SAMMEN ER DU STÆRKERE

ÅRSBERETNING

2015

Kære kollega
Hermed fremlægger bestyrelsen i HK Stat Nordjylland
den skriftlige beretning forud for afdelingssektorens
generalforsamling 8. marts 2016.
Denne skriftlige beretning vil blive suppleret med en
kort mundtlig beretning.

METTE LYNDGAARD PEDERSEN
Formand for HK Stat Nordjylland

Sektorbestyrelsen

Fakta om HK Stat Nordjylland

Sektorformand Mette Lyndgaard Pedersen
Sektornæstformand Nanna Sahl

Arbejdspladser og medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer:
Gitte Fuglsang Nyquist
Karin Nesheim
Aase Irene Christensen
Merete Heiden
Ann Dyreborg Reichstein
Kim Foldager
Helle Rahbek Thomsen
Helle Kjær, suppleant
Elsebeth Bækgaard, suppleant
Henriette Pedersen Henshaw, suppleant
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/ 141 arbejdspladser
/ 1880 erhvervsaktive medlemmer

Tillidsvalgte
/ 61 tillidsrepræsentanter
/ 52 arbejdsmiljørepræsentanter
/ 19 kontaktpersoner

ARBEJDSMILJØÅR: FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ
2015 var internt arbejdsmiljøår i HK. Året igennem er der sat ekstra fokus på især
psykisk arbejdsmiljø med nye tilbud om hjælp, støtte og informationer til medlemmerne og uddannelse af HK-medarbejdere.
Rigtig mange HK’ere har problemer med det psykiske arbejdsmiljø og behovet
for en indsats er stort. Det viser også den store tilslutning til møder og foredrag
året igennem.
Det psykiske arbejdsmiljø er ikke kun et problem for HK’ere. Hver år koster
sygedagpengene for fravær i forbindelse med psykisk belastning 14 milliarder
kroner.
Arbejdsmiljøåret fortsætter ind i 2016 og 10. marts slutter HK Stat Nordjylland
sammen med HK Kommunal Nordjylland året af med et brag. Vi har inviteret alle
vores arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter til et heldagsarrangement i afdelingen med bl.a. foredrag af tv-lægen Peter Qvortrup Geisling, landsholdslægen
Søren Kaalund og skuespiller Allan Olsen.

Behovet for indsats
omkring psykisk
arbejdsmiljø er stort

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
I HK Stat Nordjylland satte vi arbejdsmiljørepræsentanterne i fokus ved at tilbyde udviklingssamtaler. Nogle steder blev tilbuddet brugt, mens andre arbejds
pladser valgte samtalen fra.
Fra HK Stat Danmark havde man også sat alle sejl til, da den store konference for arbejdsmiljørepræsentanter blev holdt 30. september i Odense. Her var
mange gode oplægsholdere og et lille skuespillerhold sørgede for at få nogle
dagligdags problemstillinger sat op til dilemmaer, hvor deltagerne skulle komme
med løsningsforslag. En god og anderledes måde at få vist de gråzoner, man kan
komme til at stå i som arbejdsmiljørepræsentant, for hører sagen reelt til ved en
arbejdsmiljørepræsentant eller skal den overdrages til en tillidsrepræsentant.
Endnu engang fik vi har bevis på, hvor vigtigt det er, at de tillidsvalgte på arbejds
pladsen taler sammen. Slutningen på dagen var et foredrag af den tidligere
direktør i Odense Zoo, Henrik Lehmann Andersen, om at flytte dyr og mennesker.
Hans budskab var, at det skal være sjovt at gå på arbejde; man skal kunne genkende sig selv i arbejdspladsens værdier og det er nødvendigt at inddrage alle i
værdiskabelsen for at det bliver en succes.
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Nordjysk statsansat er
Danmarks bedste kollega

STATSLIGE ARBEJDSPLADSER
FLYTTES VÆK FRA HOVEDSTADEN
Ved en prisfest 17. november i
København blev Merete Bertelsen, sekretær hos AMU Nordjylland, kåret som Danmarks
bedste kollega og modtog ud
over hæderen 25.000 kroner til et
arrangement for sine kolleger.
Året igennem har HK sat fokus
på, at godt kollegaskab skaber
en god arbejdsdag. Som led i
kampagnen ”God Kollegakarma”
kunne alle ansatte nominere
en kollega til titlen ”Danmarks
bedste kollega.”
Blandt ialt 2.558 nominerede
fra hele landet blev udtaget ti
finalister – heriblandt to medlemmer fra HK Stat Nordjylland.
Ud over Merete Bertelsen var det
Tove Borup, Center for Undervisningsmidler UCN.
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Op til folketingsvalget i juni blev udflytningen af statslige arbejdspladser fra
hovedstaden til provinsen et tema.
Politikere fra alle partier diskuterede argumenter for og imod og partiet Venstre gjorde udflytning til sin politik.
Efter folketingsvalget dannede Venstre regering og kom snart med et udspil om at flytte 3.900 statslige arbejdspladser væk fra hovedstaden. Uden om
folketinget fremlagde regeringen planen ”Danmark i balance” og fastlagde uden
diskussion hvilke styrelser, der skulle flyttes helt eller delvist, samt hvor de
skulle placeres.
Ifølge planen skal Nordjylland modtage 513 statslige arbejdspladser.
HK Stat Nordjylland har været med til at rejse debatten om at flytte statslige
arbejdspladser ud fra hovedstaden. Vi tog initiativ til de to fagligt og politisk
brede nordjyske visionskonferencer i 2012 og 2013. Initiativet mundede ud i foreningen ”Staten i hele Danmark,” som har været med til at give debatten styrke.
Derfor hilser vi initiativer om udflytning velkommen.
Men vi havde ønsket os en mere gennemarbejdet plan med flytning over en
længere periode end det, regeringen har lagt frem.
Udflytning kræver ordentlig planlægning og en lang periode, så både styrelser
og medarbejdere kan forberede sig på at skulle flytte. En hurtig udflytning vil
på kort sigt medføre et tab af viden, når medarbejdere vælger ikke at flytte med
deres arbejdsplads.
Regeringen valgte ikke at inddrage hverken folketing eller arbejdsmarkedets

parter i beslutningen. Derfor var det vigtigt for HK Stat at fortælle, hvilke konsekvenser udflytningen får for medlemmerne og lige fra starten har vi, som orga
nisation, presset på i Moderniseringsstyrelsen for at få gode vilkår for de impli
cerede medlemmer. Det er ikke lykkes helt, og i de sidste måneder af 2015 kan vi
se, hvordan vores kolleger i København flygter fra arbejdspladserne.
Økonomisk hænger udflytningsplanen heller ikke sammen. Regeringen har kun
afsat 400 millioner kroner på finansloven til at udflytte de 3.900 arbejdspladser.
Det er helt sikkert ikke nok. Derfor risikerer udflytningen at blive en spareøvelse i
styrelserne, der kommer til at dække mange af omkostningerne i egne budgetter.
Det er utroligt ærgerligt, at regeringen ikke er mere visionær på statens vegne.
I første kvartal af 2016 vil vi opleve, at styrelsernes flytte-tidplaner kommer til
at ændre sig. For selvom den endelige udfasning først er med udgangen af 2017,
så vil der tidligere blive behov for en permanent løsning, når nuværende medarbejdere skifter job.
I HK Stat Nordjylland vil vi gøre alt for at være med til, at styrelserne kommer
godt i gang her i regionen. Vi har indledt et samarbejde med de kommuner, som
skal modtage de statslige arbejdspladser, ligesom vi har en god dialog med de
styrelser, der kommer hertil.
Ingen tvivl om, at vores region får nye arbejdspladser, men der kommer ikke
særlig mange nye beboere til vores område.

Vi vil gøre at for
at styrelserne
kommer godt igang
her i regionen
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KOMPETENCEUDVIKLING I FOKUS
Mange kan ikke se
sig selv tage mere
uddannelse i
hverdagen

Kompetenceudvikling har været et centralt emne for sektorbestyrelsen i 2015.
Vi undersøgte medlemmernes uddannelsesniveau og resultatet var lidt nedslående. Ikke ret mange af medlemmerne i HK Stat har en lang videregående
uddannelse. Der var heller ikke mange af medlemmerne, der kunne se sig selv
tage mere uddannelse. Et af argumenterne var, at der var rigelig med kompetenceudvikling i det daglige arbejde. Det er svært at rumme mere, når arbejdsdagen
hele tiden kræver store omvæltninger.
I 2016 vil HK Stat sætte stor fokus på kompetenceudvikling. Det sker i
forbindelse med en landsdækkende kampagne i april. I Nordjylland startes
denne kampagne den 4. og 5. april. Hvad der kommer til at ske er endnu under
planlægning, men glæd dig til nogle gode dage.

BESØG PÅ ARBEJDSPLADSERNE
Besøg på arbejds
pladser giver viden
og input
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Formanden for HK Stat Nordjylland og de faglige medarbejdere har gennem hele
året jævnligt besøgt statslige arbejdspladser i regionen. Det har f.eks. være i
forbindelse med generalforsamlinger i arbejdspladsklubberne.
Besøgene har givet megen nyttig viden og input til at fremføre medlemmernes
holdninger og synspunkter - både politisk og i HK-regi.
Også omkring overenskomsten har sektorens medarbejdere besøgt de nordjyske arbejdspladser og debatteret løn- og arbejdshold ud fra mange forskellige
vinkler.
Endvidere har formanden holdt oplæg om den danske arbejdsmarkedsmodel
på Aalborg Universitet, der havde besøg fra universitetet i Bergen.

HK JOBBØRS
HK JobBørs startede officielt den 1. januar 2015 som en service for medlemmer
og virksomheder med at matche HK-medlemmers kvalifikationer med ledige
stillinger i virksomhederne.
JobBørsen udvælger kandidater til ledige stillinger blandt de mange cv’er i
Fagjob på hk.dk.
Både ledige og ansatte, der ønsker at skifte job, kan bruge JobBørsen. Lediges
cv’er bliver automatisk overført fra jobnet til Fagjob, mens medlemmer i arbejde
selv skal lægge deres cv ind.
Både hvad angår medlemmer og virksomheder er HK JobBørs Nordjylland
kommet godt fra start.
Således har der i 2015 været kontakt til 350 nordjyske arbejdsgivere, hvilket
har resulteret i næsten 200 jobåbninger; 168 jobåbninger har været indenfor
private virksomheder.
55 nordjyske HK’ere fik i 2015 job via jobbørsen.

55 nordjyske HK’ere
fik i 2015 job med
HK JobBørs

SOCIALT TEAM HJÆLPER HK’ERE
HK Nordjyllands sociale team, der består af to fuldtidsmedarbejdere, hjæl
per medlemmer med arbejdsskadesager og støtte i sager omkring den sociale
lovgivning.
Det sociale team har løbende 300 aktive sager og derudover mange forespørgs
ler. I 2015 hentede teamet 6,2 millioner kroner hjem i erstatninger for arbejds
skadesager.
Det sociale team har base i Aalborg, men dækker hele HK Nordjyllands område
og holder derfor også samtaler med medlemmer på HK Nordjyllands lokalkontorer i Thisted, Hobro, Hjørring og Frederikshavn.
Endvidere klæder det sociale team tillidsrepræsentanter på, så de er opmærksomme på reglerne i den sociale lovgivning. Det sker løbende i form af undervisning og ved diverse møder.

6,2 millioner kroner
fik nordjyske
arbejdsskadede HK’ere
i erstatning i 2015
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GENERALFORSAMLING
TILMELD
DIG PÅ
MITHK.DK

HVAD
ER MENINGEN,
SKAT?
Skatteminister
KARSTEN LAURITZEN
deltager i
generalforsamlingen
fra kl. 17.15-17.45
og svarer på
spørgsmål.

Dagsorden:
1) Godkendelse af forretningsorden
2) Valg af dirigenter og referent
3) Beretning
4) Indkomne forslag
5) Valg
a) Formand
b) Bestyrelsesmedlemmer
c) Suppleanter
6) HK Nordjyllands repræsentantskab
a) Valg af delegerede
b) Valg af suppleanter
c) Forslag
7) Valg af delegerede og suppleanter til HK Stats kongres
i Kolding 7.-8. juni 2016
8) Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen senest 26. februar 2016 kl. 12.00 pr. mail til
20mfl@hk.dk eller brev til HK Nordjylland, Gartnervej 30, 9200 Aalborg SV,
Mrk.: “HK Stat”.
Efter generalforsamling og spisning er der underholdning.

EN TREDJEDEL LINIE 3 - ANDERS BIRCOW

One Man “Sjow”

TIRSDAG
8. MARTS 2016
KL. 17.00
/ Indtjekning fra klokken 16.00.
/ Generalforsamlingen starter
klokken 17.00
/ Spisning klokken 19.00.

AALBORG KONGRES
& KULTUR CENTER
EUROPA PLADS,
AALBORG
FOR MEDLEMMER AF
HK STAT NORDJYLLAND
TILMELDING TIL SPISNING
SENEST 26. FEB. PÅ MITHK.DK:
WWW. HKTILMELD.DK/376

