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HK Danmarks kongres 

HK’s 32. kongres blev 

afviklet i Aarhus og med 

den overordnede tema 

”Sammen for fremtiden”. 

Under denne overskrift 

skulle vi som kongresdele-

gerede forholde os til ret-

ningen og prioriteringen af 

HK’s arbejde i perioden 

2018 til 2021. 

Derudover stiftede vi også 

bekendtskab med nyt tek-

nologi, og kunstigt intelli-

gens. Et spændende områ-

de, som er og bliver fremti-

den. 

Fælles for debattørerne 

var, at vi ikke skal være 

bange for vore jobs. Jobbe-

ne vil være der, men de 

ændre sig bare. 

Der blev genvalg til for-

manden Kim Simonsen og 

næstformand Mette Kind-

berg. 

HK-formand satser 24 

millioner på nyt fremtids-

laboratorium  
HK vil bruge 24 millioner 

kroner på et nyt laboratori-

um for at gøre fagbevægel-

sen til digital frontløber. 

Der skal blandt andet fin-

des svar på, hvad kontor-

assistenten eller ekspedi-

enten skal leve af i fremti-

den. Bag laboratoriet står 

HK-formand Kim Simon-

sen. Han vil bruge de 

næste fire år på at opfin-

de fremtidens HK-job og 

føre fusionen mellem LO 

og FTF ud i livet.  

Kim Simonsen er en af 

fagbevægelsens absolut 

mest magtfulde mænd. 

Nogle kalder ham småar-

rogant og usynlig. Andre 

lovpriser hans fremsyn 

og ligefremhed.  

Organisationsprocent 

I januar måned skal klub-

ben indrapportere vores 

organisationsprocent HK 

Sjælland. Vores score 

ligger desværre i den 

nedre halvdel, når vi 

sammenligner os med 

kommunerne. Dette vil vi 

gerne have løftet, så der-

for vil vi endnu engang 

bede jer om, at sikre at I 

er registret korrekt. Gå 

derfor ind på ”Mit HK” og 

tjek på Min Profil, Min 

Arbejdsplads og Ret dine 

Arbejdsoplysninger, så du 

står registreret med Regi-

onshuset som arbejds-

plads. Det gælder også 

for de, der sidder i Roskil-

de, Ringsted og Næstved. 

 

 

Projekt ”Lokal løndannel-

se” er afsluttet 

Den 15. september 2017 

blev der afholdt den sid-

ste statusmøde mellem 

regionerne og overens-

komstens parter om OK 

15 projektet om lokal 

løndannelse. Der var et 

ønske om at revitalise-

rer lokal løndannelse i 

regionenerne.   

 

Det hele startede i sep-

tember 2015, hvor Par-

terne afholdt en konferen-

ce for ca. 100 repræsen-

ter for ledelse og medar-

bejdere i Region Sjæl-

land. Her kom der rigtige 

mange forslag til, hvordan 

vi kunne forbedre lokal 

løndannelse. 

Der blev arbejdet videre 

med bl.a. følgende tema-

er: 

Evaluering af eksisteren-

de lønpolitik, nye proce-

dureaftaler med organisa-

tionerne, hvor forberedel-

se, gennemsigtighed, 

økonomisk råderum, løn-

oplysninger og kommuni-

kation er i fokus, bedre 

forhandlingsstatistikker, 

fælles forhandlingsværk-

tøj og udvikling af uddan-

nelse for regionens for-

handlere (leder og TR) 

 

Og hvad er der så kom-

met ud af projektet for 

Region Sjælland? Der er 

bl.a. kommet det ud af 

det, at der er sket en in-

tern formidling af resulta-

terne af projekt ”fremme 

af lokal løndannelse”, 

TR’erne har fået bedre 

statistikmateriale, forbe-

redelse af de årlige for-

handlinger, herunder 

drøftelser om rammer og 

indhold, bl.a. det lokale 

økonomiske råderum, så 

der skabes så stor gen-

nemsigtighed som muligt. F
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Disse møder har været 

en positiv oplevelse.  

Men der stadigvæk om-

råder, hvor vi kan gøre 

det bedre. Og det vil selv-

følgelig være et fokusom-

råde fremadrettet  

OK 18 – vinderne af kon-

kurrencen 

Ved OK 18 arrangemen-

tet var der en konkurren-

ce ”test din viden om HK 

og HK’s overenskomst”, 

hvor der blev udloddet 5 

gavekort á 250 kr. styk-

ket. Tillykke til de heldige 

vindere som er: 

Tina Munch, Majken 

Fjeldsted, Susanne An-

dersen, Charlotte Kri-

stensen og  Ingelise Bis-

gaard.   

Reportage fra elevkonfe-

rencen den 17. og 18. 

november 

Af Malene Wøldike 

Brandt og Pernille Eli 

Marie Nielsen 

Fredagen startede med 

et oplæg af Mads Lønne-

rup.  

Han talte om at sætte 

spot på faglighed og pro-

fessionalisme og din 

positionering på arbejds-

markedet. Efter frokost 

skulle vi ud i de to work-

shops, som vi havde 

valgt på forhånd hjem-

mefra. Her kunne man 

blandt andet høre om 

hvordan man skriver sin 

fagprøve, hvordan man 

kunne forbedre sin præ-

sentationsteknik og hvor-

dan man kunne score sit 

drømmejob.  

Vi havde sent på efter-

middagen netværksmø-

der med vores respektive 

HK afdelinger.  

Efter middagen blev der 

spillet op til dans med dj 

og hele molevitten.  

Lørdag skulle vi alle sam-

men mødes i salen, da 

der skulle vælges nye 

repræsentanter for HK 

elevudvalget. Der blev 

også givet præmier til 

årets elevklub og årets 

praktiksted. Efterfølgen-

de blev der afholdt en 

quiz, hvor man via sin 

telefon kunne deltage og 

svare på spørgsmål om-

kring HK og vores uddan-

nelse. Til sidst blev der 

holdt foredrag af Hanne 

Boutrup, som formåede 

at få alle elever op af 

stolene og deltage aktivt 

i hendes foredrag.  

Vi var 5 elever afsted fra 

Region Sjælland og har 

alle sammen haft sam-

me oplevelse af elevkon-

ferencen. Vi er som elev-

gruppe kommet meget 

tættere på hinanden og 

har lært hinanden godt 

at kende.  

De 5 elever der var af-

sted var Emir Bektas, 

Pernille Søndergaard 

Clausen, Simone Skaa-

ning Frederiksen, Malene 

Wøldike Brandt og Pernil-

le Eli Marie Nielsen. 

bejdsmiljøpuljen

Regionsrådet har i 2018 afsat 11 

mill. kr. til arbejdsmiljøarbejdet. 

Der er allerede nu mulighed for at 

søge puljemidler til projekter.

MED

for opfølgningskurser 2018

Temaer for MED

opfølgningskurser i 2018 vil være 

”Samarbejde i MED

”MED og budget” og ”MED og 

arbejdsmiljø”

Læs hele referatet 

 

Glædelig jul

. 

Referat fra MED-

Hovedudvalg den 4. okto-

ber 2017. 

Status på budget 2017 

og budget 2018 

Budgetaftale med en 

bred tilslutning – kun 

Enhedslisten og Liberal 

Alliance er ikke med i 

aftalen. 

 

Budgetaftalen lægger op 

til, at der skabes ram-

mer, der er med til at 

aflaste personale. 

Analysen af de admini-

strative funktioner skal 

medvirke til, at eventuel-

le besparelser på det 

administrative område, 

sker ud fra en mere prio-

HK-Klubben ønsker alle 

medlemmer og jeres 

                          familier 

                          en rigtig  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GLÆDELIG JUL  
og et  

riteret tilgang. 

Vejledning til ansøgning 

af arbejdsmiljøpuljen 

Regionsrådet har i 2018 

afsat 11 mill. kr. til ar-

bejdsmiljøarbejdet. Der 

er allerede nu mulighed 

for at søge puljemidler til 

projekter. 

MED-grunduddannelse 

og temaer for opfølg-

ningskurser 2018 

Temaer for MED-

opfølgningskurser i 2018 

vil være ”Samarbejde i 

MED-udvalget”, ”MED og 

budget” og ”MED og ar-

bejdsmiljø”. 

Læs hele referatet her 
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