
Nyvalgt TR og suppleant 

Tillidsrepræsentant 

Johnny Jørgensen har 

fået orlov i et år. I den 

forbindelse har der væ-

ret nyvalg af TR og sup-

pleant i oktober for IT 

området. 

Jimmy Juul blev valgt 

som tillidsrepræsentant 

og Line Fog Andersen 

blev valgt som supple-

ant. 

Organisationsprocent 

Hvornår har du sidst 

været inde på ”Mit 

HK” ? Det er meget vig-

tigt, at du står korrekt 

registreret med dit ar-

bejdssted, da vi skal 

bruge det, når vi skal 

udarbejde organisations-

procent i næste måned. 

Lønstigning 

Ved overenskomstfor-

handlingerne i 2015 

blev der aftalt en lønstig-

ning for ansatte bl.a. i 

regionerne. 

Som bekendt steg vores 

lønninger pr. 1. oktober 

2016 med 0,71%. Pr. 1. 

januar 2017 stiger løn-

ningerne igen med 1,2 

% og igen med 0,8% 1. 

oktober 2017. 

 

Samlet set i hele over-

enskomstperioden en 

tilfredsstillende udvik-

ling, idet prisstigninger-

ne i hele perioden for-

ventes at udgør 2,8%. 

Ledelsestilsyn 

Som led i Ny Økonomi-

styring har alle koncer-

nenheder i Region Sjæl-

land udarbejdet et Le-

delsestilsyn. Her beskri-

ves de risikoområder der 

er i enheden. 

HK Klubben vil opfordre 

til, at du læser jeres Le-

delsestilsyn, så du ikke 

er i tvivl om reglerne i 

jeres enhed. 

Ligeledes har der i forbin-

delse med Ny Økonomi-

styring været revision af 

reglerne for rejser i Regi-

on Sjælland, som du kan 

læse mere om på intra-

nettet. 

Husk! 

Generalforsamling  

den 8. marts 2017. 

PKA-møde 

Den 28. september 

2016 afholdt klubben 

det sidste arrangement 

med PKA med en flot 

tilslutning og stor spørge-

lyst. 

Sammen om  

mental sundhed 

Nyt partnerskab vil styrke 

sundheden og mindske 

mentale helbredsproble-

mer på de danske ar-

bejdspladser.  

Den nye hjemmeside 

www.mentalsundhed.dk  

indeholder værktøjer og 

gode råd. 

 

HK’s arbejdsmiljøstrategi 

Det er en kongres beslut-

ning, at HK’s arbejdsmil-

jøstrategi skal ud og leve 

blandt medlemmerne og 

deres kollegaer.  

Derfor har HK Klubben 

arrangeret flere ”på vej 

hjem” møde på vores 

lokationer.  

Arrangementerne har 

ikke haft den store til-

slutning, men der har til 

gengæld været livlig 

debat. 
 

-Vi skal alle huske, at vi 

er hinandens arbejdsmil-

jø og sammen skaber vi 

det gode arbejdsliv siger 

FTR Gunhild Krogager 

Carlsson. 

Der vil i det næste ny-

hedsbrev blive fulgt op 

på møderne. 

HK vinder principsag  

Chefen må ikke trække 

dig i løn eller inddrage 

noget af din fritid, hvis 

du er nødt til at gå til 

hudlæge, ørelæge eller 

anden speciallæge i 

arbejdstiden.  

 

Det bliver slået fast i en 

ny dom fra Østre Lands-

ret. Det har ifølge fagfor-

bundet HK en stor prin-

cipiel betydning for 

hundrede-tusindvis af 

personer, der er ansat 

som funktionærer for 

eksempel på kontor. 

 

Dommen kommer på 

baggrund af en sag rejst 

af HK mod Region Sjæl-

land. 

- Denne her dom slår 

helt fast, at man som 

funktionær har ret til 

frihed med løn under 

sygdom.  

-Det er ikke til diskussi-

on, når man er nødt til at 

gå til speciallæge, siger 

næstformand for HK, 

Mette Kindberg. 

 

-Vi er lettet over, at HK 

fik medhold om retten til 

speciallægebesøg med 

frihed og løn i arbejdsti-

den, siger FTR Gunhild 

Krogager Carlsson. 
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HK Klubben  

ønsker dig  

og din familie  

en Glædelig Jul  

samt godt Nytår! 

https://mithk.hk.dk/
https://mithk.hk.dk/
http://mentalsundhed.dk/

