SKRIFTLIG
BERETNING
FOR KONGRESPERIODEN 2018-2021

DET POLITISKE
ARBEJDE

spillet ud med et ambitiøst direktivforslag om
løngennemsigtighed. HK har indtaget en positiv
holdning til mange af elementerne i direktivet, som vil
skabe bedre rammer for at sikre ligeløn.

HK har gennem den seneste kongresperiode igen søgt
og fået indflydelse på de politiske beslutninger, der
har størst betydning for vores medlemmers vilkår på
arbejdsmarkedet. Fra marts 2020 har HK’s politiske
arbejde naturligvis været præget af indsatser under
corona-krisen, der kunne få vores medlemmer sikkert
og klogere gennem krisen. Andre gennemgående
temaer i det politiske arbejde har været ligestilling,
uddannelse, arbejdsmiljø, digitalisering og
modeller for, hvornår man kan trække sig tilbage fra
arbejdsmarkedet.

Grunduddannelserne
HK arbejdede i flere år hårdt for, at
omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne
skulle fjernes. Det var derfor en markant succes, da
det lykkedes fra og med 2019. Det har givet mere ro
på økonomien på erhvervsskolerne, hvor de årlige
besparelser på 2% havde gjort ondt i en periode, hvor
skolerne også kæmpede med vigende søgning og
faldende elevtal.

Ligestilling
Seksuel chikane har været et ligestillingspolitisk
tema med støt stigende fokus de seneste år. Ikke
mindst efter Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy
Galla i august 2020 kickstartede #MeToo igen. I
efteråret 2020 viste en Epinion-undersøgelse, at
knap 7% af HK’s medlemmer har været udsat for
seksuel chikane inden for det seneste år. I samme
periode har cirka hvert fjerde medlem oplevet en eller
flere krænkelser af seksuel karakter. I lyset af den
massive medieomtale og de faglige organisationers
klare opfordring til handling besluttede
ligestillingsminister Peter Hummelgaard at indkalde
til trepartsforhandlinger om seksuel chikane på
danske arbejdspladser, hvor HK har deltaget aktivt.
Der har også været fokus på andre dagsordner,
heriblandt familiepolitikken. Ud fra resultaterne
af en Epinion-undersøgelse, der stillede skarpt på
balancen i vores medlemmers familie- og arbejdsliv,
formulerede HK i 2020 en ny familiepolitik, der kan
bidrage til balance mellem familieliv og arbejdsliv.
Det gælder f.eks. rammerne for fravær ved barsel og
barns sygdom, pasningstilbuddenes åbningstider
og kvalitet og en generel styrkelse af forældrenes
rettigheder på arbejdsmarkedet.
Et af de væsentligste emner i familiepolitikken er
øremærkning af forældreorloven. HK har sammen
med FH arbejdet for en implementering af
orlovsdirektivet, der vil skabe vide muligheder for
ligedeling af orloven efter fødslen.
Sikring af ligeløn har også spillet en central rolle i
HK’s ligestillingsarbejde. Vi har bl.a. brugt de årlige
markeringer af Kvindernes Sidste Arbejdsdag og
Kvindernes Internationale Kampdag til at skabe
opmærksomhed om den manglende ligeløn.
HK tog i efteråret 2020 kraftig afstand fra en
ligelønsrapport bestilt af Beskæftigelsesministeriet,
som bagatelliserede lønforskelle mellem mænd og
kvinder. På det seneste har ligelønssagen oplevet
større medvind fra EU-kommissionen, som har
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Erhvervsskolerne er fortsat voldsomt pressede
på økonomien, ikke mindst på det merkantile
område. Derfor bidrog HK i 2019 til samarbejdet
mellem skolerne og arbejdsmarkedets parter om
en ny merkantil grundfortælling ’Danmark er en
handelsnation’, som parterne efterfølgende har
kunnet bruge i den politiske interessevaretagelse.
Derudover har HK spillet ind til forarbejdet på
en forventet taxameterreform, der både bør
udligne de økonomiske forudsætninger på tværs
af uddannelser og samtidig sikre et udbud af
høj kvalitet i alle dele af landet. Endelig har
HK bidraget til en række trepartsaftaler under
corona-krisen og til AUB-trepartsaftalen om flere
lærepladser, øget fastholdelse og højere kvalitet i
erhvervsuddannelserne.
På de videregående uddannelser har HK deltaget i
en række partnerskaber med erhvervsakademi- og
professionshøjskolesektoren og bidraget til arbejdet i
de faglige fællesudvalg på akademiområdet. Endelig
er der konkret etableret flere sammenhængende
forløb, hvor AMU indgår som en del af et
akademimodul.

Efter- og videreuddannelse
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i
oktober 2017 en trepartsaftale om styrket og mere
fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Lige
siden har HK arbejdet for at få det bedste ud af
den aftale for vores medlemmer ved at udbrede
kendskabet til de nye muligheder, aftalen gav.
Tusindvis af medlemmer er blevet vejledt og rådgivet
gennem informationsmøder, nyhedsbreve, webinarer
og af Karrieretelefonen. Vores medlemmer har ikke
mindst taget godt imod muligheden for at modtage
uddannelsesmidler gennem Omstillingsfonden.
I efteruddannelsesudvalget og i de arbejdsgrupper,
ministeriet etablerede for at sikre implementeringen
af aftalen, har HK blandt andet arbejdet
for at modernisere AMU, styrke brugen af
realkompetencevurderinger og få koblet indsatsen for
efter- og videreuddannelse tættere sammen med den
grønne omstilling og den digitale udvikling.
Parallelt med implementeringen af den gældende
aftale har HK også arbejdet politisk for, at der på
sigt kommer en mere vedvarende styrkelse af
rammerne for efter- og videreuddannelse. HK har
formuleret en række konkrete forslag til mindre
bureaukratiske ordninger og omfordeling af offentlige
midler til videregående uddannelse, hvoraf kun
1,4 % i dag går til efter- og videreuddannelse. HK
har været synlig med sin dagsorden i offentlige
debat, på Christiansborg og har sat tydelige aftryk i
FH’s visionsarbejde.

Arbejdsmiljø
HK har vedholdende presset på for at få
forebyggelse af stress højere op på den politiske
dagsorden. I 2018 bidrog HK bl.a. til gentænkning af
arbejdsmiljøindsatsen. I 2019 var HK med til at styrke
kravene til forebyggelse af seksuelle krænkelser på
arbejdspladserne. Og i 2020 var det en stor sejr for
HK, da der kom en selvstændig bekendtgørelse om
psykisk arbejdsmiljø, som for første gang samler og
skaber klarhed om reglerne for psykisk arbejdsmiljø.
Noget som HK længe har kæmpet for.
Coronakrisen har givet mange nye erfaringer med
hjemmearbejde for medlemmerne. HK arbejder
for øgede muligheder for frivilligt hjemmearbejde
fremover, men arbejdsmiljøet skal være i orden – også
derhjemme.
HK arbejder for et fortsat fokus på forebyggelse af
stress, og kravet er en samlet national handlingsplan
mod stress. Samtidig er der de seneste år internt
i HK blevet arbejdet på at styrke hjælpen til de
medlemmer, der rammes af stress.
Digitalisering
Digitaliseringens betydning for job og kompetencer
har HK’s store bevågenhed. Med deltagelse i
Disruptionrådet, SIRI-kommissionen og senest
regeringens digitaliseringspartnerskab har HK
bidraget til at stille skarpt på digitaliseringens
udfordringer og muligheder.
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Corona-krisen
Vores medlemmer har været ramt af corona-krisen
på meget forskellige måder. Nogle stod forrest i
håndteringen af krisen gennem deres arbejde i
sundhedsvæsenet. Andre har været på overarbejde
i supermarkederne. En tredje gruppe har set deres
brancher lide hårdt under krisen. Nogle af de
sidstnævnte har været på lønkompensation eller
arbejdsfordeling i en periode, mens andre helt
har mistet jobbet, som det blandt andet skete for
mange ansatte i rejsebranchen. Endelig har en stor
gruppe måttet omstille deres arbejdsliv til et digitalt
understøttet hjemmearbejde.
Alle disse forskellige grupper har HK forsøgt at
hjælpe bedst muligt gennem krisen ved at få
indflydelse på de mange politiske aftaler, der har
båret Danmark forholdsvist godt gennem krisen.
Sammen med resten af fagbevægelsen tog HK ansvar
for at indgå trepartsaftaler om bl.a. lønkompensation
og fridage med dagpenge til at passe hjemsendte
eller smittede børn. Vi fik også et vigtigt gennembrud i
spørgsmålet om dagpengeniveauet, da medarbejdere
på arbejdsfordeling fik mulighed for at få 120%
af dagpengesatsen, og da det lykkedes at få sat
dagpengeuret i stå, så ingen kunne falde ud af
dagpengesystemet, mens beskæftigelsessystemet
var sat på standby.
Corona-situationen gav også nye muligheder
i beskæftigelsesindsatsen. Som noget nyt har
jobcentre og a-kasser kunnet holde digitale møder
med de ledige, og det giver en øget fleksibilitet
for begge parter. De foreløbige erfaringer er
rigtigt positive, og HK arbejder for, at det bliver en
permanent mulighed.
Når forholdene på arbejdsmarkedet ændrer sig,
som de har gjort under corona-krisen, er det en
oplagt anledning til at se på mulighederne for
kompetenceudvikling. Derfor fremsatte HK forslaget
’Klogere gennem krisen’ for at sætte fokus på
uddannelse som en af vejene ud af krisen. Forslaget
vandt bl.a. gehør hos beskæftigelsesministeren, og
Folketinget vedtog i 2020 en ordning, hvor ledige,
der er ufaglærte eller har forældet uddannelse,
kan få 110% af dagpengesatsen, når de deltager i
opkvalificering inden for et mangelområde. Sammen
med andre tiltag styrkede dette voksnes muligheder
for at uddanne sig.
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Værdig tilbagetrækning
Siden VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti
og De Radikale Venstre de facto afskaffede
efterlønsordningen i 2011, har den brede opbakning
til velfærdsaftalen været kraftigt vigende. Derfor
har HK taget godt imod den nuværende S-regerings
udspil og senere lov om tidlig pension. Den
sikrer lønmodtagere, der er begyndt tidligt på
arbejdsmarkedet, en ret til at trække sig tilbage
op til tre år før pensionsalderen. Der er adskillige
elementer i loven med stor betydning for HK’s
medlemmer, herunder at barsel og deltid tæller med
som fuldtidsbeskæftigelse. Loven vil i 2022 give knap
5.000 HK’ere en ret til at gå på tidlig pension.
Trods retten til tidlig pension er den stigende
pensionsalder fortsat problematisk. Derfor har
forbundsformand Kim Simonsen på vegne af HK’s
hovedbestyrelse sagt fra overfor den nuværende og
fortsatte automatiske forhøjelse af pensionsalderen.
Det forhindrede ikke, at et stort flertal i Folketinget
har valgt at hæve pensionsalderen til 69 år fra og med
2035. Men HK har bidraget til at lægge pres på de
politiske partier på dette område, og der er nu nedsat
en ny pensionskommission, der skal udarbejde
forslag til alternative modeller for regulering af
pensionsalderen.

MEDLEMSUDVIKLING
HK har, siden arbejdet med Den Organiserende
Fagforening blev søsat i 2012, gradvist mindsket
tabet af medlemmer hvert år. For første gang
siden begyndelsen af 1990’erne oplevede HK
i 2018 en medlemsfremgang på grund af de
mange medlemmer, der meldte sig ind under
overenskomstforhandlingerne på det offentlige
område i foråret 2018. OK18 skabte stor
opmærksomhed på fagbevægelsens rolle og gav HK
en platform til at synliggøre sin værdi og kerneopgave.
Det affødte mange tusinde indmeldelser i både HK
Stat og HK Kommunal.

Der vil altid være mange medlemmer, som
forlader HK hvert år. Nogle skal på pension eller
efterløn og andre skifter job til et område, hvor de
overenskomstmæssigt hører til i andre fagforeninger.
Kort og godt betyder det, at skal vi holde
medlemstallet, vil det altid kræve en stor tilgang af
nye medlemmer til HK.
Til- og afgang af medlemmer i HK fordelt på
aldersgrupper i perioden november 2017 - maj 2021

29.739

13.053

At 2018 var et særligt år stod klart ved udgangen
af 2019, hvor en mindre medlemsnedgang vendte
tilbage, om end stadig faldende i forhold til
tidligere år.
Som grafen viser blev 2020 det næstbedste år i
lang tid, da nedgangen i antallet af medlemmer i
2020 var den laveste i mange år. Udviklingen i 2020
skyldtes igen blandt andet den opmærksomhed, som
fagbevægelsen fik under OK20, hvor HK oplevede
en positiv effekt på det private område, bedst
eksemplificeret ved den forstærkede organisering af
tandklinikassistenter.
Indeks over medlemsudviklingen 2012-2020
Indeks i forhold til ultimo sidste år
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MEDLEMS
TILFREDSHED
OG LOYALITET

God score i benchmark
Hvor HK for 5-6 år siden enten lå på niveau med eller
lidt under de andre fagforeninger, ligger HK i den
seneste tilfredshedsmåling fra 2020 på en lang række
områder over den score, som andre fagforeninger får
fra deres medlemmer.

HK har systematisk arbejdet med at styrke
medlemstilfredsheden og medlemmernes
loyalitet i de sidste to kongresperioder. Som led
i det arbejde har HK tilbagevendende fået målt
medlemmernes tilfredshed, siden de første større
tilfredsundersøgelser blev startet i 2012.

Medlemmernes score af HK i Tilfredshedsmåling 2020
sammenlignet med et benchmark af gennemsnittet
for andre fagforeninger

Den seneste udvikling fra 2018 til 2020 viser, at
HK har forbedret sig på en lang række parametre.
Medlemmerne er blevet mere tilfredse, og HK’s
troværdighed er steget. Når det handler om
medlemmernes loyalitet, har vi ligget stabilt i de
senere år.
Der er tale om en udvikling, som kan genfindes i hele
HK på tværs af afdelinger og sektorer.
Indeks for tilfredshed, villighed til at anbefale og
troværdighed
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Kilde: Medlemstilfredshedsundersøgelser fra 2012-2020.

Faglig udvikling

Stemme i offentlig debat
HK deltager aktivt i den offentlige
debat
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Kvitterer for prioriterede indsatser
Medlemmernes svar i de tidligere års undersøgelser
er i hele organisationen blevet anvendt til at prioritere
udvalgte indsatser, som den seneste undersøgelse fra
2020 viser effekterne af.
Tidligere fik HK f.eks. relativt dårlige vurderinger
af vores indsats for at forbedre medlemmernes
uddannelsesmuligheder og indsatsen for at forbedre
medlemmernes arbejdsmiljø. Det har ført til en lang
række forskellige initiativer fra HK’s side, der ser ud til
at blive modtaget godt af de fleste medlemmer.
Efter flere år med stilstand i medlemmernes vurdering
af os, når det handler om deres arbejdsmiljø og deres
muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling,
har der i de sidste fire år været en rigtig god udvikling,
som vist i figuren herunder.
Indeks for spørgsmål om arbejdsmiljø samt uddannelse
og kompetenceudvikling i tilfredhedsmålinger.
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HK I TAL
MEDLEMSTAL I ALT
Betalende
erhvervsaktive
2018

Alle medlemmer
236.898

2019

166.012

231.951

2020

163.434

226.742

JURIDISKE SAGER OG
ERSTATNINGER
Udbetalt til medlemmer i arbejdsretlige sager
Antal sager

Beløb (kr.)

2018

10.446

261.313.513

2019

9.864

297.037.780

2020

10.696

272.305.257

Beløbene i de arbejdsretlige sager dækker over beløb
til medlemmerne, som er modtaget både af Juridisk
Kompetencecenter, sektorer og lokalafdelinger.
Arbejdsskadeerstatninger
År

Antal sager

Beløb

75

46.006.945

2019

89

27.528.997

2020

106

17.075.346

Tallene for arbejdsskadeerstatninger er svære at
sammenligne, da der blev ændret opgørelsesmetode i
2020, så kun erstatningsbeløb i helt færdigafsluttede
sager er medtaget. Desuden dækker tallene alene over
de erstatninger, der går til medlemmet via enten HK
Danmark eller lokalafdelingernes konti, og langt de
fleste erstatninger går direkte til medlemmet, hvorfor
det reelle tal for erstatninger til medlemmerne er
markant højere. Generelt er arbejdsskadeområdet
kendetegnet ved en vækst i antallet af sager, og
Juridisk Kompetencecenter forventer at væksten vil
fortsætte i 2021.
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KURSER
Kurser for tillidsvalgte og interne medarbejdere
Kurser

Deltagere

2018

258

3.287

2019

324

4.521

2020

160

2.381

Online kurser
Unikke besøg

Mest besøgt

2018

18.129

Blindskrift
- 2.167 besøg

2019

26.148

Det gode CV
- 1.634 besøg

2020

50.579

Det gode CV
- 2.715 besøg

Sektorkurser
Kurser

Deltagere

2018

715

18.813

2019

707

15.258

2020

142

5.556

Antallet af afviklede kurser i 2020 skal ses i lyset af
corona-restriktionerne. HK har løbende vurderet,
hvor det var muligt og hensigtsmæssigt at omlægge
tilstedeværelseskurser til digital undervisning.
Trods en stor indsats med at omlægge til digital
undervisning har corona-situationen betydet et fald i
antallet af afviklede kurser i 2020. Til gengæld var der
i 2020 næsten en fordobling i anvendelsen af vores
online kurser.

KONTAKT
Opkald på hovednummer 7011 4545
Antal opkald

Grad af
tilfredshed
(Skala 1-100)

2018

294.699

83

2019

319.633

86

2020

306.886

89

Der er flere årsager til, at graden af tilfredshed
er steget. Overordnet har der været et løbende
fokus på en medlemsorienteret servicekultur i
telefonbetjeningen. Dertil kommer, at HK i 2019
fik en ny kontaktplatform med nye muligheder
for at gøre HK tilgængelig og nærværende for
medlemmerne. I 2021 er vi eksempelvis begyndt
at bruge call-back funktionen, så medlemmer
– når der er ventetid – kan vælge at blive ringet
op, når der er en ledig medarbejder, samtidig
med at de beholder deres plads i køen. Det har
også haft betydning, at dem der ringer, siden
2018 ikke har skullet gennem en valgstruktur for
viderestilling, men fra starten er blevet mødt af en
personlig betjening.
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SIDEVISNINGER PÅ
HK.DK
År

2018

Antal
sidevisninger

20.083.000

Fem mest
besøgte sider
(De mest besøgte
øverst)
Forside
Mine breve
Mit HK
Blanketguide
Kursuskalender

2019

19.333.000

Mit HK
Forside
Mine breve
Kursuskalenderen
Bliv medlem

2020

19.393.000

Mit HK
Mine breve
Forside
Blanketguide
Onlinekurser

Tallene for antal sidevisninger baserer sig på Google
Analytics og er lavere end de faktiske tal. Det skyldes,
at brugere, der besøger HK.dk, kan fravælge at blive
tracket. Vi antager, at 20-30% af de besøgende på
websitet fravælger tracking.
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HK’S REGNSKAB
2017-2020
(I 1.000 kr.)

2017

2018

2019

2020

397.924

397.030

396.799

407.109

76.422

81.524

87.540

69.712

8.897

7.685

13.628

9.203

483.243

486.239

497.967

486.024

Uddannelse til tillidsrepræsentantorganisationen / HK’ere

79.096

69.442

69.288

60.681

Medlemshåndtering
og politisk arbejde

88.954

93.991

90.298

71.926

Medlemskab af
organisationer

39.372

38.924

36.302

36.772

Administration, IT og
lokaler

151.226

174.111

197.216

173.851

Lønninger

152.451

152.156

165.456

170.402

Udgifter i alt

511.099

528.624

558.560

513.632

Resultat før af- og
nedskrivninger

-27.856

-42.385

-60.593

-27.608

Af- og nedskrivning
bygninger, inventar og
IT mv.

25.592

19.415

19.217

23.015

Resultat af ordinær
drift

-53.448

-61.800

-79.810

-50.623

Finansielle poster
m.m.

143.483

56.485

131.001

85.392

Indtægter
Kontingent og
administration
Refusion FIU- og akut
Andre indtægter
Indtægter i alt

Udgifter

Særlige poster

0

1.030.805*

-586.000**

Årets resultat

0

90.035

1.025.490

-534.809

34.769

Forbundsreserver
inkl. puljer

537.943

768.228

689.387

724.255

Reservefond
(Strejkefond)

593.069

932.824

932.824

932.824

7.340

462.790

6.823

6.724

1.138.352

2.163.842

1.629.034

1.663.803

Egenkapital

Øvrige
Egenkapital ultimo

* Avance ved salg af Alka-aktier
** Fordeling af avance ved salg af Alka-aktier
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INTERNATIONAL PRIS
TIL HK PRIVAT
Når en sektor udmærker sig, glæder det hele
fællesskabet i HK. Det var også tilfældet, da HK
Privat i 2020 modtog en Breakthrough Award fra
UNI Global Union for innovativt fagforeningsarbejde.
HK Privat modtog prisen for sit arbejde for
tandklinikassistenterne under første bølge af coronakrisen.
I foråret 2020, mens hele landet lukkede ned
på grund af corona, valgte medlemmerne af
arbejdsgiverorganisationen Tandlægeforeningen
meget usædvanligt at forkaste en færdigforhandlet
overenskomstaftale. Deres nej til aftalen betød
principielt, at alle landets klinikassistenter skulle
gøre klar til konflikt. HK Privat valgte på grund af
corona-situationen at udskyde en eventuel strejke.
Da landet var lukket ned af corona, var det umuligt
at mødes fysisk, så HK Privat valgte at samle så
mange klinikassistenter som muligt i en lukket
Facebook-gruppe. Samtalerne dér viste hurtigt,
at der under genåbningen af klinikkerne også
var arbejdsmiljøproblemer som f.eks. manglende
værnemidler. HK Privat anmeldte på medlemmernes
vegne over 30 klinikker til Arbejdstilsynet. En del fik
strakspåbud, og enkelte blev anmeldt til Styrelsen for
Patientsikkerhed.
Udfordringerne med værnemidler og sikkerhed
på klinikkerne var aldrig en del af de løbende
forhandlinger, HK havde med Tandlægeforeningen.
Men at HK tog problemerne alvorligt viste
medlemmerne, hvad det betyder at have sin
fagforening i ryggen.
Arbejdet for at samle og organisere
klinikassistenterne gav pote: 380 nye
tandklinikassistenter meldte sig ind fra slut marts til
midt i juni 2020. Da den nye overenskomstaftale blev
forhandlet hjem, stemte 98% af klinikassistenterne ja
til aftalen, der sikrede en lønfremgang lig den på det
øvrige private område.
Christy Hoffman, generalsekretær for UNI Global
Union, forklarede ved tildelingen af Breakthrough
Award:
’Covid-19 pandemien kunne ikke standse
tandklinikassistenterne i HK Privat; de var fast
besluttede på at føre deres kamp på de sociale
medier, og de vandt en bemærkelsesværdig sejr. Disse
lønmodtagere står i frontlinjen, når klinikkerne skal
drives under pandemien. De fortjener vores respekt
og anerkendelse, men først og fremmest fortjener de
anstændige løn- og arbejdsvilkår.’
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VI HYLDER
NYBEGYNDERENS
MOD
I 2020 sparkede HK gang i sin Nybegynderkampagne. Afsættet for kampagnen er, at vi i
fremtiden alle skal tilegne os nye kompetencer for at
klare os på arbejdsmarkedet. Om det så gælder første
skridt mod en efteruddannelse, at indføre et nyt ITsystem eller at lede et nyt projekt, er mindre vigtigt.
Derfor hylder kampagnen dem, der har modet til at
kaste sig ud i at lære nyt.
Kampagnen understreger, at der er hjælp at hente
hos HK, der er en god sparringspartner, når der
skal ske noget nyt i arbejdslivet. Med sit kendskab
til arbejdsmarkedet og HK’s eget store udbud af
kurser og tilbud om karriererådgivning, hjælper HK
sine medlemmer med at blive klar til fremtidens
jobmarked.
Kampagnen er primært båret af digitale medier og
har været synlig på sociale medier og en lang række
brede nyhedssites, og i perioder har kampagnen
også været at finde i biografer, radio og TV. Se
kampagneuniverset på HK.DK/ny

MEDLEMSREJSEN
FRA STUDIELIV TIL
ARBEJDSLIV
I 2020 startede HK det store, tværgående program
’Medlemsrejsen fra studieliv til arbejdsliv’, der har kortlagt
medlemmernes behov i overgangen fra studieliv til
arbejdsliv. Kortlægningen identificerede medlemmernes
behov for ydelser og fastlagde, hvilke handlinger HK
kunne tage for at styrke tilgangen af medlemmer til
HK. Programmet var også en opfølgning på initiativet
om et introduktionskontingent til færdiguddannede og
bidrager til at vise værdien af et medlemskab af HK, når
medlemmet overgår til fuldtidskontingent.
Med de indsatser, der blev kortlagt og aftalt i
programmet, viser vi blandt andet medlemmerne
/ at vi bistår og hjælper dem med at opnå deres
første job
/ at vi står klar til hjælpe med at løse de problemer,
de kan møde på deres vej fra studieliv til arbejdsliv
/ at de kan genkende deres fag / faglige identitet i det
HK, de møder under og efter afslutningen af studiet

HJÆLP TIL
STRESSRAMTE
MEDLEMMER
Hver fjerde HK’er er udsat for stress. Politisk
kæmper HK derfor for tiltag, der kan forebygge
og afhjælpe stress. Sideløbende har HK arbejdet
med, hvilken hjælp vi som fagforening kan give til
stressramte medlemmer.
Det har ført til formulering af en fælles
garantiydelse til stressramte medlemmer i form af
to medlemssamtaler med en faglig medarbejder.
I samtalerne kan de faglige medarbejdere
trække på den seneste nye viden om håndtering
af stress og bruge de fælles værktøjer, der er
udviklet i samarbejde med organisationspsykolog
Marie Kingston.
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”KOM GODT VIDERE”
HJÆLPER OPSAGTE
MEDLEMMER
Når man er blevet opsagt, er der mange spørgsmål
at holde styr på, både praktisk og følelsesmæssigt.
Vores opsagte medlemmer tumler med tanker som:
Hvad skal jeg gøre nu? Hvorfor var det mig, de fyrede?
Og hvordan får jeg hurtigst muligt et nyt job?
Derfor har HK - ud fra erfaringerne fra KvikStart fra
2013 – videreudviklet sit tilbud til nyledige under
overskriften ’Kom godt videre’. Det er sket med brug
af medlemsrejser, hvor vi har kortlagt vores ydelser til
og vores kontaktpunkter til opsagte medlemmerne.
Researchen peger på, at medlemmerne ikke som det
første er optagede af a-kasse-ydelser, men har brug
for hjælp til hurtigt at komme videre i karrieren og få
hjælp til at:
/ afklare den aktuelle situation
/ kende muligheder og rettigheder
/ komme i gang med jobsøgning og
kompetenceudvikling

DIGITAL OMSTILLING

Derfor har ’Kom godt videre’ fokus på, hvad HK kan
gøre for medlemmet allerede i opsigelsesperioden.
Derfor består tilbuddene i ’Kom godt videre’ af

De organisationer, der klarer sig godt i vores
digitale tidsalder, har som regel formået at bruge
nye digitale muligheder til at udvikle og målrette
deres services. HK har derfor også i den seneste
kongresperiode arbejdet med en stor, tværgående
digitaliseringsstrategi, der sigter mod, at både
medlemmer og medarbejdere griber og får fordel af
de mange nye muligheder, den digitale udvikling i
samfundet byder på.

/ en samtale med en konsulent inden for 24 timer til
at afklare muligheder og rettigheder
/ et informationsmøde med faglig sparring
og gode råd til situationen som opsagt og til
kompetenceudvikling
/ et online læringsforløb, hvor man kan træne
jobsøgning og blive klogere på sine kompetencer og
ønsker til et kommende job
En netværksgruppe på tværs af alle afdelinger sikrer
en god lokal forankring af ’Kom godt videre’.

HK har arbejdet intensivt på at tænke digitalisering
og forretningsudvikling sammen. Både i den måde,
vi som organisation tager beslutninger om de mange
skridt i vores digitale omstilling, og i den måde vi
prioriterer de digitale projekter. Projekter, der i sidste
ende skal sikre, at vi i HK bruger digitaliseringen til
at forbedre alle de kontaktpunkter, vi har til vores
medlemmer, både fysisk, telefonisk og digitalt, så vi
opleves nærværende og relevante.
Blandt de større gennemførte projekter i HK, der
har præget den digital omstilling de seneste år, kan
nævnes medlemskontaktplatformen, nye portaler
til tillidsvalgte og nyt system til udsendelse af
nyhedsbreve. Lige nu arbejdes der på projekter om nyt
lønunivers, mobil jobvejviser og HK på engelsk. Alle
er de eksempler på digitale løsninger, der vil bidrage
til at styrke HK’s position som en fagforening, der
yder god hjælp og rådgivning til bl.a. lønforhandling
og jobsøgning, også for nye målgrupper som
eksempelvis engelsktalende medlemmer.
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KLIMA OG
VERDENSMÅL
Kampen for mere klimavenlige løsninger og
bæredygtig udvikling er blandt vor tids vigtigste
politiske kampe. Derfor er det en dagsorden, som
også HK forholder sig proaktivt til.
Når der er klimaspørgsmål, der har stor betydning
for vores medlemmer, arbejder HK f.eks. for at de
skal fylde som emner på de uddannelser, vores
medlemmer tager. Samtidig tilskynder HK sine
medlemmer til at efter- og videreuddanne sig
inden for det grønne område og bæredygtighed,
så viden og overvejelser på de områder kan indgå i
medlemmernes beslutninger på arbejdspladsen. Det
kan være beslutninger om alt fra grønne indkøb og
bæredygtig transport og turisme til energibesparende
måder at producere og arbejde på.
Hovedbestyrelsen har også udpeget 6 af FN’s 17
verdensmål som særligt prioriterede mål, HK vil have
ekstra meget fokus på. Det gælder blandt andet
målene om uddannelse, ligestilling, anstændige
job og mindre ulighed. For HK vil gerne tage et
medansvar for at bidrage til verdensmålene og den
grønne omstilling. Vi ved, at vores medlemmer anser
både klimaindsatsen og verdensmålene som vigtige
politiske pejlemærker, og det skal afspejle sig i
HK’s virke.
HK har også vedtaget en grøn investeringsstrategi.
Strategien bygger på en række etiske principper om
ansvarlige investeringer, hvor der tages hensyn til
både klima, sociale forhold og god selskabsledelse.
Den grønne omstilling rummer et klart potentiale
for at skabe bæredygtig vækst og dermed nye
spændende jobmuligheder for vores medlemmer, som
HK gerne vil bidrage til gennem sine investeringer.
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