
Arbejdsmiljø 
 

2014 var året, hvor der 

blev gennemført APV og 

ledelsesevaluering i 

Regionshuset samt 

Roskilde og Næstved. 

Der har også været 

besøg af Arbejdstilsy-

net, og det resulterede i 

et påbud. 

Netværket for arbejds-

miljørepræsentanterne 

er blevet genetableret 

og der holdes nu møder 

fire gange om året, hvor 

både de tværgående 

centre og husets virk-

somhedsområder er 

repræsenteret. 

Valg af arbejdsmiljøre-

præsentanter sluttede 

med valget onsdag den 

15. december til MED-

Hovedudvalg. 
 

 

OK 15  
 

I denne uge udvekslede 

parterne krav til den 

nye overenskomst. 

Fra HK Kommunals 

side indeholdt kravene 

bl.a.: 

 Kompetenceudvik-

ling er vigtig 

 HK’ernes arbejde 

skal anerkendes 

 Arbejdsmiljøet er 

presset 

 Klare rammer og 

medindflydelse er 

afgørende 

 Inddragelse og med-

indflydelse på be-

slutninger er vigtig 

 Frokostpauser og 

friheden skal beskyt-

tes 

Det videre forløb i over-

enskomstforhandlin-

gerne er følgende 

Jan./feb. 2015  

KTO og HK Kommunal 

forhandler med KL og 

Regionerne. 

Mar. 2015  

Urafstemning om 

OK15.  

Apr. 2015: 

Hvis det bliver et ja ved 

urafstemningen, træder 

den nye overenskomst i 

kraft. 

Følg med i OK15 på: 

http://www.hk.dk/

Aktuelt/Kampagne/HK-

Kommunal-OK15/krav-

til-OK15 

 

Tak for samarbejdet 

Den nye MED struktur i 

Region Sjælland bety-

der at samarbejdet i 

MED-Regionshus, som 

vi kender det, ophører, 

og nye Område-MED 

kommer til.  

Formand Per Bennet-

sen og næstformand 

Gunhild Krogager Carls-

son vil i den sammen-

hæng gerne sige tak for 

et godt og produktivt 

samarbejde i de for-

gangne 8 år. 

MED-Hovedudvalg hav-

de deres sidste møde i 

denne uge efter 4 års 

arbejde. Årsagen til at 

perioden blev forlænget 

med 2 år var, at MED-

forhandlingerne om 

den nye MED-aftale 

blev en langstrakt affæ-

re. 

De faglige organisatio-

ner har nu udpeget 

deres repræsentanter 

til det nye MED-

Hovedudvalg, og Gun-

Klubbens 

nyhedsbrev 
R edig eret  a f  :  

Gunh i l d  K r og ag er  

C ar l sso n  

gkc @r eg io ns j ae l l a nd . dk  

Nyhedsbrev for: 

December 2014 

hild Krogager Carlsson 

er indsat på den ene af 

pladserne for HK/LO. 

Kontaktoplysninger 

HK-KLUBBEN har brug 

for med jævne mellem-

rum at udsende infor-

mationer til HK’s med-

lemmer af MED-

udvalgene og APF’erne. 

Det er derfor vigtigt, at 

du sender en mail til 

FTR Gunhild Krogager 

Carlsson med kontakt-

oplysninger så hurtigt 

som muligt. 

 

PKA 

 

HK-Klubben er igen 

repræsenteret som 

delegerede i PKA. Gun-

hild er valgt frem til 31. 

december 2018. 
 

HK kalender 
 

HK kalender 2015 kan 

nu hentes eller bestilles 

på mail hos Gunhild. Da 

vi kun har 50 stk. er det 

efter ”Først til Mølle”-

princippet. 
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HK-KLUBBEN  
ønsker dig og din 

familie en rigtig  

Glædelig Jul 

og Godt Nytår. 
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