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OK 18 skudt igang 

Uenighed om især den 

generelle lønudvikling ser 

ud til at blive de største 

bump på vejen til en ny 

overenskomst for de an-

satte i Danmarks fem regi-

oner. Det fremgår af for-

handlinger fredag efter-

middag, hvor de regionale 

arbejdsgivere igen frem-

lagde det synspunkt, at 

medarbejderne i regioner-

ne er foran i lønudvikling i 

forhold til privatansatte.  

En holdning, som lønmod-

tagerne i Forhandlingsfæl-

lesskabet er lodret uenige 

i, hvilket de blandt andet 

har dokumenteret med tal 

for en længere årrække 

end den, som arbejdsgi-

verne fremlægger.  

 

Hvis parterne ikke bliver 

enige om dette, kan det 

blive meget vanskeligt at 

indgå en aftale om en ny 

overenskomst.  

Derudover giver det også 

panderynker hos lønmod-

tagernes forhandlere, at 

arbejdsgiverne ønsker at 

forringe de eksisterende 

seniorordninger, så al-

derskravene bliver høje-

re.  

Et lille lyspunkt viste sig 

også fredag. De regionale 

arbejdsgivere tilkende-

gav, at de er indstillet på 

at afsætte ”op til 0,4 

procent” af lønsummen 

til forhandlingerne med 

de enkelte lønmodtager-

organisationer, herunder 

HK Kommunal, der for-

handler på vegne af 

15.800 medlemmer i 

regionerne.  

- Det er et gennembrud, 

der lover godt for vores 

egne forhandlinger. Nu 

tyder alt på, at der er 

penge til blandt andet en 

fortsættelse af kompe-

tencefonden på det regi-

onale område, siger Bodil 

Otto, formand for HK 

Kommunal.  

Generalforsamling 

HK Kommunal  

Mandag den 26. februar 

kl. 17.30 afholder HK 

Kommunal Sjælland ge-

neralforsamling på Grøn-

negades Kaserne i Næst-

ved. 

 

MØD OP OG STEM 

På valg er bl.a. FTR Gun-

hild Krogager Carlsson, 

der genopstiller, og håber 

på valg, så hun kan fort-

sætte arbejdet i bestyrel-

sen til gavn for medlem-

merne. 

-Jeg håber at så mange 

som muligt fra Regionen 

møder op og stemmer på 

mig, siger Gunhild. 

Læs mere her 

Sæt X i kalenderen 

HK Klubbens generalfor-

samling afholdes den 22. 

marts kl. 16.15 i Regions-

huset. 

 

Temadag i Odense om 

persondatabeskyttelse 

Har du styr på personda-

tabeskyttelse? 

Hvad siger den nye lov 

om persondatabeskyttel-

se helt præcist? Hvad er 

forskellen mellem data-

ejer og data-ansvarlig? 

Hvordan håndterer vi da-

ta-etik? Hvordan skaber vi 

kulturforandring, så data-

beskyttelse har større 

fokus? Er du aware om 

awareness? Hvordan kan 

vi lære af hinanden?  

 

HK Kommunals temadag 

den 14. marts hjælper dig 

på vej med ny viden samt 

erfaringer og inspiration 

fra andre kommuner/

regioner. Temadagen 

indeholder: Oplæg om 

persondataforordningen 

og dataetik, workshops og 

erfaringsudveksling. 

Tilmelding og yderligere 

oplysninger findes her. F
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Bryder forhandlingerne sammen, kan det fra 1. april 

2018 føre til enten strejke eller lockout. I tilfælde af 

konflikt sikrer HK Kommunal alle medlemmer konflikt-

støtte. Ikke-medlemmer kan stadig nå at melde sig ind 

og være sikret konfliktstøtte. Indmeldelsen skal dog 

være foretaget senest den 28. februar 2018. 

https://www.hk.dk/omhk/afdelinger/sjaelland/klubber-og-sektorer/sektorer/kommunal/generalforsamling
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292216575

