derfor er det tid til, at vi sætter
stress på dagsordenen. Men hvordan sørger vi
for, at politikerne og virksomhederne prioriterer
forebyggelsen af stress?

STRESS SOM ARBEJDSSKADE

I arbejdsskadesystemet er stress en
belastning, der kan føre til sygdom og derfor
betegnes stress ikke i sig selv som en sygdom.
Arbejdsbetinget stress der har medført psykisk
sygdom (depression), kan anerkendes som en
erhvervssygdom.
HK har siden arbejdet for, at andre psykiske
sygdomme som følge af stress skal
kunne anerkendes. Via domstolssystemet
lykkedes det i 2020 at få udvidet praksis
i Erhvervssygdomsudvalget til, at andre
sygdomme end depression nu kan anerkendes
som følge af arbejdsbetinget stress. Men det
er stadig meget svært at få anerkendt psykiske
arbejdsskader for HK’s medlemmer.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

Vi mener, at det er nødvendigt at iværksætte
en national handlingsplan, der sætter stress
og det bæredygtige arbejdsliv på dagsordenen.
Indsatsen skal være med til at sikre et bedre
samarbejde på tværs af arbejdsgivere,
fagbevægelsen, sundhedsvæsen og politikere –
både før, under og efter et stressforløb.
I HK mener vi, at en sådan plan som minimum
skal indeholde:
/ Krav om stresspolitik på arbejdspladserne
/ Lederuddannelse
/ Hurtig og kvalificeret behandling
/ Obligatorisk plan for tilbagevenden
/ Ordentlige rammer
Mange af HK’s medlemmer går til deres leder
med bekymringer om stress. Af dem oplever
en tredjedel, at deres leder ikke reagerer på
bekymringerne.
Det kan for lederen være svært at vide, hvor
slemt det står til, når en medarbejder henvender
sig med bekymringer om arbejdspres.
Derfor er det vigtigt at udbrede viden om
psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne,
så vi kan hjælpe vores ledere til hurtigere
at blive opmærksomme på behovet for at
forebygge stress.

”Det skete ud af det blå. Jeg taler i telefon
med min datter og da hun spørger til
arbejdet, så bryder jeg bare sammen. Jeg
anede ikke, at jeg var stresset. Jeg håber,
at man får uddannet lederne i at håndtere
stress og bedst af alt får skabt et godt
arbejdsmiljø uden stress.”
– Keld Wiinberg
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”Det kan være svært at indrømme, at
man er presset på sit arbejde. Vores
undersøgelse viser, at mange alligevel
vælger at gå til chefen, når de har
problemer med stress. Det er bare alt for
dårligt, at en tredjedel oplever, at lederen
ikke reagerer.”
- Martin Rasmussen,
Forbundsnæstformand i HK Danmark
(hk.dk)

UNGE OG
ARBEJDSMILJØ
De unge er en særligt udsat gruppe qua deres
manglende arbejdserfaring og manglende viden
om, hvordan arbejdet skal udføres sikkert og
sundt. De er derfor i større risiko for at komme
til skade på arbejdet og det kan have betydning
for deres fremtidige arbejdsliv. Derfor er det
vigtigt, at niveauet for beskyttelsen af de unge
er højt.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

MAN FØLGER SINE KOLLEGAER

1. Unge skal oplyses om, hvordan arbejdet
udføres sikkert og sundt

Det er en vigtig pointe for HK, at de unge
bliver introduceret på en god og ordentlig
måde. De unge har brug for støtte og viden om
arbejdsmiljøet, herunder hvordan arbejdet
udføres sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens
ansvar, men det er også vigtigt, at de unge
kender deres rettigheder.

Uanset om det er et fritidsjob, praktik eller ens
første kontorjob efter endt uddannelse, så ser
2. Det er arbejdsgiverens ansvar, at de unge
de unge, hvad deres erfarne kollegaer gør og
kender deres rettigheder
kopierer, hvad de gør i stedet for at bruge det, de
har lært tidligere fx på en erhvervsskole. Det er
derfor vigtigt, at modtagelse og introduktion er
Reglerne for fritidsjob, kan man læse mere
god og har fokus på arbejdsmiljøet.
om på: https://www.hk.dk/underuddannelse/
fritidsjob

Julia Sofia Aastrup fortæller om pauseregler.
Udgivet 9. juli 2020.
18.044 visninger i maj 2021

Rasmus Brohave fortæller om retten til et
ordentligt arbejdsmiljø.
Udgivet 9. juli 2019
96.152 visninger i maj 2021

9

BESKÆFTIGELSE
HK mener, at alle skal have mulighed for at være
en del af arbejdsmarkedet. Det gælder ung som
ældre, langt uddannede som kort uddannede,
men også de kollegaer, som har udfordringer
med deres helbred eller udfordringer i
privatlivet.
Beskæftigelsesindsatsen, hvor ledige støttes
på vejen til næste job, skal præges af tillid,
og tiden som ledig skal bruges konstruktivt
på at komme videre i arbejdslivet fx via
uddannelse. Når ledige kommer i praktik eller
løntilskudsstillinger, er det fordi den ledige
skal have et udbytte og aldrig for at give
arbejdsgiveren gratis arbejdskraft. Reglerne om
støttet beskæftigelse gradbøjes og vrides i dag,
så der er risiko for misbrug og fortrængning af
regulært ansatte.
Dagpengesatsen skal være på et niveau, hvor
en fyret kollega har mulighed for at holde sig
økonomisk nogenlunde oven vande, indtil
kollegaen har fundet et nyt job. At en ledig
styrker sine kompetencer i en ledighedsperiode
er en klog investering og en vej til at sikre, at
Danmark forbliver i topform i arbejdet med at
realisere store omstillinger af vores samfund.
Det gælder den grønne omstilling, der skal få
os godt gennem klimakrisen. Det gælder også
de næste etaper af den digitale omstilling og
den automatisering, der sker af mange opgaver
og funktioner. Digitale værktøjer er en del af
flere og flere HK’eres hverdag og den nærmeste
”kollega” kan snildt vise sig at være en robot.
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Nye kompetencer der svarer til hvad
virksomhederne efterspørger er afgørende.
Flere skal tilbydes mere og bedre uddannelse.
Det gælder både under ledighed, men også
mens man er i job. HK støtter op om et hvert
medlem, der ønsker at dygtiggøre sig. Det
gælder også ufaglærte, som vi mener, skal
have gode muligheder for at blive elev og
få et svendebrev i en moden alder via et
voksenelevforløb.
Der skal være plads til flere på
arbejdsmarkedet, som har enten medfødte eller
tilstødte handikaps, diagnoser og udfordringer.
Derfor skal mulighederne for at komme i og
udvikle sig via et fleksjob forbedres. Kan man
ikke arbejde mere end syv timer om ugen, ja så
skal en førtidspension være en mulighed, man
selv kan vælge.
Kollegaer fra andre lande er del af den udvikling
på arbejdsmarkedet, som har taget fart de
senere år. Kollegaer fra både EU-lande og
tredjelande som Ukraine eller Nepal, USA
og Nigeria, skal være velkomne på danske
vilkår. Det er vores værn mod, at mennesker
bliver udnyttet, og at vi udhuler vores egne
tilkæmpede lønninger og rettigheder.

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN
For HK er det afgørende, at jobsøgende mødes
med tillid af et system, der yder vejledning og
støtte og formidler viden om uddannelse og job.
De bedste odds for at komme i job kommer af et
godt samspil mellem den ledige og a-kassen.

UDGANGSPUNKTET ER DEN
LEDIGES BEHOV

Møder i a-kassen skal i dag opfylde en række
formkrav og blandt andet dokumentere, at den
ledige står til rådighed og er aktivt jobsøgende.
HK ser gerne, at beskæftigelsesindsatsen
tager mere udgangspunkt i den lediges
behov og muligheder. Målet bør altid være
at sikre en indsats, der engageret og aktivt
bringer vedkommende varigt i job. Ligeledes
bør den ledige have mulighed for at udnytte
tiden som ledig til at opbygge kompetencer
via opkvalificering, uddannelse og udvikling.
Opgaven må være, at den ledige klædes på til
sit fortsatte arbejdsliv med varig beskæftigelse
og ikke bare en hurtig – og måske tilfældig –
ansættelse.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

Beskæftigelsesindsatsen rummer mange
forskellige ordninger og tilgange. Den
nedenstående liste er derfor kun et udpluk af
de indsatser, HK mener, at der skal laves på
beskæftigelsesområdet:

/ Revalidering bør være en del af
beskæftigelsesprocessen. Det er et stærkt
værktøj - hele 71 procent af de, som fuldfører
et revalideringsforløb bliver selvforsørgende
/ Langtidsledige skal have bedre muligheder for
jobrotation og kompetenceudvikling. Særligt
de der er dimittender og seniorer
/ Dimittenderne skal spares for karens og have
fri adgang til seks ugers jobrettet uddannelse
– praksisnære kurser er ofte en vigtig brik på
vejen til første job
/ Ledige seniorer skal have ret til en tidlig
indsats, som kan bringe dem videre
i arbejdslivet via en mere håndholdt
vejledningsindsats og forstærkede
uddannelsesmuligheder for fx at kunne lave et
sporskifte
/ Sygemeldte bør sikres ved, at der indføres
obligatoriske fastholdelsesplaner i
jobcentrene, som i samarbejde med den
sygemeldtes arbejdsplads sikrer, at den
sygemeldte kan vende tilbage til samme eller
en anden stilling i virksomheden

/ Beskæftigelsesindsatsen skal
afbureaukratiseres og forenkles, så et medlem
der står uden job oplever at blive mødt i
øjenhøjde og med et mål om at komme godt
videre i arbejdslivet
”Jeg er i dag 60 år og ledig. Jeg sender
to ansøgninger hver uge - ikke bare på
tilfældige jobs fordi jeg skal, men på jobs,
hvor jeg reelt har megen viden og erfaring.
Alligevel får jeg aldrig så meget som én
eneste indkaldelse til samtale. Frasortering
på alder er min kraftige mistanke.”
– Lars Mørch
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DAGPENGE
Dagpengeordningen skal være et reelt
sikkerhedsnet, der griber mennesker, der for
en tid står uden arbejde. Derfor arbejder HK
for en ordentlig dagpengesats. Realiteten er,
at dagpengenes værdi over en del år er blevet
udhulet. Det skal stoppes, og en højere sats er
næste skridt.
Konkret bør vi over en årrække indhente de
seneste otte års udhuling, og forsikrede nyledige bør have en højere sats de første tre
måneder af dagpengeperioden. Forskellen på
familiens indkomst og dagpengenes størrelse
er for stor og giver et for stort indtægtstab, når
lønsedlen er byttet ud med et dagpengekort.
Denne forhøjelse vil give en større sikkerhed,
når fyresedlen rammer og desuden sikre
en økonomi i familierne, der bidrager til at
holde hånden under realkreditsystemet og
danskernes forbrug.

DAGPENGE SKABER TRYGHED FOR
SAMFUNDET

Dagpenge er ikke kun en hjælp til den, der
mister jobbet, men skaber en tryghed for
samfundet som helhed. Hvis hullerne i
sikkerhedsnettet bliver for store, skaber det
utryghed og gør det sværere at få gang i hjulene
igen.
Utrygheden svækker også fleksibiliteten på det
danske arbejdsmarked. Helt grundlæggende
hviler vores flexicurity-model på en aftale om,
at arbejdsgiveren let kan hyre og fyre, mod at
lønmodtageren til gengæld kan regne med, at vi
har et sikkerhedsnet, der griber en, hvis man har
brug for det.
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HVAD ARBEJDER HK FOR?

/ En højere dagpengesats med særlig vægt
på de første tre måneder. Det økonomiske
sikkerhedsnet skal være reelt og gribe den, der
får en fyreseddel
/ Mere og bedre uddannelse til flere ledige.
Der skal satses massivt på opkvalificering
og uddannelse på alle niveauer; også
akademiniveau. Ordninger som seks ugers
jobrettet uddannelse udvides i omfang og
målgruppe
/ Ordningen, som blev indført under Covid-19tiden, med 110 procent dagpenge til ledige
der tager uddannelse, bør gøres permanent og
udvides, så flere får muligheden

UDENLANDSK
ARBEJDSKRAFT OG
SOCIAL DUMPING
HK byder udenlandsk arbejdskraft velkommen
i Danmark på danske vilkår og til danske
lønninger. Det afgørende er dog, at vilkårene
er de samme. Desværre har vi i de senere år
set eksempler på, at udenlandske kollegaer
arbejder til lavere lønninger end deres danske
kollegaer. Eksemplerne findes særligt på ITområdet, hvor der er sket forskelsbehandling af
kollegaer fra lande uden for EU. Risikoen er, at
kollegaer fra andre lande udnyttes og at danske
lønninger og vilkår underbydes. Det er det vi
kender som social dumping.
Det er afgørende for HK, at udenlandsk
arbejdskraft ikke fører til social dumping, men
at kollegaerne ansættes på ens vilkår. Er det
opfyldt, støtter HK, at det er administrativt
smidigt at ansætte udenlandske medarbejdere.

MANGE MULIGHEDER FOR
LOVLIGT OPHOLD

Der er flere ordninger, der gør det muligt
for udlændinge at arbejde i Danmark. Alle
EU-borgere har automatisk adgang, mens
mennesker fra tredjelande (lande udenfor EU) fx
kan bruge beløbsordningen, ansøgning via den
regionale positivliste og forskerskatteordningen.
Ellers er der mulighed for individuel ansøgning
via det regionale arbejdsmarkedsråd.
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HVAD ARBEJDER HK FOR?

/ Aflønningen af udenlandsk arbejdskraft skal
svare til, hvad tilsvarende dansk arbejdskraft
honoreres med
/ Reglerne om forskerordningen ændres,
da det ikke er god skik at have særskilte
beskatningsregler for enkelte lønmodtagere
på det danske arbejdsmarked. Kontrollen, med
at lønnen udbetales til en dansk bankkonto og
at myndighederne taler sammen for at undgå
snyd, skal styrkes
/ Bedre kontroller, hvor Styrelsen for
International Rekruttering og Integration
(SIRI) og skattevæsenet får hjemmel til
at kontrollere i dybden, så det sikres, at
lønnen udbetales til den rette person på
baggrund af de gældende regler og efter den
aftalte kontrakt

FLEKSJOB
Fleksjob er en god mulighed for personer,
der ikke kan arbejde på almindelige vilkår.
Udfordringerne for den enkelte kan være fysisk
og/eller psykisk nedslidning, kronisk eller
langvarig sygdom, medfødte eller tilstødte
handicaps eller en helt anden årsag til, at
vedkommende ikke kan varetage et arbejde på
ordinære vilkår. I HK er cirka 5.400 medlemmer
registreret som fleksjobvisiterede.

HAR OFTE RINGERE VILKÅR

Fleksjobvisiterede oplever at have ringere vilkår
i forhold til løn, uddannelse mv., end andre, og
desværre også at der bliver ”handlet med deres
effektivitet”. Det betyder, at fleksjobvisiterede
risikerer, at der ved ansættelse sker en
indirekte nedsættelse af deres løn, hvor
deres effektivitet vurderes til fx 50 procent,
og den fleksjobvisiterede derfor kun får løn
for 50 procent af den tid, vedkommende er på
arbejdspladsen. Udgangspunktet bør være,
at man er 100 procent effektiv i de timer, man
ansættes til. Det skal kun være undtagelsesvist
og under aftalte omstændigheder, at
effektiviteten sættes ned og dermed også
lønnen.

IKKE NOK VISITATIONER

Indskrænkningen af efterlønsordningen,
ændringerne for tilkendelse af førtidspension,
den mindre brug af revalidering og flere syge
på ledighedsydelse bør betyde, at flere får
mulighed for fleksjob end i dag. Ressourceog afklaringsforløb skal i højere grad føre til
visitation til fleksjob eller førtidspension – og
dette hurtigere, end det sker i dag.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

Helt generelt mener vi, at vejen til fleksjob skal
være nemmere, og at alle skal have ret til en
ordentlig løn. Mere specifikt arbejder HK for at:
/ Fastholdelsesfleksjob skal være muligt i den
virksomhed, hvor en lønmodtager allerede
er ansat uden 12 måneders skånehensyn.
Indvilger en virksomhed i at fastholde en
medarbejder, der overgår til fleksjob, er det
samtidigt en accept af, at medarbejderen skal
mødes med visse skånehensyn
/ Der skal være en ret til at fortsætte eller starte
selvstændig virksomhed uden at miste sin
ydelse for fleksjobvisiterede
/ Fleksjobvisiterede skal have en målrettet
indsats fra jobcenteret til jobsøgning,
herunder hjælp til at søge deltidsstillinger
og opfordre arbejdsgivere til aktivt at vælge
fleksjobvisiterede til. Jobbet skal kunne være i
enhver virksomhed – herunder en ægtefælles
/ Fleksjobvisiterede skal have krav på en
lønforhandling med involvering af den
overenskomstbærende organisation
/ Muligheder for uddannelse i et fleksjob skal
styrkes. Det sker ved, at kommunerne er
opsøgende i forhold til at få tilrettelagt kurser
og forløb på nedsat tid gennem samarbejder
med uddannelsesinstitutioner
/ Ledighedsydelsen for ledige fleksjobvisiterede
skal hæves og bør være den samme som
sygedagpenge
/ Alle der er i forløb på vej til et fleksjob,
eller som er visiteret til fleksjob, skal have
indflydelse på sin egen sag

”Jeg glæder mig hver morgen til at skulle på
arbejde, og jeg kan rigtig godt lide at være
her. Så jeg er glad for, at det med hjælp
fra HK kom i stand, at jeg arbejder hos
Lemvigh-Müller tre timer om dagen.”
– Joan Tornbjerg
14

FØRTIDSPENSION
Førtidspensionen er en ordning for mennesker,
der har en så begrænset arbejdsevne, at
fleksjob ikke er en mulighed. Udgangspunktet
er desuden, at man er fyldt 40 år og at alle
forsøg på at udvikle arbejdsevnen via fx praktik
og behandlinger er udtømte. Bevillingen sker
almindeligvis først efter, at der er gennemført
mindst et ressource- og /eller afklaringsforløb.

SMÅÆNDRINGER – MEN MERE
SKAL SKE

HK mener, at førtidspensionen er en god
ordning, som giver tryghed for mennesker,
der ikke kan arbejde og forsørge sig selv pga.
sygdom, fysisk eller psykisk nedslidning,
handicaps mv. HK støtter, at færrest muligt
skal på førtidspension, men ønsker at vejen til
førtidspensionen er værdig.

Folketinget besluttede i maj 2021, at
ressourceforløb skal målrettes borgere, der
har gavn af en længerevarende og tværfaglig
indsats. Ændringen betyder, at alle, der
har mindre end seks år til folkepensionen,
undtages for ressourceforløbene, da disse kan
søge seniorpension. Samtidig blev perioden
for forløbene forkortet fra fem til tre år og
alle forløb giver ret til en målrettet indsats,
fx praktik, inden for de første seks måneder.
Der ventes en stigning i tilkendelser af
førtidspensioner, men håbet er, at flere også
vil få hjælp hurtigere og i stedet for at være i
lange, meningsløse ressourceforløb får tilbudt
fx revalidering.

Alt for mange får i dag ikke hjælp i tide, så de
undgår at få behov for førtidspension. For HK er
det vigtigt, at der ikke fokuseres på, at syge og
uarbejdsdygtige har behov for førtidspension,
men på at give den rette hjælp i tide, så færre
får behovet.

Førtidspension tilkendes almindeligvis først
efter et ressourceforløb. Et ressourceforløb skal
gennem praktikker i virksomheder, samtaler,
behandlingsforløb og lignende afklare og helst
udvikle de ressourcer, den enkelte har, så
vedkommende kan blive selvforsørgende.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

HK er tilfreds med at ændringen er sket,
men mener at ordningen fortsat rummer
udfordringer, der skal håndteres. Derfor arbejder
HK for at:
/ Personer med en arbejdsevne der er på syv
timer eller mindre skal kunne vælge mellem
ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

REVALIDERING

HK er fortaler for øget brug af revalidering.
71 procent af de der gennemfører et forløb
kommer i job. Revalidering er en vej til
at skifte fag eller branche og betinger,
at personen er visiteret til revalidering
og har en begrænset arbejdsevne, men
en realistisk mulighed for, at blive helt
eller delvist selvforsørgende i et nyt fag
eller branche via et revalideringsforløb.
Revalidering tilbydes i dag kun, når
andre tilbud som ordinær uddannelse,
virksomhedspraktik eller job med
løntilskud er udtømte.
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/ Alle – uanset arbejdsevne – som efter fem
års forløb ikke har modtaget en afklaring, skal
kunne vælge mellem revalidering, fleksjob
eller førtidspension

STØTTET
BESKÆFTIGELSE
Vejen fra ledig til ansat kan gå via forskellige
typer af indsatser herunder virksomhedsrettede
tilbud. Det er afgørende, at alle tilbud hviler
på en konkret og individuel målsætning og
iværksættes med klare formål, som der følges
op på.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

Virksomhedsrettede tilbud refererer
til to indsatser; løntilskudsstillinger og
virksomhedspraktik.

For så vidt angår virksomhedspraktik er
der et behov for, at ordningen i højere grad
målrettes alt efter målgruppe. Praktikmålet for
dagpengemodtagere og andre jobparate bør
være at bringe den ledige i ordinært job, mens
formålet med praktikken for ikke-jobparate
med flere udfordringer end ledighed bør være
at bringe den ledige tættere på en afklaring.
Derudover mener HK, at:

LØNTILSKUD OG
VIRKSOMHEDSPRAKTIK

/ Løntilskudsstillinger skal kunne søges fra 3.
ledighedsmåned af alle ledige

Virksomhedspraktikker er mere anvendte,
men mindre effektive end løntilskudsstillinger.
Praktikkerne har desværre et omfang – særligt
i detailbranchen – så de fortrænger ordinær
arbejdskraft. Der er derfor et behov for, at
virksomhedspraktikordningen bruges klogt og
målrettes de grupper, som har reel nytte af den.
Bl.a. bør alle virksomhedspraktikker hvile på en
individuel vurdering og et individuelt formål.
Løntilskudsstillinger viser bedre resultater
end fx praktikker, målt på afgang til job.
Derudover har løntilskudsordningen også en
højere kvalitet, idet de oftest hviler på et meget
konkret indhold, opgavesæt og formål.

/ Virksomhedspraktik bør evalueres og udbyttet
vurderes, så den lediges behov er fokus for
praktikken. Derudover skal ordningen tænkes
sammen med fx opkvalificeringsforløb eller
mentorforløb og give den ledige mulighed
for at prøve nye kompetencer af i praksis.
Formålet skal være at rykke den ledige tættere
på arbejdsmarkedet
/ Alle praktikker skal bero på en
’praktikmålsætning’ og resultere i
et ’praktikbevis’. Dermed er formål,
læringspunkter og forventninger afklaret,
inden praktikken begynder, evalueret ved
praktikkens udløb og siden afspejlet i et
praktikbevis, som kan bruges i den videre
jobsøgning. En virksomhed, som ikke lever
op til det aftalte, bør desuden kunne sættes
i karantæne/fratages muligheden for at være
praktikvært
/ Det skal naturligvis kunne betale sig at gøre
en indsats. Derfor skal tiden i løntilskud og
virksomhedspraktik tælle som en ”neutral
periode” og ikke tælles med i forbruget
af dagpenge
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VOKSENLÆRLINGE
En vej til uddannelse for ufaglærte med erfaring
fra arbejdsmarkedet er voksenelevordningen.
Det er samtidig en vej for virksomheder til at
skaffe sig kvalificeret arbejdskraft. Manglen på
faglærte ventes at ligge omkring 99.000 i 2030.
Ordningen er målrettet ufaglærte over 25 år, og
mange oplever at få godskrevet store dele af
den praktiske del af uddannelsesforløbet og kan
således blive faglærte på uger eller måneder.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

HK mener, at ordningen skal fortsætte og gøres
permanent. HK arbejder for at:
/ Den nuværende økonomiske støtte i
forsøgsperioden gøres permanent
/ Afgrænsninger af målgruppe fjernes, så både
ledige og beskæftigede faglærte med forældet
uddannelse kan blive elever. Samtidig fjernes
den positivliste, der begrænser ordningen
uden for forsøgsperioden
/ Det skal være muligt for opsagte at gå i gang
med et voksenlærlingeforløb, så man ikke, som
i dag, skal have været ledig i tre måneder for
at starte forløbet. Reelt betyder reglerne, vi
har i dag, at en opsagt bliver sat på hold, indtil
vedkommende har været ledig i tre måneder.
Og det er spild af den lediges tid, hvis der er en
åbning for et voksenelevforløb
/ Satser harmoniseres på tværs af målgrupper

VOKSENLÆRLINGE

En kampagne under FH, som HK tog
en stor aktiv del i, fik i løbet af 2020 27
procent flere end sædvanligt til at begynde
som voksenelev eller -lærling.
En voksenelev er en person på 25 år eller
derover, der gennemfører et lærlingeforløb
med skiftevis skole- og praktikperioder.
For at virksomheden kan få økonomisk
støtte skal voksenlærlingen/eleven opfylde
ét af tre krav:
1. Være ufaglært
2. Være ledig faglært med en uddannelse,
som ikke har været brugt i fem år
3. Være faglært og have været ledig i
mindst seks måneder
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DIGITALISERING
Digitalisering, automatisering og ny teknologi
fylder mere og mere i vores hverdag. Hver gang
vi søger på nettet, snupper et par serieafsnit på
Netflix eller slår en adresse op på GPS’en, så
har kunstig intelligens en finger med i spillet.
Men også på arbejdsmarkedet får digitalisering
og den teknologiske udvikling større og
større betydning.
Det giver masser af muligheder for vækst og
gode job, hvis vi i Danmark bærer os rigtigt ad.
Så hvad er det for en digitalisering, HK arbejder
for? HK ønsker, at Danmark skal komme på
forkant og gribe den chance, digitaliseringen
giver os, for at sætte en mere lige og retfærdig
kurs for vores samfund, arbejdsmarked og
velfærdssystem.
Hvis det skal lykkes, skal digitaliseringen styres
af mennesker – ikke omvendt. Succesfuld
digitalisering kan man ikke få ved at opfatte
teknologi som en stor sparekniv, der skal skære
personale fra. Ny teknologi kommer først rigtigt
til sin ret i samspillet med mennesker. Så man
kan heller ikke presse ny teknologi ned over
hovedet på medarbejdere. Man skal tænke den
anden vej rundt og tage medarbejderne med
på råd fra starten. HK’eres ekspertviden om
arbejdsgange skal tænkes ind, for ingen robot er
klogere end den viden, man giver den. Samtidig
giver digitaliseringen nye behov for at værne om
datasikkerhed.
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I alt dette har HK’ere en vigtig rolle at spille.
Hvis Danmark skal høste gevinsterne af
digitaliseringen kræver det HK’ere og en
arbejdsstyrke i det hele taget, som altid har de
kompetencer, der skal til. Så der er ingen vej
udenom: Danmark skal investere meget mere
i opkvalificering. For livslang læring er vejen
frem, når arbejdsmarkedet forandrer sig, og
udviklingen tager fart som nu.
HK’s tilgang til udviklingen er nysgerrig og
proaktiv. Dette er også kommet til udtryk ved,
at HK i 2017 besluttede at etablere HK Lab, som
skulle være et fremtidslaboratorium, give godt
med rum til at teste ideer af og finde frem til nye
svar på spørgsmålene: Hvordan ser fremtidens
digitalt stærke fagforening ud? Og hvordan ser
fremtidens HK-job ud?

DIGITALISERING AF
SAMFUNDET
I HK ønsker vi, at Danmark kommer på forkant
af den digitale udvikling. Gennem et vedvarende
fokus på opkvalificering, inddragelse
af medarbejdere i digitale omstillinger,
investeringer i infrastruktur og demokratiske
spilleregler omkring data har vi som samfund
mulighed for at høste store gevinster på
digitaliseringen.
Det er særlig følgende vinkler på
digitaliseringen, hvor HK kan og vil spille en
rolle til gavn for samfundet, borgerne og vores
medlemmer:

NYE MÅL FOR DANMARK SOM
DIGITALT KOMPETENT

Fremtidens jobs kræver flere og flere
digitale kompetencer, og det kalder på
en øget opmærksomhed omkring digital
kompetenceudvikling og teknologiforståelse,
og en villighed til kontinuerligt – og på alle
niveauer - at prioritere og investere i området.

DET DIGITALE ARBEJDSMILJØ SKAL
PÅ DAGSORDENEN

Digitaliseringen skal være med til at sikre
et fleksibelt og udviklende arbejdsmiljø.
Det må ikke være teknologien, der styrer os
mennesker, men os mennesker der styrer
teknologien og træffer begrundede beslutninger
ift. de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af
digitaliseringen.

DIGITALISERING SOM LØFTESTANG
OG MIDDEL I DEN GRØNNE
OMSTILLING

Grøn digitalisering skal være en af Danmarks
prioriterede styrkepositioner. Derfor skal
der fokuseres langt mere på udvikling og
implementering af digitaliseringsprocesser, der
forbedrer klimaet, samtidig med at det frigør
brugbare ressourcer til at udvikle og styrke bl.a.
den offentlige velfærd.

19

LIGHED I DIGITALISERINGEN

Digitalisering er også demokratisering, og
det er vigtigt, at vi får alle med uanset alder,
køn, social baggrund, uddannelseslængde
m.v. Det må og skal aldrig være det enkelte
menneske, der alene bærer udfordringerne med
digitaliseringen.

VI SKAL STYRE DEN KUNSTIGE
INTELLIGENS, SÅ DEN STÅR I VORES
TJENESTE
Digitalisering må aldrig blive brugt som
en spareøvelse, men skal udvikles og
implementeres for at øge kvaliteten i
opgaveløsningen, give bedre service og skabe
rum og plads til kerneopgaven.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

Som det fremgår af ovenstående vil den digitale
udvikling påvirke stort set alle aspekter af
arbejdslivet, og vi kender endnu ikke alle de
udfordringer, den vil medføre. HK vil derfor
arbejde for, at:
/ Der skal være gode og lige muligheder for at
uddanne sig til de nye digitale muligheder
på alle niveauer, uanset hvornår i livet
uddannelsen placeres
/ Al digitalisering på arbejdspladserne skal
implementeres i tæt samarbejde med
de medarbejdere, som skal arbejde med
ændringerne i det daglige
/ Der sikres lige adgang til fordelene ved digitale
løsninger
/ Der kommer klare grænser for brug af kunstig
intelligens og overvågning i samfundet, så
borgernes privatliv og data sikres
/ Grænserne mellem platformsarbejde,
selvstændigt arbejde, lønmodtagerarbejde
etc. afklares, så alle kan sikres rettigheder og
ordentlige arbejdsvilkår

FREMTIDENS
ARBEJDSMARKED
Digitalisering, nye teknologier og automatisering
giver nye muligheder. Men gevinsterne skal være
til gavn for alle, og dine rettigheder skal være
i orden.
Kunstig intelligens og andre nye teknologier får
sammen med digitaliseringen arbejdsmarkedet
til at forandre sig. Borgere kan selv ordne meget
online med selvbetjening, som de før skulle
på rådhuset og have klaret ansigt til ansigt
med medarbejderne i Borgerservice. Kunder
kan vælge at betale via en app i stedet for at
gå gennem kassen. Og ny robot-software kan
overtage nogle typer opgaver, så medarbejderne
får mere tid til alt det andet, de skal.

BRUG IKKE NY TEKNOLOGI SOM
SPAREKNIV

Nye teknologier og øget digitalisering kan give
store gevinster – både for den enkelte og for
samfundet. Men det kræver, at vi som samfund
bærer os klogt ad. For vil man have det bedste
ud af nye teknologiske muligheder, skal man
ikke bare se dem som en sparekniv. De skal
spille sammen med medarbejderne.

ORDNEDE FORHOLD

Digitalisering og den teknologiske udvikling
har åbnet for nye måder at arbejde på. Selv
om langt det mest almindelige stadig er et
traditionelt lønmodtagerjob, så arbejder flere end
tidligere som freelancere og soloselvstændige,
og flere løser opgaver via digitale platforme.
Platformsøkonomien vokser, og det giver nye
muligheder for større fleksibilitet og frihed i
arbejdslivet.
Men dine rettigheder som arbejdstager skal
være i orden, uanset om du er lønmodtager eller
freelancer. Og alle virksomheder skal betale
skat og moms – platform eller ej.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

HK arbejder politisk for, at alle får del i den
teknologiske udvikling og dens gevinster. Det
kræver gode rammer for arbejdstagerne og
klare regler for nye virksomhedstyper. Vi vil et
arbejdsmarked, hvor:
/ Ny teknologi skal skabe gode job
/ Atypiske ansatte har rettigheder

Ligesom det fx er sket hos Borgerservice i Viborg
/ Der er gode muligheder for efteruddannelse
Kommune. Her har medarbejdere været med
til at udvikle robotsoftware, som kan tage sig
af nogle af de mere rutineprægede opgaver,
mens medarbejderne får frigivet mere tid til den
komplekse sagsbehandling.

”Jeg har været med i et RPA-robotprojekt,
hvor min arbejdsplads Viborg Kommune
samarbejdede med HK Lab og Teknologisk
Institut. Vi fik den nye robotsoftware til at
overtage en masse betalinger. På den måde
frigav vi ca. 25 timer om måneden. Så mine
kolleger og jeg har fået mere tid til sjovere
og mere komplekse opgaver.”
- Amanda Trangbæk Jacobsen
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EU
HK og resten af fagbevægelsen spiller en
central rolle på det danske arbejdsmarked. Det
har vi gjort i snart 125 år. Men arbejdsmarkedet
udvikler sig hele tiden, og det stiller krav
til vores evne til at sikre, at vores skattede
danske arbejdsmarkedsmodel både beskyttes
og tilpasses udviklingen. Det er en delikat
balancegang, som særligt kommer til udtryk i
EU-samarbejdet.
Den europæiske arbejdsmarkedspolitik er til
konstant diskussion, hvor det blandt andet er
balancen mellem landenes selvbestemmelse
og det fælles bedste, og balancen mellem fri
bevægelighed og faglige rettigheder, som er
kilderne til de største slagsmål. For hvordan
sørger vi for eksempel for, at alle der gerne
vil rejse ud og arbejde i et andet land får de
bedste betingelser for det, uden det bliver på
bekostning af befolkningen i de pågældende
lande? Det handler både om at skabe enkle,
transparente procedurer, men det handler også
om at sikre, at de vandrende arbejdstagere
ikke bliver udnyttet og dermed er med til at
underminere de løn- og arbejdsvilkår, som
eksempelvis de danske lønmodtagere har
sikret sig ved hjælp af årtiers organiserings- og
forhandlingsarbejde.
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Fagbevægelsens forhold til EU er således et
tveægget sværd. På den ene side kan vi som
dansk, solidarisk fagbevægelse ikke være imod,
at arbejdstagerrettigheder og arbejdsvilkår
bliver prioriteret langt mere i EU-samarbejdet,
end hvad tilfældet har været tidligere. På
den anden side er det ingen hemmelighed,
at EU-systemet skal balancere et væld af
arbejdsmarkedstraditioner og modsatrettede
hensyn, og at vi til stadighed skal kæmpe for, at
vores danske model ikke trædes under fode til
fordel for lovregulering.
Når EU vedtager lovgivning om løstansattes
rettigheder, barsel eller vandrende
arbejdstageres ret til at modtage
arbejdsløshedsunderstøttelse, bliver vi
udfordret. Det gør vi, fordi vi måske godt kan
støtte indholdet og intentionen i lovgivningen
men ikke bryder os om, at EU blander sig i
aftalestof eller i arbejdsmarkedslovgivning, som
i Danmark kun bliver til efter konsultation med
arbejdsmarkedets parter.
For at den danske model skal kunne overleve
en konstant foranderlig verden, kræver det, at
vi tør modernisere og tilpasse vores model til at
kunne håndtere udviklingen og de udfordringer,
den bringer med sig. Det er med dette
udgangspunkt, at man skal læse det følgende
tema. Her sætter vi fokus på, hvorfor, hvordan
og på hvilke områder - det er relevant for HK at
holde øje med EU.

EU OG
DEN DANSKE MODEL
Der er ingen tvivl om, at EU spiller en vigtig rolle
for det danske arbejdsmarked. Det ændrer dog
ikke på, at vi i Danmark har et unikt system,
hvor vilkår på arbejdsmarkedet bestemmes og
udvikles gennem kollektive overenskomster og
trepartsaftaler.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

I takt med at EU-institutionerne har et stadigt
stigende fokus på at få den sociale dagsorden
længere op på prioriteringslisten, kommer
der løbende lovgivning, der potentielt – og i
større eller mindre grad – karambolerer med
aftaleparternes forhandlingsret og autonomi.

/ EU skal supplere den danske model

NOGLE UDFORDRINGER LØSES
BEDST NATIONALT – ANDRE I EU

HK’s udgangspunkt er, at vi ikke ønsker EUlovgivning på områder, der bedre løses nationalt
eller gennem aftalesystemet. Samtidig kan
der være fornuftige tiltag, som vi i HK eller
fagbevægelsen overordnet ikke har haft held
med at få igennem aftalesystemet eller dansk
lovgivning, men som vil gavne vores medlemmer
og de europæiske arbejdstagere som helhed –
eksempelvis på ligestillingsområdet.

HK vurderer fra sag til sag, om vi vil støtte
eller modarbejde forslag til social- og
arbejdsmarkedslovgivning fra EU, som får
direkte indflydelse på vores medlemmer og det
danske aftalesystem.

/ HK vurderer løbende om forslag til social- og
arbejdsmarkedslovgivning for EU skal støttes
eller modarbejdes
Et eksempel er forslaget om en europæisk
mindsteløn, som HK er stærkt imod,
mens vi samtidigt bakker op om det
nye arbejdsvilkårsdirektiv, det nye
whistleblowerdirektiv, oprettelsen af en
europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (ELA)
og det nye orlovsdirektiv. Samtidig ser vi også
positivt på EU-Kommissionens forslag om øget
løntransparens.

Arbejdsgivere

Lønmodtagere

Staten
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EU

MINDSTELØN
EU Kommissionen har de sidste år haft fokus
på, at løndumping i Europa skal stoppes. I
forlængelse heraf fremlagde Kommissionen i
efteråret 2020 et forslag om et rammedirektiv,
der har til formål at bekæmpe løndumping
gennem en fælles europæisk lovgivning
om mindsteløn.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

Initiativet skal støtte medlemslandene til at
sikre, at alle lønmodtagere har adgang til en
værdig mindsteløn – enten gennem kollektive
aftaler eller gennem lovgivning.

/ Kollektive forhandlinger
De lande, der har de højeste bundniveauer
for lønninger, er de lande, hvor det er
arbejdsmarkeds parters opgave at forhandle
lønforhold. Derfor skal vi understøtte andre
landes faglige organisationer i at få skabt gode
rammer og forudsætninger for at forhandle
kollektive aftaler på plads om løn- og
arbejdsvilkår.

LOVGIVNING MOD MINDSTELØN
FJERNER IKKE LØNDUMPING

I HK og resten af den danske fagbevægelse
deler vi bekymringen for de mange
lønmodtagere i Europa, som ikke kan leve af
deres løn. Det er et kæmpe problem, som der
skal gøres noget ved. Men en EU-mindsteløn er
ikke den rigtige vej at gå. Snarere tværtimod.
De fleste EU-lande har allerede lovbestemte
mindstelønninger, uden det har en positiv effekt
på lønniveauet for de lavestlønnede. Hvis disse
lande ønsker højere mindstelønninger gennem
lovgivning, er de i deres gode ret til at sætte
den op nationalt. Et EU-mindstelønsdirektiv
risikerer derimod at sætte en kæp i hjulet på
over 120 års tradition for, at lønmodtagere og
arbejdsgivere selv forhandler sig frem til de
vilkår, der skal gælde på arbejdsmarkedet – en
tradition, der gang på gang viser sit værd ved
at resultere i de bedste løn- og arbejdsvilkår i
Europa.
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HK står sammen med FH og resten af den
danske fagbevægelse i spørgsmålet om
mindsteløn. Andre lande misunder vores
arbejdsmarkedsmodel – og med god grund.
Løsningen på problemet med løndumping skal i
stedet findes gennem:

Der skal i samme ombæring lægges pres på
de medlemslande og virksomheder, der ikke
bidrager til at sikre rammerne for kollektive
forhandlinger.
Det kan blandt andet ske gennem:
/ Bekæmpelse af union busting
Vi skal arbejde for initiativer, der styrker
organiseringsgraden, understreger retten
til at indgå i kollektive forhandlinger og
bekæmper de mange union-busting-taktikker
vi ser i disse år, og som har til formål at træde
arbejdstagernes faglige rettigheder under
fode.
/ Revision af udbudsdirektivet
Der bør indføres krav om obligatorisk brug af
arbejdsklausuler og overenskomstdækning for
alle offentlige leverandører.

PLATFORMSØKONOMI
I både EU og HK har man længe gerne ville
finde en løsning på, hvordan man kan fjerne
uklarheder omkring beskæftigelsesstatus
på digitale platforme og sikre, at alle
uanset kontraktform sikres grundlæggende
sociale rettigheder.

GRÅZONEBESKÆFTIGELSE

Problematikken i platformsøkonomi
består i, at platformene indgår aftaler med
platformsarbejdere, der bliver kategoriseret
som freelancere/selvstændige og derfor
ikke får arbejdstagerrettigheder. Samtidig
kan platformen til enhver tid bestemme, at
platformsarbejderen ikke skal have tilbudt
nye opgaver, ligesom det er platformen, der
ofte ensidigt fastsætter prisen for arbejdet og
platformsarbejderens vederlag.
Platformsarbejderen ender dermed i en
gråzone mellem selvstændig og lønmodtager.
De har i større eller mindre grad pligter som
en lønmodtager, men nyder ikke de samme
rettigheder. I disse ansættelser slipper
platformen for sine arbejdsgiverforpligtelser
til at give opsigelsesvarsler, betaling under
sygdom, ferie og barsel. Ligeledes skal de heller
ikke følge lovgivning om ligebehandling af
gravide og handicappede mm.
Platformenes forretningsmodeller er ofte
baseret på at kunne gøre brug af smuthullerne
og deraf den billige arbejdskraft. En af grundene
til at det her kan ske er, at soloselvstændige/
freelancere både i og udenfor gråzonen står i en
svag forhandlingsposition overfor større kunder,
som udnytter deres markedsmagt og den
soloselvstændiges svage forhandlingsposition
til at trumfe ringe kontraktvilkår igennem.
De soloselvstændige har ikke mulighed
for at danne front med andre ligesindede
pga. konkurrencelovgivningens forbud mod
karteldannelse.

INITIATIV PÅ VEJ I EU

EU-Kommissionen ventes at fremlægge et
forslag til regulering af arbejdsforholdene på
platforme omkring årsskiftet (2021-2022). De
fleste er heldigvis enige om, at der er behov for
at regulere området, men vi ved ikke i skrivende
stund, hvordan initiativet vil komme til at se ud.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

HK er positivt indstillet overfor initiativer
på EU-plan, der har til formål at styrke og
beskytte rettighederne for platformsarbejdere
og soloselvstændige med svag
forhandlingsposition.
/ Det skal være muligt for freelancere at indgå
overenskomst
/ Platformsvirksomheder bør skulle leve
op til den samme regulering, som øvrige
virksomheder skal leve op til
/ Der er brug for en retlig klassificering af hhv.
selvstændige/freelancere og lønmodtagere

”Det er veldokumenteret, at
virksomhederne (…) ofte dikterer ensidige
kontrakter og vilkår, som freelancerne
ikke enkeltvist har nogen mulighed for at
forhandle ændringer til.”
- Kim Simonsen, Forbundsformand i HK
Danmark og Simon Tøgern, Formand for HK
Privat (Information, 2021)
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RETTEN TIL
KOLLEKTIV
FORHANDLING FOR
SOLO-SELVSTÆNDIGE
Mange digitale platforme har svært ved at
fremvise en bæredygtig forretningsmodel,
der ikke bygger på skatteunddragelse og
løndumping. Der har over de seneste par år
været flere sager, herunder debatten om dårlige
arbejdsvilkår for Nemlig.com’s selvstændige
chauffører og Wolts partnercykelbude.
Kun få platforme har vist sig villige til at
påtage sig et ansvar for dem, der udfører
arbejde i platformens navn. Langt størstedelen
af platformene kræver, at ”brugerne”
bekræfter, at de ikke er ansatte, men derimod
selvstændige, og at platformene derfor ikke
har arbejdsgiveransvar. De samme problemer
ser vi for solo-selvstændige på det analoge
arbejdsmarked.

INDSATS PÅ VEJ I EU

På EU-plan er der heldigvis fokus på og
et ønske om at sikre fair arbejdsvilkår for
platformsarbejdere og solo-selvstændige. Det
bakker vi i HK op om.

1. Det kan i dag være vanskeligt at vide, om
man konkurrenceretligt er selvstændig eller
lønmodtager. Tvivlen er i sig selv en barriere
for at stå sammen og forhandle kollektivt.
2. I dag ser vi solo-selvstændige, der er
selvstændige rent juridisk, men som beviseligt
står i en meget svag forhandlingsposition over
for større kunder. Vi ser, at virksomhederne
derfor ofte kan diktere ensidige kontrakter og
vilkår, som freelancerne ikke enkeltvist har
nogen mulighed for at forhandle ændringer til.
Det er vigtigt at have øje for, at initiativet ikke
som sådan løser problemerne med udnyttelse
af de atypiske ansatte. Det giver os udelukkende
muligheden for at organisere reelt- og falske
solo-selvstændige og kæmpe for at sikre dem
bedre vilkår.
Og det er selvfølgelig en kamp, vi i HK kan og
skal tage – både for de solo-selvstændige og for
lønmodtagernes skyld.

EU-Kommissionen overvejer at foreslå et
initiativ, der løfter forbuddet mod kollektive
aftaler for solo-selvstændige. Ændringen vil
gøre det muligt for solo-selvstændige at stå
sammen for på den måde at opnå en mere
jævnbyrdig forhandlingsposition over for
virksomheder langt større end dem selv.
HK ser positivt på initiativet af to årsager:

SOLO-SELVSTÆNDIGE

Begrebet ”solo-selvstændige” dækker over
den gruppe personer, der er selvstændige
uden ansatte. Kommissionens overvejede
forslag forventes at gælde for soloselvstændige, som leverer serviceydelser
til virksomheder.
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STYRKELSE AF DE
SOCIALE OG FAGLIGE
RETTIGHEDER
Den europæiske søjle for sociale rettigheder
– i daglig tale den sociale søjle – er et billede
på EU’s stigende fokus på og prioritering af
den sociale dagsorden. Søjlen har medført
flere initiativer, der har til formål at styrke EUarbejdstagernes rettigheder og vilkår. HK støtter
op om resten af den danske fagbevægelses
konstruktivt kritiske tilgang til søjlen.

PROAKTIV TILGANG TIL DEN
SOCIALE SØJLE

Det er afgørende, at vi går proaktivt til
udmøntningen af den sociale søjle. Vi skal
spille ind på de dagsordener, hvor vi mener, EU
kan spille en positiv rolle for udviklingen af det
danske og europæiske arbejdsmarked – og
samtidigt råbe vagt i gevær og kæmpe imod
forslag, som er direkte ødelæggende for vores
aftalesystem.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

HK mener, at følgende tiltag vil bidrage til
en styrkelse af arbejdstagernes rettigheder,
uden det bliver på bekostning af den
danske aftalemodel:
/ Forslaget om et EU-ID-kort, som bør suppleres
af krav om, at vandrende arbejdstagere skal
oprette- og få indbetalt deres løn på en
bankkonto i det land, de arbejder i
/ En revision af European Work Councildirektivet, der sætter rammerne for, hvordan
store, tværnationale virksomheder skal høre
og informere medarbejderne, når der skal
tages beslutninger, der påvirker på tværs
af landegrænser
/ En revision af arbejdsvilkårsdirektivet,
der sætter rammerne for arbejdstageres
grundlæggende ansættelsesvilkår. Det
bør fremover ikke være muligt at undtage
visse offentlige ansatte grupper fra dele af
direktivets bestemmelser
/ Vi skal arbejde for, at der stilles krav om social
bæredygtighed og kompetenceudvikling i
EU’s kontinuerlige arbejde med at omstille
kontinentet til en grøn fremtid

DEN EUROPÆISKE SØJLE FOR
SOCIALE RETTIGHEDER

Den sociale søjle blev vedtaget i 2017
og består af 20 principper vedrørende
arbejdsmarkedet og velfærdssystemerne
i medlemslandene. Principperne skal
fungere som pejlemærker for politikerne,
og er opdelt i tre kapitler: ”Lige muligheder
og adgang til arbejdsmarkedet”,
”Retfærdige og rimelige arbejdsvilkår” og
”Social beskyttelse og inklusion”.
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LIGESTILLING
Ligestilling er alt fra, hvem der folder sokkerne
i de private hjem, til hvem der tager barslen,
hvem der får mest i løn, og hvem der kan og ikke
kan være åbne om deres seksualitet. HK har
altid arbejdet for, at der på arbejdsmarkedet
ikke bliver gjort forskel på de ansatte uanset
etnisk oprindelse, køn eller seksualitet.

I dag fremgår det af vores love, at HK skal:
/ arbejde for reel ligestilling mellem mænd
og kvinder med hensyn til ansættelse,
afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse, lønog arbejdsvilkår samt at sikre lige indflydelse
og lige muligheder i fagbevægelsen og på alle
niveauer i samfundet.

Helt tilbage i de første vedtægter for HK finder vi / arbejde for, at mangfoldighed systematisk
indarbejdes i samfundet og virksomhederne
kravet om ”samme løn for samme arbejdsydelse
som en styrke og dermed fjerne direkte og
af mandlige og kvindelige medhjælpere” (første
indirekte forskelsbehandling på grund af køn,
gang 1899).
race, hudfarve, religion, tro, alder, handicap,
politisk anskuelse, seksuel orientering eller
national, social eller etnisk oprindelse.
Ligestillingsudfordringerne flytter sig med
tiden. I kongresperioden har vi i HK især fokus
på seksuel chikane, ligeløn, øremærket barsel,
familiepolitik og LGBT+. En del af udfordringer
skal vi løse via lovgivningen, og en del skal vi
selv klare gennem retssager, kampagner eller
forhandlinger ved overenskomstbordet. Sikkert
er det, at arbejdet ikke er færdigt.
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BARSEL
HK har i mange år arbejdet for øremærkning af
barsel. Øremærkningen bør ske både i lovgivningen
og i overenskomsterne, så det at afholde den
øremærkede orlov ikke bliver en økonomisk byrde
for familierne. Samtidigt bør det heller ikke være
økonomien, der er afgørende for, om fædre og
mødre bruger deres ret til orlov eller ej.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

Politisk er der ikke sket ændringer for
rammerne omkring orlov, og det har derfor kun
været overenskomsterne, der har leveret de
ligestillingsmæssige fremskridt i forhold til
fordelingen af barsel. Med orlovsdirektivet fra 2019
er der dog skabt mulighed for, at også lovgivningen
kan bidrage til at skabe fremskridt. Sammen med
FH har vi i HK udnyttet lejligheden til at arbejde for
en mere ligestillet lov.

/ Medlemmer på orlov skal sikres fuld
pensionsdækning

Vores overenskomster er nået meget længere med
øremærkning af orlov end den gældende danske
lovgivning, og medlemmerne står godt rustet også
efter implementeringen af den nye barselslov. I
alle overenskomster er mødre sikret fuld løn i den
øremærkede del af orloven, mens der for fædrenes
vedkommende mangler én uge i de fleste af de
private overenskomster, for at de kan holde 11 uger
med løn.

HK’s familiepolitik indeholder flere forslag, der
skal forbedre rammerne for medlemmerne for
afholdelse af barsel:
/ Mindst 11 uger af den samlede orlov efter
fødslen skal øremærkes hver af forældrene

/ HK arbejder for, at medlemmer på orlov skal
sikres ferie med fuld løn
/ Fædre og mødres ret til at ændre på
fordelingen af orlov i løbet af orlovsperioden
skal forbedres
/ Funktionærlovens bestemmelse, som
giver mødre ret til ½ løn i forbindelse med
barselsorlov, skal udvides til også at omfatte
fædre i forbindelse med afholdelse af
fædreorlov
/ HK følger FHs indstilling til implementering af
Orlovsdirektivet

Selvom HK’s overenskomstdækkede medlemmer
er sikret gode rettigheder, er der fortsat en stor
del af de privatansatte, der ikke er omfattet af en
overenskomst. Det udelukker ikke, at de kan være
omfattet af en virksomhedsaftale og/eller modtage
løn via Udligningsfonden, men det er vigtigt også at
forsøge at forbedre deres muligheder for at afholde
den øremærkede orlov.

”Der er en god nyhed – og en dårlig nyhed.
Den gode nyhed er, at flere mænd ifølge tal
fra Danmarks Statistik tager barsel. Den
dårlige nyhed er, at de i gennemsnit kun øger
deres barselsorlov med en dag pr. år. Jeg har
selv haft barsel med mine unger, og den tid
er jeg meget glad for, at jeg har haft.”
- Martin Rasmussen,
Forbundsnæstformand i HK Danmark
(Facebook, 2021)
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”Jeg er på barsel nu med min datter Karla på
10 måneder og har også været på barsel med
vores søn tidligere. Jeg er glad for at være på
barsel. Man får en anden kontakt til sit barn
og en nærhed, som hænger ved i flere år. Det
giver også noget specielt til en selv. Man får
en anden ro i livet, og jeg ser barsel som noget
specielt at få mulighed for.”
– Casper Nyring Nielsen

FORTROLIGHEDSKLAUSULER
HK har en strategi om at rejse så mange sager
som muligt om seksuel chikane på vegne af
vores medlemmer, når der er grundlag herfor.
Samtidig skal sagerne bruges til at udvikle og
udfordre retspraksis.
Ofte afsluttes sagerne ved forlig og ikke ved
dom. Ved forlig er der ofte også et ønske
om, at der indgås en fortroligheds- eller
anonymiseringsklausul, dvs. en klausul, som
afskærer parterne fra at kunne drøfte forliget
med en tredjemand.

NY PRAKSIS I HK

HK har over de sidste par år ændret
praksis, når det kommer til anvendelsen af
klausuler i sager om bl.a. seksuel chikane.
I dag anbefales det udelukkende, at man
indgår anonymitetsklausuler i stedet for
fortrolighedsklausuler, hvis der er et ønske fra
medlemmet om anonymitet.

TRE TYPER KLAUSULER

Fortrolighedsklausul
Parterne forpligter sig til at opretholde
fuld fortrolighed om baggrunden for og
indholdet af det protokollat, der udfærdiges
i forliget. Således skal hverken tredjemand
eller offentligheden have kendskab hertil,
medmindre parterne er retligt forpligtede til
at videregive oplysningerne.
Presseklausul
En sådan klausul indebærer, at HK Danmark
afstår fra at omtale sagen på en måde, så
arbejdsgiverens identitet afsløres i pressen.
29

HVAD ARBEJDER HK FOR?

Fortrolighedsklausuler, herunder klausuler, som
afskærer parterne fra at kunne drøfte forliget,
accepteres som udgangspunkt ikke. Der skal
være helt særlige grunde til, at sådan en klausul
accepteres – det kan fx være i sager om seksuel
chikane, hvor medlemmet ønsker fortrolighed
eller anonymitet. Ved indgåelse af disse typer
klausuler drøftes muligheden for, at der sker
”betaling” for fortroligheden i forliget. Vi oplever
også, at forligene typisk ligger et godt stykke
over det godtgørelsesniveau, vi får i sager, hvor
der afsiges dom.
Vores erfaring er, at medlemmerne ofte ønsker
et forlig, samt at et forlig kan indgås på relativt
højt godtgørelsesniveau. Samtidig ser vi, at
arbejdsgiverne er villige til at betale for en
klausul.

Anonymiseringsklausul
Parterne forpligter sig til ikke at udlevere
forliget til tredjemand. Parterne må
ikke oplyse navne eller omtale sagen til
tredjemand, således at medlem eller
virksomhed kan identificeres i sagen.
Medlemmet har ret til at oplyse tredjemand
om, at sagen er endt med forlig og at
dette er sket ved betaling, såfremt dette
sker på en måde, der ikke kan henføres til
virksomhedens identitet.

LGBT+
I HK går vi gerne i front, når det kommer til
kampen mod diskrimination. På det danske
arbejdsmarked skal der være plads til, at man
kan være åben om, hvem man er. Bekæmpelse
af forskelsbehandling på grund af seksualitet er
en del af vores værdigrundlag i fagbevægelsen
og skrevet ind i HK’s formålsparagraf.
Vores mål må være at gøre det danske
arbejdsmarked til det mest rummelige i verden.
Et arbejdsmarked, der aktivt bekæmper
social eksklusion og diskriminering af LGBT+medarbejdere og -ledere.

ÅBENHED OG INKLUSION PÅ
ARBEJDSPLADSEN

Arbejdsgivere skal sikre et godt arbejdsmiljø
for alle medarbejdere, uanset om der er
tale om små eller store virksomheder.
Samtidig skal fagbevægelsen klæde tillidsog arbejdsmiljørepræsentanter bedre på
til at tage dialogen på arbejdspladsen om
mangfoldighed. Når en undersøgelse foretaget
for Ligestillingsministeriet viser, at mere end
hver fjerde ikke føler, de kan være åbne om
deres seksuelle orientering, og HKs egne tal fra
2019 viser, at hver femte LGBT+-person i nogen
eller i høj grad har følt sig direkte eller indirekte
diskrimineret på arbejdsmarkedet på baggrund
af deres kønsidentitet og/eller seksuelle
orientering, så kalder det på aktiv handling og
en erkendelse af, at der stadig kan gøres mere.

”LGBT+-medlemmerne peger selv på, at
det især er ubehagelige hentydninger,
vittigheder og negativt sprogbrug, der føles
diskriminerende. Samtidig lyder det fra
næsten hver tredje HK’er i undersøgelsen,
at de ikke ved, om de har en kollega, der er
LGBT+. Noget kan altså tyde på, at ikke alle
på arbejdspladserne ved, hvornår noget
er stødende.”
- Martin Rasmussen,
Forbundsnæstformand i HK Danmark
(Politiken, 2019)
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I HK ser vi tre konkrete måder, hvorpå vi
som samfund kan bidrage til at bekæmpe
diskrimination af vores LGBT+-kollegaer:
1. LGBT+ skal ind i personalepolitikken
Kun hver 5. LGBT+-person arbejder på en
virksomhed, der har en personalepolitik,
hvor emner om seksuel orientering er med.
Det er arbejdsgivers ansvar at sikre et sundt
arbejdsmiljø, hvor alle kan trives uanset
seksuel orientering, men i HK bidrager vi
gerne til den proces. Personalepolitikken
skaber klarhed om virksomhedernes værdier
og sikrer inklusion af alle, uanset seksualitet.
2. Ønsker til politikerne – mere forskning
Ligestillingsministeriets rapport viser, at 8
procent af LGBT+-personer er i stor risiko
for depression eller stress. Men der også
brug at få belyst, om LGBT+-personer halter
bagud på løn, oftere bliver ramt af ledighed
eller udsættes for forskelsbehandling i
forbindelse med ansættelser, forfremmelser
m.v. Vi har brug for mere forskning, så vi
får bedre mulighed for at løse og forebygge
problemerne.
3. Tilpasning af overenskomster og politikker
Vi arbejder aktivt for at sikre alles rettigheder
på det danske arbejdsmarked – både ved
løbende at tilpasse overenskomsterne, så
vi er sikre på, at de er inkluderende, og ved
at uddanne vores faglige medarbejdere og
tillidsrepræsentanter, så de bedre er i stand
til at varetage alle medlemmernes interesser.
HK forpligtede sig desuden i familiepolitikken
fra 2020 til at være frontløbere for at sikre,
at familiepolitiske tiltag er inkluderende ift.
LGBT+-personer.

LIGELØN
I Danmark er der ifølge Danmarks Statistik
stadig en lønforskel mellem kvinder og mænd
på 14,6 procent (2018). Ca. halvdelen af
lønforskellen kan ikke forklares af uddannelse,
arbejdserfaring, eller af at mænd og kvinder
arbejder i forskellige job og må derfor skyldes
andre forhold, herunder diskrimination. Det til
trods for, at den danske ligelønslov sikrer mænd
og kvinder ret til lige løn for ”samme arbejde
eller arbejde af samme værdi”. Ret til lige løn
for samme arbejde har vi haft siden 70’erne, og
”samme værdi” kom med i 1986.

LØNSTATISTIKKER SKAL
FORBEDRES

tillidsrepræsentant bl.a. bedre muligheder for
at kontrollere, om vedkommende udsættes
for uligeløn, og store virksomheder får pligt til
fælles lønvurdering ved løngab på 5 procent.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

HK’s arbejde for ligeløn foregår også i høj grad
”ude i felten” – herunder i vejledende samtaler
med medlemmer, overenskomstforhandlinger
og som medarrangør af arrangementer og
kampagner, der sætter fokus på uligeløn.
Derudover arbejder vi for:
/ Forbedring af ligelønsstatistikkerne og
styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle i
forbindelse med ligelønsspørgsmål

Lønstatistikker virker, men det gør
bestemmelserne i den nuværende lov om ligeløn / At store virksomheder skal offentliggøre deres
ikke. Ligelønsloven skal igen tilbage på sporet.
lønforskelle mellem mænd og kvinder
Statistikforpligtelsen skal gælde virksomheder
/ HK støtter op om EU’s direktiv om
med ti ansatte, og statistikkerne skal være
løntransparens som middel til at opnå ligeløn
mere informative og indeholde lønoplysninger
for grupper ned til tre mænd og tre kvinder.
Derudover skal tillidsrepræsentanterne have
bedre muligheder for at hjælpe medlemmerne.

MEN DET ER IKKE NOK
Ligeløn har gennem de seneste 20 år været
en kampzone mellem arbejdsgivere og
lønmodtagere. Det ser dog ud til at ændre
sig. I starten af marts 2021 fremlagde
Kommissionen sit forslag til et nyt direktiv vedr.
løngennemsigtighed. Direktivudkastet lægger
op til en øget løngennemsigtighed forud for
ansættelse og under ansættelsen. Derudover
får den enkelte lønmodtager eller dennes
I 2018 og 2019 gik 29 fagforbund sammen
om at lave en kampagne under temaet
#DelDinLøn til Kvindernes internationale
kampdag 8. marts. Kampagnen satte fokus
på ligeløn og havde til formål at skabe
opmærksomhed omkring, at der ikke er sket
en udvikling på området de sidste 10 år, og at
det er på tide at få rykket ved løngabet.
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HK har de sidste 10 år været en del af en
kampagne ved navn Kvindernes Sidste
Arbejdsdag. Formålet med kampagnen er at
sætte fokus på uligeløn mellem mænd og kvinder.
Ifølge Danmarks Statistiks lønstatistik fra 2018
er der et løngab på 14,6 procent mellem kvinder
og mænd.

UDDANNELSE
Uddannelse er nøglen til at sikre, at vi i Danmark
har de kompetencer, som arbejdsmarkedet
kalder på – nu og fremover. Og hvis vores
samfund skal leve op til ambitionerne om
Danmark som grøn og digital frontløber, bliver vi
nødt til at investere meget mere i uddannelse og
livslang læring.
HK arbejder for at rette op på skævheder i
uddannelsessystemet og tilpasse det bedre
til et arbejdsmarked, som forandrer sig i
hæsblæsende tempo pga. digitalisering og
ny teknologi.
Vores uddannelsessystem er indrettet
efter forestillingen om, at man kan tage en
uddannelse i sine unge år, som så kan holde til
pensionsalderen. Men den forestilling holder
ikke længere. Udviklingen stiller hele tiden nye
og større krav til, hvad man skal kunne. Derfor
skal det være nemmere og billigere for den
enkelte at veksle mellem arbejde og skolebænk,
så man uddanner sig løbende gennem sit
arbejdsliv.
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Der er med andre ord brug for, at vi som
samfund tænker uddannelse på en anden måde
end i dag – og fordeler pengene til uddannelse
på en anden, mindre skæv måde end i dag. Hver
gang vi som samfund bruger 100 kroner på
videregående uddannelse, går kun godt en krone
til efter- og videreuddannelse. Resten havner i
det ordinære system.
Livslang læring skal højere op på listen
over politiske prioriteter. Det samme
skal erhvervsuddannelsesområdet. HK
kæmper for flere ressourcer til området.
Erhvervsuddannelserne skal styrkes, så de kan
tiltrække flere elever –helt unge elever såvel
som lidt ældre elever, der ikke tager den direkte
vej fra folkeskolen – og også i højere grad blive
en platform til livslang læring.

EFTERUDDANNELSE
(VOKSEN- OG
EFTERUDDANNELSE)
Fremtidens arbejdsmarked kalder på, at det skal
være nemmere at videreuddanne sig, uanset hvor
man er i sit arbejdsliv. Digitalisering, automatisering
og nye teknologier får arbejdsmarkedet til at
forandre sig i lyntempo.

FORÆLDET UDDANNELSESSYSTEM

Nogle arbejdsopgaver forsvinder, mens nye
opstår. Så hvordan sørger vi i Danmark for at
vinde på udviklingen og stå stærkt på fremtidens
arbejdsmarked?

Systemet er først og fremmest indrettet til,
at man går den slagne vej via de ordinære
uddannelser, som man typisk tager tidligt i
livet i forlængelse af sin ungdomsuddannelse.
Men vil du tage uddannelse senere efter nogle
år på arbejdsmarkedet, er det ofte dyrt, svært
og uoverskueligt.

UDDANNELSE HELE LIVET

Efteruddannelse og videreuddannelse er svaret.
Det er helt afgørende, at alle får gode muligheder
for at uddanne sig hele arbejdslivet igennem.
Der findes heldigvis rigtig mange muligheder for
efteruddannelse med et stort udbud af kurser og
moduler inden for alle fagområder.
Men det kan være svært at finde rundt i, og
finansieringen halter. Det skal være mere
overskueligt og nemmere at få papir på det, man
kan, og bygge ovenpå sin faglighed med ny viden og
nye kompetencer.
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Problemet er, at vores uddannelsessystem sidder
fast i en forestilling om, at man kan vide sig sikker
på, at den uddannelse, man tager, mens man er
ung, kan holde hele arbejdslivet.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

HK arbejder politisk for at geare
uddannelsessystemet bedre til livslang læring, så
det bliver lettere at få efter- og videreuddannelse til
at passe sammen med arbejdslivet.
/ Bedre og lige betingelser for efteruddannelse på
alle niveauer:
Det skal være realistisk også at uddanne sig
løbende gennem livet og ikke kun i de unge år.
Særligt skal der være bedre muligheder for at
tage en efteruddannelse på videregående niveau,
og vilkårene for personer med en erhvervsrettet
videregående uddannelsesbaggrund (KVU eller
MVU) skal forbedres væsentligt. Det gælder
såvel finansieringen af uddannelsesaktiviteten
(Omstillingsfond og gennemskuelige
deltagerpriser), som understøttelse af den, der
uddanner sig (SVU).

”Akademifaget ’IT-sikkerhed’ har givet så
meget mening for mig, at jeg fortæller om
det til alle, der gider høre om de positive
oplevelser. Så jeg sætter stor pris på,
at HK skubbede bagpå og fortalte om
mulighederne i Omstillingsfonden.”
Anette Linnea Rasmussen

/ Øget anerkendelse af kompetencer fra
arbejdslivet
Kompetencer, der ikke er erhvervet i det formelle
uddannelsessystem skal i højere grad tælle med,
når man søger om merit eller optagelse på en
efteruddannelse. Det skal være nemt og gratis for
alle at få foretaget en realkompetencevurdering.
/ Bedre overblik over
efteruddannelsesmulighederne
Vejledning og planlægning af uddannelse
skal understøttes bedre. Det skal være mere
overskueligt for den enkelte at finde frem til
relevant efteruddannelse, gennemskuelige
deltagergebyrer og finansieringsmuligheder.
/ Øget statslig finansiering
Staten skal påtage sig et større ansvar i forhold
til finansiering af efter- og videreuddannelse,
ligesom finansierings- og støttesystemet skalk
være mere overskueligt.
/ Samarbejde mellem relevante aktører om
efteruddannelse skal styrkes
Fx via forpligtende partnerskaber.

SKÆV FORDELING AF PENGE
TIL UDDANNELSE

Hver gang vi som samfund bruger 100
kroner på videregående uddannelse, havner
knap 99 af dem i det ordinære system.
Kun lidt over 1 krone går til efter- og
videreuddannelse.
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ERHVERVSUDDANNELSER
Erhvervsuddannelserne skal give elever
muligheden for at opnå et solidt fodfæste
på arbejdsmarkedet. Det betyder, at
grunduddannelserne skal give eleven
de kompetencer, som arbejdsmarkedet
efterspørger - både på kort og på lidt
længere sigt.
Det vil stille krav til mange unge, og derfor er det
vigtigt, at erhvervsuddannelserne markedsføres
på lige fod med fx de gymnasiale uddannelser.
Tiden, hvor erhvervsuddannelserne var det
”nemme” uddannelsesvalg, er forbi.

EN PLATFORM FOR LIVSLANG
LÆRING

Erhvervsuddannelsessektoren bør ikke
udelukkende fokusere på, hvad eleverne har
brug for nu og her for at komme i arbejde.
Der er også behov for at tænke fremad.
Erhvervsuddannelserne skal udgøre en relevant
platform for livslang læring.
Det betyder, at erhvervsuddannelserne
både skal give eleven viden og færdigheder
til at fortsætte sin uddannelse i
videreuddannelsessystemet, men også at
uddannelserne skal motivere eleverne til at
uddanne sig gennem hele arbejdslivet.
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I HK mener vi, at erhvervsuddannelsesområdet
skal udvikles. Det kræver, at området tilføres
tilstrækkelige midler til, at unge får lyst til at
søge uddannelserne.
/ Erhvervsuddannelsesområdet skal modtage
tilstrækkelige midler til at udbyde attraktive
uddannelser, som både de unge, der kommer
direkte fra folkeskolen, samt de lidt ældre
ønsker at søge og gennemføre
/ Erhvervsuddannelserne skal kontinuerligt
udvikle sig, så de lever op til arbejdsmarkedets
behov. Det kræver ikke mindst, at de
faglige udvalg og skolerne får rum til at
udvikle uddannelserne - uden alt for mange
lovbindinger og bureaukrati
/ Elever og faglærte med en merkantil
erhvervsuddannelse skal være relevante og
attraktive for arbejdsgiverne og tilføre værdi til
virksomheder og organisationer
/ Finansieringen af erhvervsuddannelserne
via taxametersystemet skal sikre, at
erhvervsuddannelser udbydes tilstrækkeligt
geografisk bredt, så også unge uden
for de større byer, kan gennemføre en
erhvervsuddannelse i hensigtsmæssig afstand
fra eget hjem

VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER
Med den stigende søgning mod de videregående
uddannelser de seneste årtier, er det kun blevet
vigtigere, at vi uddanner med øje for, hvilke
kompetencer der er brug for i samfundet. Der er
altså nødt til at være balance mellem samfundets
kompetencebehov og uddannelsesudbuddet på
de videregående uddannelser, hvis vi skal sikre, at
dimittender ikke står ledige eller ser sig nødsaget
til at søge beskæftigelse, der ikke er relevant
for deres uddannelse. Samtidig skal det i højere
grad være en mulighed at tage videregående
uddannelse undervejs i arbejdslivet, hvor
uddannelsesvalget er mere modent og hviler på
flere arbejdslivserfaringer, end det er tilfældet i de
unge år.

MULIGHED FOR
KOMPETENCEOPBYGNING

Vi kan kun bane vej for kompetenceopbygning,
hvis der er et solidt grundlag at bygge på.
Det kræver, at vi har et sammenhængende
videregående uddannelsessystem.
Et sådant system forudsætter bl.a.
bedre videreuddannelsesmuligheder
på tværs af uddannelsesinstitutioner
og uddannelsesniveauer samt mere
gennemsigtighed og fleksibilitet i adgangen til
de videregående uddannelser. Kun således kan
de, der ønsker det, få reelle gode muligheder for
at udbygge deres kompetencer.

VEJLEDNING SKAL
OVERSKUELIGGØRE
UDDANNELSESUDBUDDET

Mange har i dag svært ved at overskue junglen
af forskellige uddannelser, og det gør det svært
for de uddannelsessøgende at reflektere over
deres uddannelsesvalg. Vejledning er både
relevant for unge, der står overfor at træffe
uddannelsesvalg efter en ungdomsuddannelse,
men også for andre, der gerne vil bygge
videre på deres uddannelse senere i
arbejdslivet. Det skal også være nemmere på
egen hånd at danne sig et overblik gennem
videreudvikling af eksisterende uddannelsesog vejledningsportaler.
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KOMPETENCER FRA
ARBEJDSLIVET SKAL ANERKENDES
I DET VIDEREGÅENDE
UDDANNELSESSYSTEM

Øget anerkendelse af realkompetencer skal give
en nemmere adgang til uddannelsessystemet,
både når det gælder optag og afkortning
af uddannelse og godskrivelse af hele
uddannelser. Det er gavnligt for den enkelte og
for samfundet, og det kan øge motivationen for
uddannelse og mobiliteten på arbejdsmarkedet.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

/ Der skal være sammenhæng mellem den
faglighed, der opnås på videregående
uddannelse og de jobs man efterfølgende
tager
/ Den erhvervs- og professionsrettede
videregående uddannelsessektor skal styrkes
/ Der skal være bedre muligheder for vejledning
og overblik i forbindelse med uddannelsesvalg
/ Optagelsesvilkårene på de videregående
uddannelser skal gøres mere gennemsigtige
og smidige
/ Betingelser for voksne, der ønsker en
videregående uddannelse, skal forbedres, så
det i højere grad bliver muligt også at tage
videregående uddannelse senere i arbejdslivet

ØKONOMI OG
SAMFUND
HK ønsker et Danmark med mindre ulighed
og mere tryghed. De bredeste skuldre i vores
samfund skal bære mest, og HK vil til enhver tid
prioritere velfærd over topskattelettelser.
For Danmark skal have et stærkt
velfærdssamfund. Et velfærdssamfund som kan
holde til, at vi bliver flere, og at vi bliver ældre.
Et velfærdssamfund hvor der er ressourcer til,
at ansatte kan give den hjælp og service, der er
brug for, uden at arbejdspresset tvinger dem til
at løbe stærkere og stærkere.
HK ønsker et arbejdsmarked, hvor ledige ikke
mødes med mistro og pisk, men med vejledning
og opkvalificering. Et arbejdsmarked, hvor man
kan trække sig værdigt tilbage, hvis man har
behov for det, eller arbejde lidt længere, fordi
lysten og evnen er til det. Og et arbejdsmarked,
der sikrer en sund balance mellem familieog arbejdslivet.
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Endelig tager HK også ansvar for de store
udfordringer samfundet løbende stilles over
for. Under coronapandemien har den danske
model virkelig vist sin værdi, og de erfaringer
skal udnyttes til at komme styrket ud på den
anden side. Også klimakrisen er kommet højt
på dagsordenen i HK. Det er ikke en debat, der
traditionelt har fyldt meget i fagbevægelsen,
men det er på høje tid, at vi også her melder
os ind i kampen, så vi får en effektiv og socialt
retfærdig grøn omstilling.

FAMILIEPOLITIK
At være en del af arbejdsmarkedet i dag er
meget mere end blot en måde at skaffe penge
på til at kunne holde fri. For rigtig, rigtig mange
er et job en del af identiteten, kollegaerne
en daglig støtte og faglige udfordringer en
forudsætning for trivsel. Men skal vi trives i
vores arbejdsliv, er det altafgørende, at vi kan få
det til at balancere med vores familieliv.
Langt de fleste af HK’s medlemmer oplever,
at de har en fin balance mellem arbejdsliv og
privatliv. Sådan skulle det jo helst være for alle
medlemmer, men især unge med små børn har
svært ved at få enderne til at hænge sammen i
en travl hverdag.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

I HK arbejder vi for at skabe gode rammer for, at
man både kan være forælder og medarbejder.
Derfor mener vi, at der er behov for:
/ Bedre tidsmæssig balance mellem arbejdsliv og
familieliv
Flere kommer til at arbejde hjemme og får brug
for at indrette arbejdslivet anderledes, end hvad
der har været normalen hidtil. I den proces er
det vigtigt, at det foregår på lønmodtagernes
præmisser, og at ingen føler sig tvunget til at
påtage sig arbejdsopgaver, som de ikke ønsker,
og som kan skabe ubalance i familielivet.
/ Rammer for fravær ved barsel, barns sygdom,
m.v.
Vi skal sikre de bedste rammer for vores
medlemmer, når det gælder fravær ved
barsel, barns sygdom og varslingsregler.
Noget er lovbestemt, andet vil vi kæmpe for i
overenskomstforhandlingerne.
/ Bedre rammer for pasning af børn
HK vil sikre, at medlemmerne kan kombinere
deres arbejdsliv og privatliv. Dette betyder,
at vi skal have et skarpt blik for, hvordan
pasningsmulighederne er i landets kommuner.
/ Styrkelse af alle forældres rettigheder på
arbejdsmarkedet
Kernefamilien består ikke længere nødvendigvis
af far, mor og børn. Det skal der tages højde for i
fremtiden. Derfor skal det sikres, at alle familiers
rettigheder styrkes, så vi kan skabe den bedste
balance til gavn for alle.

”Der er fortsat mange uden overenskomst,
der ikke har ret til barns sygedage eller
omsorgsdage. Det fremgår af vores
medlemsundersøgelse fra sidste forår, at
cirka hver 5. forældre har sendt et sygt barn
i institution, og at hver 6. forældre selv har
meldt sig syg for at passe sit barn. Med
vores familiepolitik lægger vi vægt på, at
arbejdslivet skal passe med familielivet – og
det involverer også plads til børns sygedage.”
- Martin Rasmussen,
Forbundsnæstformand i HK Danmark
(Netavisen Pio, 2021)
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/ Kollektiv transport
Hvis familielivet skal hænge sammen, er det
vigtigt med gode transportmuligheder i alle
dele af landet. Samtidig skal den kollektive
trafik følge den teknologiske udvikling. Vores
medlemmer bor i alle dele af landet og skal
kunne komme rundt uden lange ventetider og
dyre priser.

FINANSLOV
(2018-2021)
Finansloven er på programmet på
Christiansborg året rundt. I foråret udarbejdes
forslag til budgetposter, i august præsenteres
de og i efteråret påbegyndes selve
forhandlingerne om, hvordan en kommende
finanslov skal se ud. I HK spiller finansloven
også en stor rolle, fordi den er en indgangsvinkel
til at forsøge at påvirke politikerne til at
forbedre forholdene for vores medlemmer.
I HK udgør optakten til
finanslovsforhandlingerne derfor en årlig
politisk proces, hvor der indsamles input til,
hvilke politiske pejlemærker der skal prioriteres.
Herunder ses nogle af de væsentligste input,
HK har formidlet på Christiansborg i den
indeværende kongresperiode:
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Offentlig velfærd: Afskaffelsen af
omprioriteringsbidraget på det statslige
område har især været en af HK’s prioriteter
på finansloven. Derudover har vi arbejdet for
at tilføre flere ressourcer til genopretning
af skatteforvaltningen samt, i 2020, for at
uddanne mere sundhedsadministrativt
personale.
Styrkelse af indsats mod social
dumping: HK arbejder for en central
pulje til kommuner og regioner til kontrol
af lokale myndigheders kontrakter.
Derudover for at det maksimale fradrag for
fagforeningskontingenter skal øges samt en
reduktion af a-kassekontingentet for unge
under 25 år.

Uddannelse og opkvalificering: Centralt
for dette område er HK’s arbejde for at
få fjernet omprioriteringsbidraget på
ungdomsuddannelserne. Herudover har
HK arbejdet for at få styrket efter- og
videreuddannelsesområdet med en pulje
på 400 mio. kr. samt ved at sikre 5 års gratis
uddannelse til alle.

Investeringer i digital infrastruktur:
Centralt for HK er det at etablere en styrket
bredbåndspulje samt en pulje til digital
transformering og omstilling. Derudover
mener vi, at udbruddet af Coronavirus har
vist, at der er behov for en genetablering af
statslig vaccineproduktion i Danmark.

Arbejdsmiljø: HK har i særdeleshed
arbejdet for at sikre en langsigtet
løsning med permanente bevillinger
til Arbejdstilsynet. Derudover har der
været fokus på at styrke parternes
arbejdsmiljøindsats. Centralt i 2020
var forslaget om at etablere en Coronataskforce.

Seniorpolitik og pension:
Indkomstgrundlaget skal ændres,
så beregning af boligstøtte og
overførelsesindkomster som pensionstillæg
ikke påvirkes af lønmodtagernes
indbetalinger til pension. Derudover
bør der afsættes midler til en målrettet
uddannelsesindsats for seniorer.

Styrkelse af beskæftigelsesindsatsen: På
beskæftigelsesområdet har vi arbejdet for
at sætte fokus på opkvalificeringsordninger
samt for at hæve refusionsraten for
jobrotationsordningen til 100 procent.
Samtidigt har vi efterspurgt en indsats for
at hjælpe fleksjobbere i arbejde.

Sammenhæng mellem familie og
arbejdsliv: Børne- og Socialministeriet
skal forpligtes til årligt at indsamle og
offentliggøre oplysninger om pasningstilbud
i kommunerne. Derudover skal der afsættes
midler til gennemførsel af repræsentative
undersøgelser af forældrenes ønsker til
pasningstilbud.

KLIMA
Danmark kan kun nå målet om 70 procent
mindre CO2 i 2030, hvis vi tænker socialt
retfærdigt og investerer massivt i grønne,
bæredygtige løsninger.
Klimaforandringer - hvordan tackler vi dem
bedst i Danmark? Hvordan når vi det politiske
mål om 70 procent mindre CO2 i 2030? Det kan vi
kun, hvis vi handler i fællesskab.

GØR KLIMAINDSATSEN SOCIALT
RETFÆRDIG

Det spiller selvfølgelig en vigtig rolle, at vi hver
især tænker klimabevidst når vi handler, smider
ud eller transporterer os. Men uanset hvor
klimabevidste vi måtte være, kan ingen redde
klimaet på egen hånd. Der er brug for en fælles
indsats – fra borgere, virksomhederne, det
offentlige og fra politisk side.

HVAD ARBEJDER HK FOR?

HK’s klimapolitiske arbejde bygger ovenpå FH’s
såkaldte Helhedsplan for grøn omstilling, som
HK har været med til at udarbejde. Planen byder
på 89 konkrete forslag til, hvordan vi når målet
om 70 procent mindre CO2 inden 2030 på en
socialt retfærdig måde.
HK har fem klimapolitiske pejlemærker
på områder, som har særlig betydning for
medlemmernes arbejdsliv og hverdag:
1. Grønnere uddannelser og bedre betingelser
for livslang læring
2. Danmark skal satse på grøn digitalisering
3. Et bæredygtigt arbejdsliv
4. Flere grønne indkøb i det offentlige

Der er brug for at investere massivt i de grønne, 5. En socialt retfærdig grøn omstilling
bæredygtige løsninger. Men det skal gøres klogt.
Klimaindsatsen skal ikke finansieres af en
offentlig sektor, der skal løbe endnu stærkere.
Samtidig må finansieringen heller ikke betyde
utryghed og ringere vilkår for dem, der i forvejen
har mindst.
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KLOGERE GENNEM
KRISEN
Coronakrisen har påvirket os alle sammen.
Vores hverdage er blevet anderledes. Nogle
har skulle arbejde hjemmefra. Andre har været
uheldige og har mistet jobbet. Vi har skullet
sikre medlemmerne på arbejdspladsen på en
anden måde, end vi plejer.
HK har taget coronakrisen meget alvorligt
og lagt et stort arbejde i at sikre de bedste
muligheder for medlemmerne under krisen.
Men vi ser også pandemien som en anledning til
at ændre på nogle af de gældende rammer for
uddannelse og beskæftigelse.

VI SKAL LÆRE AF KRISEN

Danmark skal godt igennem krisen. Derfor
skal der investeres massivt i efter- og
videreuddannelse. Der er brug for flere og nye
kompetencer, som kan understøtte de områder,
der skal sætte skub i dansk økonomi og få
Danmark op i gear.
HK tager krisen meget alvorligt og arbejder
på alle niveauer for at sikre dig de bedste
muligheder under og efter krisen.

”Lige nu får vi flere arbejdsløse, og vi ved,
at vi i fremtiden får brug for folk på et
højt fagligt og digitalt niveau, så hvorfor
ikke bruge situationen til at tage et
syvmileskridt?”
”Det her giver jo en unik chance til at satse
på et område, hvor vi er bagud. Vi skal satse
på uddannelse, så vi også i fremtiden har en
knalddygtig arbejdsstyrke.”
- Kim Simonsen, Forbundsformand i HK
Danmark (Avisen Danmark, 2020)
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HVAD ARBEJDER HK FOR?

/ Styrkede efteruddannelsesmuligheder
Det skal være realistisk at efter- og
videreuddanne sig løbende gennem livet.
Det gælder både adgangen til uddannelse,
finansiering af uddannelsesaktiviteten og
understøttelse af den, der uddanner sig.
Der skal være gode og lige muligheder for
at efteruddanne sig på alle niveauer, uanset
hvornår i livet, uddannelsen placeres. Rammer
og muligheder for efteruddannelse bør være
mere lige for beskæftigede og ledige.
/ Afbureaukratisering
Der skal skabes mere klare og gennemskuelige
rammer for efteruddannelse. Unødigt
bureaukrati og barrierer for lediges muligheder
for uddannelse skal væk. Finansierings- og
støttesystemet skal være overskueligt og bero
på transparente og klare principper.
/ Øget statslig finansiering
Staten skal generelt påtage sig et større
ansvar i forhold til finansiering af efter- og
videreuddannelse for både beskæftigede
og ledige. Uddannelsen af ledige skal – helt
eller i øget omfang end i dag – løftes ud af
kommunernes økonomi.

VÆRDIG TILBAGETRÆKNING OG
PENSIONSALDER
Langt de fleste seniorer vil gerne blive på
arbejdsmarkedet, i det omfang de får mulighed
for det, bliver opfordret til det og får ordentlige
rammer. Det kræver, at der arbejdes målrettet
med fastholdelse, arbejdsmiljø og forebyggelse,
og at der sikres ordentlige, fleksible rammer
for gradvis tilbagetrækning samt gode
seniorpolitikker på arbejdspladserne.

FLEKSIBILITET ER VEJEN TIL
FASTHOLDELSE

Der skal i langt højere grad udvikles fleksible
ordninger for tilbagetrækning, så seniorer får
mulighed for at blive på arbejdsmarkedet, og så
man ikke enten kan være helt inde eller helt ude
af arbejdsmarkedet. Derudover skal de seniorer
som af forskellige årsager ikke kan blive på
arbejdsmarkedet have ordentlige og værdige
tilbagetrækningsmuligheder.

HVAD ARBEJDER HK FOR?
/ Den nuværende automatik for regulering af
pensionsalder skal stoppes
For nuværende stiger pensionsalderen i
lighed med gennemsnitslevealderen, men
reguleringen tager ikke højde for gode og
dårlige arbejdsliv, eller hvor svært det er
for ældre på arbejdsmarkedet at finde
beskæftigelse, hvis de først bliver ledige.
/ Pensionsalderen skal bygge på anciennitet på
arbejdsmarkedet
Regeringens model for ”tidlig pension”
er et godt udgangspunkt, men
anciennitetsprincippet bør udbredes til at
omfatte alle erhvervsaktive, så alle personer,
der er startet tidligt på arbejdsmarkedet, kan
gå tidligere på folkepension end personer, der
er begyndt senere.
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/ Vi skal arbejde med ”gulerod” frem for ”pisk”
Vi har behov for flere hænder på
arbejdsmarkedet, og seniorer, der kan og vil
arbejde, skal sikres de bedst mulige rammer.
Det kan være økonomisk tilskyndelse, fridage
og tilpasning af opgaver, så de kan fortsætte
med at bidrage.
/ Vi skal sikre det gode arbejdsliv
Der er behov for en langt bedre forebyggende
og fastholdende indsats for at ruste både
virksomheder og lønmodtagere til, at vi
kommer til at leve længere og arbejde i flere
år. Der skal derfor skrues op for indsatsen
for et bedre arbejdsmiljø samt forbedring af
rammerne for videre- og efteruddannelse,
herunder sporskifte.
/ Flere senioransættelser
Der er brug for en målrettet indsats i
a-kasserne og i jobcentrene i forhold til
ældre lønmodtagere, så et farvel til jobbet
ikke betyder et farvel til arbejdsmarkedet.
Arbejdsgiverne skal tage deres del af ansvaret
for at ansætte seniorerne men også sikre, at
de ikke vælges fra.
/ Hjælp og støtte til dem, der ikke har udsigt til
det gode arbejdsliv
Personer på overførselsindkomst skal sikres at
kunne overgå til folkepension på et passende
tidspunkt.

