
Strejkevarsel og lockout 

-En storkonflikt rykker 

nærmere og nærmere. 

Som medlem af HK 

Kommunal / regional 

behøver du ikke være 

bekymret for din løn, 

oplyser FTR Gunhild 

Krogager Carlsson.  

-Hvis du er udtaget til 

konflikt eller bliver lock-

outet, får du konfliktstøt-

te svarende til din løn. 

Konfliktstøtten dækker 

for tab af løn, fratrukket 

pension og arbejdsmar-

kedsbidrag. 

-En storkonflikt på det 

offentlige område er 

ikke noget jeg ønsker for 

hverken mine medlem-

mer eller for arbejds- 

giveren. 

-Men jeg må unægtelig 

erkende det ser svært 

ud.  

-Fra lønmodtagerens 

side, havde vi lagt op til 

en lang mindre konflikt, 

ved kun at udtage 10 % 

af medlemmerne til 

strejke. 

-Arbejdsgiveren har valgt 

at optrappe situationen 

og valgte at melde me-

get aggressivt ud med 

en omfattende lockout.    

Følg med her og læs 

mere på de næste sider. 

 

MED-Hovedudvalget 

Møde med den politiske 

ledelse: 

Tidligere har det bl.a. 

været det politiske for-

mandskab, som har 

repræsenteret Regions-

rådet. Denne gang var 

det nye udvalg for ar-

bejdsmiljø og rekrutte-

ring inviteret med.  

Drøftelserne tog ud-

gangspunkt i følgende 

temaer: Roller og ansvar 

– rammen for MED, 

Samarbejdsform og Ar-

bejdsmiljø. 

 

Status på sygefraværet 

2017:  

Det var en status der var 

positiv i forhold til sidste 

år.  

Region Sjælland har haft 

en fald på sygefraværet 

på 2,72%. 

Indenfor de forskellige 

virksomhedsområder og 

tværgående centre er 

der store forskellighe-

der. 

 

Status på sundhedsplat-

formen:  

Der er nedsat en Politisk 

Styregruppe for Sund-

hedsplatformen. Medar-

bejdersiden i MED-

Hovedudvalget skal ud-

pege fire medarbejderre-

præsentanter til at delta-

ge i møderne.  

Det skal være medarbej-

dere fra klinikken, der er 

aktive brugere af Sund-

hedsplatformen. 

Læs hele referater her 

HK Sjællands general-

forsamling 

Den 26. februar blev HK 

Sjællands generalfor-

samling afviklet. Der var 

mødt ca. 100 medlem-

mer. 

Ved valg til bestyrelsen 

var der kampvalg til de 

fleste poster.  

Det var kun næstfor-

manden, som blev valgt 

uden modkandidat.  

Gunhild Krogager Carls-

son var på valg og blev 

genvalgt for en to årlig 

periode.  

Hun blev ligeledes valgt 

som suppleant til For-

bundssektorbestyrelsen. 

 

Arbejdsmiljø 

Et besøg af Arbejdstilsy-

net er ikke bare en kon-

trol - det er også en mu-

lighed for læring og ud-

vikling af arbejdsmiljøet. 

I dette nye tema kan I 

læse om, hvad I som 

arbejdsmiljøgruppe kan 

gøre før, under og efter 

besøget - og få overblik 

over de forskellige reak-

tioner fra Arbejdstilsy-

net. 

Læs mere her 

Møde med regionsråds-

formanden og 1. næst-

formanden 

Den 9. februar var Gun-

hild sammen med sek-

torformanden Michael 

Rosenberg og teamleder 

Klaus Nielsen fra HK til 

møde med regionsfor-

manden og 1. næstfor-

manden. Her havde vi 

mulighed for, at drøfte 

nogle emner, som sek-

torbestyrelsen har fokus 

på. Det var bl.a. uddan-

nelse og arbejdsmiljøet.  

MUS  

Det er i denne tid, hvor 

mange skal have medar-

bejdersamtaler. Hvad er 

den dybere mening med 

medarbejderudviklings-

samtaler? 

Formålet med Medarbej-

derudviklingssamtalen 

er, at du og din nærme-

ste ledere får en løben-

de dialog, der skal sikre 
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HK-Klubben 

ønsker alle 

medlemmer 

og deres 

familier en 
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din udvikling som medarbejder. 

Ideer til emner kan være: ”året 

der er gået”, ”din generelle triv-

sel”, ”dine og arbejdspladsens 

ønsker til fremtiden” og 

”gensidig evaluering” 

Forberedelse til din MUS kan 

ske ved, at du eventuelt bruger 

skemaet, som findes på intra-

nettet. Eller du laver en liste 

over emner, du gerne vil tale om. 

Overvej hvad du vil tale om i 

forhold til året der er gået og det 

kommende år. Undersøg mulig-

hederne for uddannelse og kom-

petenceudvikling, så du kommer 

med helt konkrete ønsker. Benyt 

dig eventuelt af HK’s karrierete-

lefon. 

Har du kritik og krav, så husk at 

gøre det på den gode måde. 

Nogle huskeregler til dig selv er, 

at være forberedt, vær ærlig om 

nervøsitet, tal kun for dig selv, 

kom med konkrete eksempler, 

modtag kritik åbent, vær overbe-

visende, lyt opmærksomt, drop 

uvanerne og hold pauser. 

Sammen med din leder laver du 

et referat og en udviklingsplan, 

hvorpå I skriver de aftaler I laver 

om uddannelse m.m. I kan even-

tuelt lave aftale om opfølgning. 

Det kan også være, at du skal 

deltage i GRUS. 

GRUS står for gruppeudviklings-

samtale og følger de samme 

principper som en MUS, men 

bruges til projektgrupper, net-

værksgrupper og teams, der 

arbejder sammen længere tid. Her 

kan gruppen og lederen have brug 

for at have en årlig samtale, hvor 

de sammen har fokus på udvikling 

af deres konkrete arbejdsopgaver 

og gruppens arbejdsglæde og op-

gaver.  

Både ledere og medarbejdere skal 

forberede sig til GRUS på samme 

måde som til MUS – og der skal 

være et program og en rolleforde-

ling klar til samtalen.  

GRUS kan give medarbejderne 

større indflydelse, udbygge både 

individuelle og gruppens samlede 

kompetencer, give klare mål, reali-

stiske rammer og sikre feedback.  

GRUS kan give lederen mere viden 

om gruppens kompetencer og 

dermed optimere gruppens brug 

af ressourcer og resultater og give 

et billede af, hvad der motiverer 

gruppen.  

GRUS erstatter ikke MUS. 

  

Ændring af grundbeløbsniveau  

Regionernes lønnings- og takst-

nævn og Forhandlingsfællesska-

bet har aftalt, at der skal ske om-

lægning af de to nuværende 

grundbeløbsniveauer til ét fælles 

grundbeløbsniveau. 

Hidtil har Sundhedskartellet an-

vendt årligt grundbeløbsniveau 

1.01.2006, mens KTO har an-

vendt årligt grundbeløbsniveau 

31.03.2000. Disse to niveauer 

erstattes den 31. marts 2018 til et 

fælles grundbeløbsniveau. 

Læs mere her. 

 

Ferie i konfliktperioden 

Påbegyndt ferie: 

Hvis ferien er påbegyndt inden 

konfliktens eller lockoutes start, 

afvikles den, som aftalt.  

Ikke påbegyndt ferie: 

Er du omfattet af konflikten, kan 

du ikke gå på ferie. Også selvom 

den er aftalt på forhånd. Det sam-

me gælder ved en evt. lockout. 

Det skyldes, at dit ansættelsesfor-

hold principielt betragtes som ophørt 

under en konflikt, og du vil derfor 

ikke kunne holde ferie, så længe 

konflikten varer. 

Kan du ikke holde din ferie på grund 

af en konflikt, har du ret til erstat-

ningsferie.  

Din arbejdsgiver fastsætter et nyt 

tidspunkt for afholdelse af den ud-

skudte ferie.  

Det skal varsles med mindst 1 må-

ned for hovedferie og 14 dage for 

restferie, med mindre du og din ar-

bejdsgiver aftaler andet. 

Har du bestilt og betalt for ferie, skal 

du kontakte HK Sjælland på 70 11 

45 45. 

Læs mere her.  

Kurser og uddannelse 

Hvis du er påbegyndt et kursus inden 

konflikten bryder ud, har du princi-

pielt pligt til at afbryde kurset. En evt. 

fortsættelse på kurset, skal aftales 

med HK Sjælland.  

Er du i et forløb med kommunom, 

masteruddannelse m.m., hvor der er 

fremmøde nogle enkelte dage, vil du 

have mulighed for at deltage. Kon-

takt HK Sjælland. 

Læs mere her.  

En opfordring til, at følge med på 

intranettet, HK Kommunals hjemme-

side og HK Kommunals nyhedsbre-

ve. 

 

mitHK 

Hvis du ikke allerede har tjekket 

mitHK for at se, om du er registret 

med arbejdssted regionshuset, privat 

telefonnummer og privat mailadres-

se, så skynd dig, at gøre det.   

De private kontaktoplysninger, skal 

bruges til, at kontakte dig, hvis en 

evt. konflikt bryder ud. 

Har du spørgsmål er du velkommen 

til at kontakte HK på 70 11 45 45.  

Hvad med mobilen under  

en eventuel konflikt? 

Region Sjælland lukker ikke for din 

telefon, internetopkobling m.m. 

Men hvis du har arbejdsgiverbetalt 

mobil, mobilabonnement, arbejds-

mail, internetopkobling mv., som 

anvendes privat i konflikt perioden, 

er medarbejderen selv ansvarlig for 

at selvangive i forhold til SKAT. 

Læs mere her. 
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Overenskomst og lovgivning 

HK/Kommunal har forhandlingsretten på din arbejdsplads. Det betyder, at vi 

forhandler overenskomst med vores arbejdsgiver. Altså den aftale, der be-

stemmer hvordan reglerne er for din løn, barsel, fridage, overarbejde og 

mange andre ting. 

Ingen andre organisationer har adgang til at forhandle din overenskomst. 

Derfor er det gennem HK, du får indflydelse på rammerne for dit arbejdsliv.  

Kæden 

-I HK er vi solidariske med AC, FTF og LO, og det ser vi specielt ved denne overenskomstforhandling, hvor vi står skulder 

ved skulder i kampen for en overenskomst, som vi mener er fortjent, siger Gunhild Krogager Carlsson. 

-Der bliver i disse timer arbejdet ben hårdt på at få en aftale i hus. 

Resultatet af disse forhandlinger kommer også dem til gode, der står udenfor vores organisation. 

-LO-skolens sang ”Kæden” af Halfdan Rasmussen siger det helt klart: at ingen er stærkere, end det svageste led. 

-Derfor har jeg en forventning om, at ligesom vi viser solidaritet overfor dem, der står udenfor, så viser de også solidari-

tet overfor os, da jeg ikke finder det er rimeligt, at vi skal betale for at andre kan få gratis glæde af vores faglige arbej-

de.  

 

Overenskomst contra lovgivning 

I skemaet kan du se de vigtigste områder i overenskomsten, som har indflydelse på vores arbejds– og privatliv. 

Skemaet viser tydeligt, at der ikke er lovgivning på alle punkter.  

Det er derfor af den største betydning at vi er så mange organiserede i HK som muligt, når der skal forhandles overens-

komster. Kun derved kan vi opnå forbedringer til gavn for os selv. 

I øjeblikket ser vi en tilbagegang i medlemstallet. Det er medvirkende til at forringe vores gennemslagskraft, når vi sid-

der ved forhandlingsbordet med vores arbejdsgiver. 

Overenskomst contra lovgivning 

Emne Overenskomst Lovgivning 

Arbejdstid 
37 timer ugentligt incl. betalt frokost-

pause. 

Ingen fastsat arbejdstid. 

EU-direktiv: Max 48 timer pr. uge i gen-

nemsnit over 4 måneder. 

Løn 
Garanti for minimum den grundløn, der 

er fastsat i overenskomsten. 
Ingen 

Overarbejdsbetaling 

Overarbejdsbetaling efter almindelig 

arbejdstids ophør med hhv. 50 eller 

100%. 

Ingen 

Barns 1. og 2. sygedag Rettighed. Ingen 

Ferie 

5 ugers ferie - 6. ferieuge 

Ret til ferie med løn 

+1,95% særlig feriegodtgørelse. 

Ferielov: 5 ugers ferie 

+1% særlig feriegodtgørelse 

Seniordage 

Bonus på 2% svarende til 4 dage. En 

del af denne bonus, kan veksles til da-

ge. Bonus fra 60 år. 

Ingen 

Barsel 

14 ugers løndækning til mor. 

Og 3x6 uger til deling mellem far og 

mor. Pensionsindbetaling i ikke-

løndækket orlov. 

Løn i 14 uger 

Omsorgsdage 2 dage pr. barn under 7 år pr. år. Ingen 

Pension 
Gennemsnitlig ca. 15% fuld arbejdsgi-

verbetalt pensionsordning. 
Ingen 

Uddannelse 
Ret til betalt uddannelse i arbejdstiden 

for basis-personale. 
Ingen 


