
1

privat
bladet

1 I 2014

for ansatte i private 
virksomheder

Stort tema

Sådan bygger 
du oven på dine
kompetencer 

Arbejdstiden 
er blevet 
flekSibel

 HVIS OG HVIS...
MERE UDDANNELSE

OG MODERNE
OVERENSKOMSTER

OK14

OK14_badge_56mm.indd   1 02/12/13   10:51

Så er forhandlingerne 
om dine vilkår i gangok
14



H
K

 p
r

iv
at

b
la

d
et

  j
a

n
u

a
r

 2
01

4

2

Udgiver
HK/Privatbladet udgives af HK/Privat 
v. sektorformand Simon Tøgern i 
samarbejde med HK/Danmark
Weidekampsgade 8 
2300 København S 
telefon: 70 11 45 45
www.hkprivat.dk
redaktionen-privat@ hk.dk
Ansvarshavende redaktør
Aage Lundgaard (DJ) 
telefon: 33 30 47 24 
aage.lundgaard@hk.dk
Redaktionssekretær
Dorthe Nerving (DJ)
telefon: 33 30 47 35,
dorthe.nerving@hk.dk

Journalister
Anders Høj Eggers (DJ) 
telefon: 33 30 41 03 
44ae@hk.dk
Annemette Schou 
Refsgaard (DJ) 
telefon: 33 30 44 75 
annemette.schou.refsgaard@hk.dk
Benjamin Bisgaard Krogh (DJ)
telefon: 33 30 44 85
44bk@hk.dk
Jesper Pedersen (DJ) 
telefon: 33 30 47 40 
jesper.pedersen@hk.dk
Tryk
Colorprint

HK/Danmarks redaktion
Niels Møller Madsen (DJ)
telefon: 33 30 48 64 
niels.moeller.madsen@hk.dk
Administration 
Anitta Winther Mikkelsen
telefon: 33 30 47 23 
anitta.winther.mikkelsen@hk.dk
Susanne Thomsen 
telefon: 33 30 44 22,
susanne.thomsen@hk.dk
Grafisk tilrettelægning
Pernille Kleinert
telefon: 33 30 44 76 
kleinep@gmail.com

Forside
Lars Wittrock
Oplag
101.100

Næste nummer udkommer 
21. februar 2014. Stof til 
dette nummer skal være redak tionen i 
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Husk at give din lokale HK-afdeling be-
sked om adresseændring, hvis du flytter 
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30 Man skal selv gribe mulighederne
HK’s unge medlemmer mellem 21 og 30 år har på flere 
områder en anden oplevelse af ligestilling end HK’s øv-
rige medlemmer, heriblandt driftskoordinator Rasmus 
Christoffersen. Han mener blandt andet, at barsel til 
mænd ikke er noget, der skal presses igennem. 
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indhold

 16  HK kommer tættere på dig
faglige netværk, hurtigt overblik over kurser og ar-
rangementer og et site, der kender dig og indretter 
sig efter dine behov. Det er nogle af ingredienserne i 
HK’s nye hjemmeside. Kig forbi og få mere ud af din 
fagforening.

28  Ligestilling med plads til        
  forbedringer

Ny medlemsundersøgelse viser, at det står skralt 
til med ligestilling mellem kønnene i Danmark. Det 
mener især HK’s kvinder. HK’s næstformand, mette 
Kindberg, ærgrer sig over, at regeringen har nedpri-
oriteret indsatsen for ligestilling.

 42  Arbejdstiden bliver tilpasset   
  efter privatlivet

DiSA industries A/S har haft fleksible arbejdstider 
siden 1997. og siden marts har HK/Privat-medlem-
merne end ikke skullet registrere deres arbejdstid. 
Det er en frihed under ansvar, som medarbejderne 
trives med.

tema

49
Lej et feriehus på Samsø
vil du leje sommerhus på Samsø, er det nu, du skal be-
stemme dig. vi trækker lod blandt de indsendte ferieøn-
sker i uge 8. emballage- og bogbinderbranchens med-
lemmer i HK/Privat og 3f-industri har førsteret.

18
Sådan bygger du oven på dine kompetencer
Du er nødt til at lære nyt for at beholde din værdi på arbejdsmar-
kedet. Kurser og efteruddannelse eller videreuddannelse er ind-
lysende. men der er også mange andre måder at blive klogere på. 
vi har bedt fire eksperter om at give deres bud på, hvordan du kan 
holde dig opdateret og på forkant. Her får du overblikket.

Arbejdstiden er               
blevet fleksibel
et flertal af HK/Privats medlemmer 
har fleksible arbejdstider. Det giver 
åbenlyse fordele i forhold til at få fa-
milie og arbejdsliv til at hænge sam-
men. men det åbner også for en risiko 
for at blive presset til at arbejde for 
meget og miste sammenholdet på ar-
bejdspladsen.

38

OK14
HVIS OG HVIS...
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SamSø

 8  De står i spidsen 
  for forhandlingerne

Se, hvem der forhandler industriens overenskom-
ster, der lægger niveauet for hele det private ar-
bejdsmarked.
 

10  bag om forhandlingerne 
  om industriens overenskomster

HK/Privat spiller - uden for rampelyset - en vig-
tig rolle i forhandlingerne om industriens overens-
komster.
 

 12 Sådan forløber overenskomst-
  forhandlingerne

Den 7. januar begyndte forhandlingerne om over-
enskomsterne i industrien, der lægger niveauet 
for, hvad man kan forvente på resten af arbejds-
markedet. 
lige veje.

14  Arbejdsgiverne skal erkende 
  virkeligheden

Danske virksomheder er ikke længere i akut øko-
nomisk krise. Det bør afspejle sig i OK-forhandlin-
gerne, mener HK/Privats formand. Det gør det for-
mentlig også, siger arbejdsmarkedsforsker.

iLLuSTRATioN mAi-bRiTT beRNT JeNSeN
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Unge erhvervsuddannede skal hurtigere i job. Det skal en ny 
fagpilotordning hjælpe med til
Små og mellemstore virksomheder kan nu - med et solidt økonomisk tilskud i 
ryggen - få sig en såkaldt fagpilot. 

en fagpilot er en ung erhvervsuddannet, som i en periode på 
mellem 6 og 12 måneder udfører en konkret opgave for 

virksomheden. Det kan blandt meget andet være im-
plementering af nye systemer eller udvikling af 

produkter.
ordningen er rettet mod erhvervsuddan-

nede under 30 år og skal være med til at 
sikre, at de unge kommer hurtigt i job. Tal 
fra Lo for 3. kvartal 2012 viser, at 18,5 
procent af nyuddannede inden for handel 
og kontor var ledige tre måneder efter af-
sluttet uddannelse. Seks måneder efter 
endt uddannelse var tallet knap nok fal-

det, men var på 18,1 procent.
Tilskuddet er på 12.500 kroner om må-

neden. men der er dog en række begrænsnin-
ger for, hvilke virksomheder, der kan søge om 

en fagpilot. Der må maksimalt være 100 fuldtids-
ansatte, og der må ikke være ansatte - nu eller inden 

for de seneste to år - som har en erhvervsuddannelse sva-
rende til fagpiloten.

læs mere om ordningen her: bit.ly/1d3dOfF

Vikarbeskæftigelsen fort-
sætter med at stige i Danmark. 
Den seneste opgørelse viser, at 
den sæsonkorrigerede vikar-
beskæftigelse nu er på knap 
25.000 ifølge Arbejdsmarkeds-
styrelsens såkaldte DReAm-
database. 

beskæftigelsen er dog fort-
sat langt under niveauet fra 
begyndelsen af 2008 lige inden 
krisen, oplyser Arbejderbevæ-
gelsens erhvervsråd, som har 
lavet analysen for HK/Privat.

- vi ser nu en støt stigning i 
de sidste tre år. Det svarer helt 
til vores indtryk af, at en del 
virksomheder går fortrinligt, 
mens andre stadig er lidt kri-
sepræget, siger formanden for 
HK/Privat, Simon Tøgern.

vikarbranchen er særdeles 
konjunkturfølsom, og derfor er 

det bratte fald i 2008 fra næ-
sten 35.000 til under 20.000 
i 2009 samt den nuværende 
stigning gode pejlemærker 
for den økonomiske situation i 
virksomhederne.

- vi tror på fortsat vækst og 
generelt bedre tider - og der-
for vil vikarbranchen også fort-
sætte sin vækst. vi tror, at vi-
karbranchen er kommet for 
at blive, og det giver særlige 
udfordringer for os i HK/Pri-
vat. vi arbejder derfor fortsat 
med at forbedre vikarernes 
vilkår, blandt andet ved at få 
dem overenskomstdækket og 
ved at få forbedret en række 
diskriminerende forhold i de-
res ansættelsesvilkår i forhold 
til de fastansatte, siger Simon 
Tøgern.

Bliv fagpilot og 
hjælp en virksoMhed 
Med at udvikle sig

mere arbejde til vikarer

Nye regler for juridiSk hjælp Via hk 
medlemmer af hk, som har et gratis medlemskab, kan ikke få 
juridisk hjælp til at føre en sag. Hidtil har det dog været muligt at 
få den juridiske hjælp med det samme, hvis man samtidig tegne-
de et betalt medlemskab. men fra 1. april 2014 er reglerne ændret. 
fremover skal man have været betalende medlem i tre måneder, 
før man har adgang til HK’s juridiske hjælp i en faglig sag. Stude-
rende med fritidsjob på op til 15 timer om ugen, inden for HK’s om-
råde, kan få et medlemskab med juridisk dækning for 95 kroner 
om måneden.

sådan følger 
du Med i ok14

hjeMMeside
hkprivat.dk/ok14 
-  er en temaside om over-
enskomstforhandlingerne

 
nyhedsBreve
Du får automatisk nyheds-
brev om vigtigt nyt i for-
handlingerne - forudsat, at 
vi har din email-adresse. 
Den kan du opdatere under 
”min profil” på mithk.dk
 
sMs-service
Send teksten 
OK14 til 1919.
 
sociale Medier

facebook
HK/Privat: 
facebook.com/hkprivat
Simon Tøgern: 
facebook.com/simontoegern
Marianne Vind: 
facebook.com/mariannevind

twitter
HK/Privat: 
@HKprivat
Simon Tøgern: 
@simontoegern
Marianne Vind:
@mariannevind
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tirsdag den 7. januar startede overenskomstfor-
handlingerne mellem DI og CO-industri. Det før-

ste møde blev afsluttet med det traditionelle pressemøde, 
hvor parterne i fællesskab bedyrer, at der vil blive tale om 
særdeles vanskelige forhandlinger.

En af vanskelighederne består denne gang i, at DI ikke 
åbent vil erkende, at det faktisk går rigtigt godt for man-
ge af deres medlemsvirksomheder. Specielt for de mange 
DI-virksomheder, som ikke er afhængige af en sløv inden-
landsk økonomi, men som nyder godt af at være til stede 
på nogle af klodens mange store vækstmarkeder. Her bli-
ver der tjent penge - og her er fremtidsudsigterne lyse.

I HK/Privat forventer vi ikke, at der bliver lagt op til 
lønfest. Men efter to særdeles smalle overenskomstløs-
ninger i 2010 og 2012 er der denne gang plads til at inve-
stere i fremtiden.

I HK/Privat har vi samlet vore prioriteringer under to 
overskrifter: "Tryghed gennem uddannelse" og "Overens-
komst til alle". I en omskiftelig international økonomi er 
uddannelse det vigtigste middel til at sikre vore medlem-
mer tryghed i beskæftigelsen gennem et langt arbejdsliv. 
Derfor vil vi have udvidet medlemmernes adgang til efter- 
og videreuddannelse over en bred front. Specielt medlem-
mer, som er opsagt, men endnu ikke fratrådt, skal have ud-
videt deres muligheder. Opsigelsesperioden skal ændres fra 
passiv venten til aktiv forberedelse til det næste job.

Under overskriften "Overenskomst til alle" gemmer 
der sig også en række forskellige krav. Vi vil have fjernet 
50 %-reglen. Den er diskriminerende og ude af trit med 
det danske arbejdsmarked anno 2014. Men vi vil også af 

med alle andre overleverede bestemmelser, der blokerer 
for, at flest muligt kan blive omfattet af overenskomster-
nes goder. For eksempel bestemmelser, der gør det mu-
ligt, at ”skrive folk ud af overenskomsten”, hvis de har be-
nyttet sig af mulighederne for at videreuddanne sig. Kort 
sagt ønsker vi moderne overenskomster.

I HK/Privat skal vi forhandle omkring 25 landsdæk-
kende overenskomster. Nogle omfatter flere tusinde med-
lemmer, andre nogle få hundrede. Den største og vigtig-
ste (Industriens Funktionæroverenskomst, IFO) forhand-
ler vi gennem forhandlingsfællesskabet CO-industri. Den 
er vigtig, fordi den omfatter så mange, og fordi den i kraft 
af DI’s altdominerende position på arbejdsgiversiden reelt 
lægger niveauet for de vigtigste spørgsmål.

HK/Privat vil forhandle konstruktivt. Vi er parat til at 
være kreative og prøve nye modeller af. Men arbejdsgi-
verne skal holde sig for øje, at forhandlingsresultatet skal 
evalueres af medlemmerne. HK/Privats medlemmer er 
ikke bange for at vende tommelfingeren nedad, hvis re-
sultatet ikke i rimeligt omfang imødekommer vore krav. 
Det beviste vi i 2010, hvor et stort flertal sagde nej.

De næste uger vil afsløre, om arbejdsgiverne er kom-
met i forhandlingstøjet.

Følg HK/Privats forhandlinger på hjemmesiden, i ny-
hedsbrevene, på Facebook og Twitter.

facebook.com/simontoegern
twitter: @simontoegern
mail: simon.toegern@hk.dk

læs mere om OK14 på side 8-15

OK 2014

En af vanskelighederne består denne gang i, at 
DI ikke åbent vil erkende, at det faktisk går rigtigt 
godt for mange af deres medlemsvirksomheder.’

nu dages det
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et flertal af hk/privats medlemmer har fleksible ar-
bejdstider i en eller anden form. men der er stadig fire ud af 
ti, som har faste arbejdstider. Det viser en undersøgelse, som 
epinion har lavet for HK/Privatbladet blandt 1.680 medlem-
mer. 

og det er for mange, mener marianne vind, næstformand 
i HK/Privat.

- Jeg forstår ikke helt de arbejdsgivere, som hænger fast i 
gammeldags arbejdstidsregler i stedet for at vise medarbej-
derne den tillid, at de godt selv i højere grad kan styre deres 
arbejdstid. og dermed få bedre mulighed for at skabe en god 
work-life balance, siger marianne vind.

- De fleste er glade for flekstid, så arbejdsgiverne scorer 
gevinsten ved at få mere motiverede og produktive medar-
bejdere.

Skal der indføres fleksible arbejdstider på arbejdspladsen, 
er det dog vigtigt, at medarbejderne kæmper for, at der bliver 
opsat klare regler. 

Der er ved fleksibel arbejdstid blandt andet en gråzone 
imellem, hvornår noget er overarbejde, hvor man ifølge over-

enskomsten skal have et tillæg, og hvornår det bare bliver ka-
rakteriseret som plus på tidskontoen. Derfor skal man ifølge 
marianne vind have en klar aftale om, hvornår der er tale om 
overarbejde. 

Ligesom hun anbefaler, at der skal være grænser for, hvor 
meget plus og minus man må have på sin tidskonto. marian-
ne vind tilføjer:

- Det er også vigtigt, at der er aftaler om, hvornår man 
på afspadsere. Kan du afspadsere hele dage og ikke bare gå 
tidligere? vi har medlemmer, som oplever, at det kan være 
svært at få tid til at afspadsere, og det er jo ikke meningen, at 
det skal være stressfremkaldende at nå at holde fri, hvor man 
skal lade batterierne op igen, siger næstformanden, der an-
befaler alle, at de skriver deres præcise arbejdstider ned. for 
deres egen skyld. 

   - især hvis der ikke er et tidsregistreringssystem på ar-
bejdspladsen. Så er dit eget excel-ark, eller hvordan du nu gør 
det, din eneste dokumentation for de timer, du har lagt.

læs mere på side 38-45
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flere på fleksiBel arBejdstid, tak

HK og HK’s a-kasse sender breve til din 
elektroniske postkasse på Mit HK. Gå 
ind på Mit HK via HK.DK og tilmeld dig 
sms- og e-mailservice. Så er du sikker 
på at få besked om vigtig information og 
påmindelser fra din fagforening og a-kasse.

FÅ STYR PÅ 
E-POSTEN 
FRA HK

HK.DK

Af JeSPeR PeDeRSeN  iLLuSTRATioN mAi-bRiTT beRNT JeNSeN
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jeg ØNSker fortSat blade fra hk 

Jeg bliver alders-/førtidspensionist pr.: (dag/måned/år)

Navn: Adresse:

Postnummer og by: Cpr-nummer:

kuponen indsendes til: HK/Privat, att. Anitta Winther mikkelsen, Weidekampsgade 8, 2300 København S. mærk kuverten ”bladtilmelding”.  

debati oktober deltog jeg på første række til 
min anden HK-kongres, og det her er min 
oplevelse. Kim Simonsen gik på taler-
stolen for at holde sin beretning. Der var 
en fin stemning, og jeg havde en forestil-
ling om, at der efterfølgende ville kom-
me kommentarer til hans beretning. men 
mærkeligt nok var der i stedet ca. 20 
mennesker, der havde brug for at kom-
mentere Kims kronik i berlingske Tiden-
de. Den måde, de gjorde det på, var hver-
ken konstruktiv eller særlig pæn. Der 
blev talt med store ord. Kim havde ikke 
forstået en skid af, hvad den organise-
rede fagforening er! men det tror jeg nu 
nok, han har. og jeg ærgrer mig over, at 
alle os - det tavse flertal - ikke gik på ta-
lerstolen og gav ham vores støtte. Hvor-
for sad vi bare og lyttede? 

Til jer, der kritiserede: Jeg undrer mig 
over, hvorfor i ikke er mere konstruktive 
i jeres kritik? for mig er det en selvfølge, 
at HK laver overenskomster, fører fag-
lige sager og i det hele taget er der for 
vores medlemmer. Det, jeg hører, der bli-
ver efterspurgt af medlemmer og poten-
tielle medlemmer, er: Hvad kan HK gøre 
for mig? Kan jeg få hjælp til min karri-
ere? vil HK hjælpe mig med, hvilken ud-
dannelse jeg skal gå efter, når jeg gerne 
vil udvikle mig? 

men de efterspørger også, at vi skal 
være synlige i pressen, vi gider ikke se 
Dennis Kristensen udtale sig hele tiden. 
vi vil se Kim Simonsen, så alle kan høre 
og se, at HK er der og kæmper vores sag. 
Ja, vi skal også fortælle om vores over-
enskomster med videre. men nok om det, 
det, der for mig er vigtigt, er, at når 
vi diskuterer tingene, så skal vi 
huske at være konstruktive 
i vores argumentation - 
og så er det ligegyldigt, 
om vi er sure eller ej. 
for der er ikke no-

gen, der vinder ved, at vi internt i HK op-
fører os som kamphaner. Kampene skal 
vi tage i forhandlinger med videre.

Så kære HK’ere, husk at være mere 
konstruktive!
venlig hilsen
Berit Schilling Nielsen,
6000 Kolding

konstruktiv kongres?

peNSioNiSt i 2014? - Sig til, hViS du Vil haVe hk-blade 
Når du går på pension, bliver du automatisk slettet fra listen over 
modtagere af HK-bladene - medmindre du har givet besked om det 
modsatte. går du på alders- eller førtidspension i år, kan du allerede 
nu give HK en melding, hvis du gerne vil have HK-bladene fremover. 

du kan sende en mail til anitta.winther.mikkelsen@hk.dk 
eller indsende kuponen på denne side

Nb! Hvis du på nuværende tidspunkt er alders- eller førtidspensionist 
og allerede har tilmeldt dig bladene, skal du intet foretage dig. 

disse hk-afdelinger udgiver blade, der udsendes 
sammen med hk/privatbladet
❚ HK Nordjylland
❚ HK midtvest 
❚ imi Hovedstaden

HK Service Hovedstaden, HK Sjælland, HK midt, HK Sydjylland 

og HK Østjylland udgiver ikke længere trykte afdelingsblade.

disse landsforeninger udgiver blade, der udsendes 
sammen med hk/privatbladet
❚ Dansk Laborantforening (Laboranten)
❚ Dansk Lægesekretærforening (DLmagasinet)

✁

h
k

/p
rivatbladet, W

eidekam
psgade 8, 0900 k

øbenhavn c. eller send en m
ail til: redaktionen-privat@

hk.dk. 
r

edaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indlæ
g. d

eadline til næ
ste num

m
er er 03. februar 2014. 

d
u kan også følge debatten eller selv deltage på w

w
w

.hk.dk/privat

iLLuSTRATioN LLuSTRA
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kim graugaard

viceadministrerende direktør i dansk industri
Den mest erfarne af de fire topforhandlere. 52-årige Kim 
Graugaard er med ved bordet for femte gang. Han starte-
de karrieren i Dansk Arbejdsgiverforening, men skiftede 
til Dansk Industri i 1993. Her har han beklædt poster som 
afdelingschef, underdirektør og altså nu viceadministre-
rende direktør med ansvar for overenskomsterne. 

karSteN dybVad

administrerende direktør i dansk industri
Det er en mand med magtpositioner i traditionelt meget 
indbyrdes uenige bastioner, som nu for anden gang er 
topforhandler på arbejdsgiversiden. 57-årige Karsten 
Dybvad har på lønmodtagersiden en fortid som økonom 
i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og LO. Siden blev 
han mangeårig departementschef i blandt andet Fi-
nansministeriet og Statsministeriet. I 2010 afløste han 
Hans Skov Christensen på posten som administrerende 
direktør i Dansk Industri.

de Står i SpidSeN 
for forhaNdliNgerNeOK14

HVIS OG HVIS...
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9

ClauS jeNSeN

formand for dansk Metal og co-industri
49-årige Claus Jensen har taget fat på sin første om-
gang som lønmodtagernes topforhandler, efter at han i 
2012 overtog posten som formand for Dansk Metal ef-
ter Thorkild E. Jensen. Fynboen indledte sin arbejdskar-
riere som plade- og konstruktionssmed på Lindøværf-
tet, hvor han også blev tillidsrepræsentant. I 2003 ryk-
kede han til Dansk Metals forbundshus og blev valgt til 
næstformand i 2009. Sidste år skabte han opmærksom-
hed, da han optrådte på Venstres landsmøde.

madS aNderSeN

formand for 3f’s industrigruppe og næstformand         
i co-industri
Mads Andersen er med for anden gang efter debuten i 
2012. Han er 44 år gammel og har taget turen igennem 
3F-systemet med udgangspunkt i Køge. Først tillidsmand 
på Codan Gummi, siden afdelingsformand i Køge og si-
den 2010 formand for 3F’s Industrigruppe og næstfor-
mand i CO-industri. Mads Andersen har desuden tidligere 
siddet 12 år i byrådet i Køge Kommune for Socialdemo-
kraterne.

på lØNmodtagerNeS Side 

deN 5. maNd 
- forligSmaNdeN
Kan lønmodtagere og ar-
bejdsgivere ikke lande en af-
tale, træder forligsmanden 
til. På industriens område bli-
ver det den 71-årige Asbjørn 
Jensen, som går ind og mæg-
ler. Asbjørn Jensen har mere 
end 20 års erfaring som for-
ligsmand og er i dag formand 
for forligsmændene. Han 
blev uddannet jurist tilbage 
i 1969, havde en lang karri-
ere i Justitsministeriet og var 
fra 1995 til 2012 højesterets-
dommer.
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Bag oM forhandlingerne oM 
industriens overenskoMster
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i begyndelsen af januar står fire mænd, 
klædt i jakke og slips, ved et bord i Dansk 
industris nye domicil midt på Rådhuspladsen i 
København. De - topforhandlerne for industriens 
overenskomster - holder et pressemøde på 22 
minutter. og derefter hører vi ikke fra dem, før 
de er blevet enige. eller før de er enige om at 
være uenige. og så må forligsmanden på banen. 
overenskomstforhandlingerne, der regulerer 
vilkårene på hele det private arbejdsmarked de 
næste par år, er gået i gang 

det er ganske vist fire mænd, som sidder og fører de egentlige 
forhandlinger på industriens område i det snævre forhandlings-
udvalg. To fra lønmodtagersiden og to fra arbejdsgiversiden (læs 
om dem på næste opslag).

Men selv om HK/Privat ikke er repræsenteret ved det bord, 
betyder det så langt fra, at HK/Privat ikke har nogen indflydelse. 
Bag de to mænd fra kartellet CO-industri, som består af i alt otte 
fagforbund, sidder nemlig et forretningsudvalg, som løbende 
mødes og giver de to topforhandlere mandat til at forhandle. 

HK/Privat har både formand Simon Tøgern og næstformand 
Marianne Vind med i dette 14 mand store udvalg. 

Derudover sidder en lang række af HK/Privats faglige sekre-
tærer i en række fagspecifikke udvalg, som mere konkret disku-
terer emner som uddannelse, pension og arbejdstid - alt efter 
hvad der er på bordet.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at de fleste større beslutnin-
ger bliver truffet ved bordet med de fire mænd. HK/Privat har da 
også presset på for, at de skal være repræsenteret i dette snævre 
forretningsudvalg. Ikke mindst med begrundelsen om, at man 
forhandler både funktionæroverenskomsten og timelønsoverens-
komsten - men at de to CO-industri-folk begge repræsenterer ti-
melønsområdet. Endnu er det dog ikke lykkedes at skaffe et fler-
tal i CO-industri til at få HK/Privats formand med ved det bord. ❚
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landSoverenSkomSter mellem 
hk/Privat og arbejdSgivere under 
danSk arbejdSgiverforening, 
Som Skal fornyeS i 2014

❚ Bilfærgernes Rederiforening - DIS
❚ Bilfærgernes Rederiforening - DAS
❚ Dansk Byggeri
❚ Dansk Erhverv - it
❚ Dansk Erhverv - kontor og lager
❚ Dansk Erhverv - reklamebureauer 
 og forlag
❚ Dansk Maskinhandlerforening
❚ Dansk Mode & Tekstil
❚ Danske Mediers Arbejdsgiverforening - 

funktionærer
❚ De Grafiske - funktionærer og 
 timelønnede
❚ De mindre byggeorganisationer - 
 (Danske Malermestre, Auto- og 
 Industrilakerere, Glarmesterlauget i 
 Danmark og Autobranchens 
 Arbejdsgiverforening)
❚ DI - emballageindustrien
❚ DI - funktionærer
❚ DIO-II - tidligere (HTS)
❚ Foreningen for Danske Virksomheder 
 i Grønland
❚ Grafisk Arbejdsgiverforening 
 - funktionærer
❚ Grafisk Arbejdsgiverforening 
 - digitalprint og serigrafi
❚ Grafisk Arbejdsgiverforening / 
 Danske Mediers Arbejdsgiverforening - 
 timelønnede
❚ HORESTA
❚ Kasino
❚ Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
❚ Tekniq

derudover Skal hk/Privat 
i 2014 forhandle følgende 
landSoverenSkomSter
❚ Kooperationen 
 - Kooperative Byggefagsvirksomheder
❚ DS Håndværk og Industri
❚ Tandlægeforeningen
❚ Danske Fysioterapeuter
❚ Dansk Kiropraktorforening
❚ Boligselskabernes Landsforening
❚ PLA - Lægesekretærer

industrien 
koMMer altid først
Dansk industris medlemsvirksomheder er mest 
udsat for konkurrence fra udlandet. Derfor be-
stemmer industriens overenskomster, hvor lidt el-
ler meget der skal være i de nye overenskomster

Der skal forhandles rigtig mange overenskomster i løbet af 
foråret. Men ingen andre laver forlig, før Dansk Industri og 
CO-industri har lagt deres forlig frem for verden. Sådan er 
det. Det er den store tværbjælke på det private arbejdsmar-
ked, den, som sætter rammen for alle de øvrige. Og sådan 
har det været i mange, mange år, siger Flemming Ibsen, pro-
fessor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

- Der er nogle, som tidligere har prøvet, og det har givet en 
frygtelig ballade, siger Flemming Ibsen.

Forklaringen på denne førsteret ved overenskomstbordet 
er rimelig enkel og logisk, mener arbejdsmarkedsforskeren. 

- Der er i forhold til samfundshensyn en vis logik i, at in-
dustrien indgår forlig først og sætter rammen. Det er dem, 
som er det eksporterende og konkurrenceudsatte erhverv. De 
skal sikre, at virksomhederne har en rimelig lønkonkurren-
ce, så det er et dogme på det private arbejdsmarked, at de be-
stemmer løndannelsen, siger Flemming Ibsen. 

Samtidig sidder Dansk Industri på en betydelig del af 
magten i Dansk Arbejdsgiverforening - som kan underkende 
sine medlemsforeningers overenskomster.

- Dansk Industri kan selvfølgelig ikke bruge deres magt 
for voldsomt, for så er der ikke nogen, som vil være i stue 
med dem, slår Flemming Ibsen fast. 

Men de øvrige arbejdsgiverforeninger må følge den fast-
lagte ramme. 

- Så er det selvfølgelig en mulighed at bruge pengene på 
en anden måde. ❚

HK/Privat sendte en hilsen til industriens arbejdsgivere i form af et 30 meter langt 
banner i den første uge af overenskomstforhandlingerne. Banneret hang lige over 
for Dansk industris domicil i København, så når de kiggede ud ad vinduerne over 
mod Rådhuspladsen, kunne de ikke undgå at få øje på budskabet ”Hvis og hvis.. 
Det er os, i vil leve af i fremtiden - Så er svaret mere uddannelse og moderne 
overenskomster". ›
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Medlemmerne
har forkastet 
overenskomst-
resultatet.

NEJ

Arbejdsgiverne (Dansk Industri) og lønmodtagerne (forhandlingsfællesskabet  
CO-industri) når frem til en aftale om de to nye overenskomster - for henholdsvis de  
timelønnede og funktionærerne. Så forhandles de øvrige overenskomster, der også 
hører under Dansk Arbejdsgiverforening. De bliver sendt samlet til urafstemning  
hos medlemmerne. Erfaringsvis lander nogle af forhandlingerne i forligsinstitutionen. 

Aben sendes videre til forligsmanden 
Det er simpelthen ikke lykkedes parterne at komme til enighed – afstanden mellem ønsker  
og krav er for stor. Hos forligsmanden kan der nu ske tre ting:      Parterne finder fælles fodslag 
med forligsmandens mellemkomst og indgår forlig.      Parterne kan ikke blive enige, og forligs-
manden fremsætter sit eget mæglingsforslag.      Forligsmanden skønner, at parterne har brug 
for mere tid, og udsætter den varslede konflikt i 14 dage. Det kan forligsmanden gøre to gange. 

Forlig med forligsmandens 
mellemkomst   
Det lykkes lønmodtagerne og  
arbejdsgiverne at opnå enighed 
med forligsmanden som mægler. 

Urafstemning på et mæglingsforslag fra forligsmanden
Alle forbundene sætter mæglingsforslaget til urafstemning hos medlemmerne - proceduren  
tager cirka tre uger. Hvis et flertal af medlemmerne i de forskellige forbund siger ja til forligs-
skitsen, er overenskomsterne godkendt. Selv om et flertal af HK/Privats medlemmer siger nej til 
deres overenskomst, kan den godt blive godkendt alligevel, hvis der er nok medlemmer af andre 
forbund, der siger ja til overenskomsten. Når man stemmer om et mæglingsforslag fra forligs-
manden, gælder særlige regler: Hvis den samlede stemmeprocent er under 40, skal mindst 25 
procent af alle stemmeberettigede have stemt nej, for at overenskomstresultatet kan forkastes. 

Intet forlig
Det lykkes ikke forligs-
manden at skabe enig-
hed mellem parterne, og 
han vurderer, at parterne 
er så langt fra hinanden, 
at han heller ikke kom-
mer med et mæglings-
forslag. 

Konflikt
Alle overenskomstdækkede med-
lemmer strejker. Konflikten kan  
tidligst begynde fem dage efter,  
at resultatet af urafstemningen  
er blevet offentliggjort. 

Forligsmanden samler op 
Når Dansk Industri og CO-industri er blevet færdige, er der rigtig 
mange andre overenskomster, der skal forhandles færdig, før med-
lemmerne skal stemme. Forligsmanden samler op på de overens-
komstforhandlinger, som ikke er nået i mål. Hos forligsmanden  
kan der nu ske tre ting:      Parterne finder fælles fodslag med for-
ligsmandens mellemkomst og indgår forlig.      Parterne kan ikke  
blive enige, og forligsmanden fremsætter sit eget mæglingsforslag.  
     Forligsmanden skønner, at parterne har brug for mere tid, og  
udsætter den varslede konflikt i 14 dage. Det kan forligsmanden 
gøre to gange. 

Urafstemning på et forlig
Medlemmerne i de forskellige fagfore- 
ninger skal stemme ja eller nej til de  
nye overenskomstaftaler. Arbejdsgiverne 
kræver altid, at overenskomsterne bliver 
kædet sammen til én afstemning. Det  
betyder, at selv om fx HK/Privats med- 
lemmer siger nej til deres overenskomst- 
resultat, kan det godt blive godkendt  
alligevel, hvis tilstrækkelig mange af  
de andre fagforbunds medlemmer siger  
ja til deres overenskomster. 

Medlemmerne  
har godkendt  
overenskomst- 
resultatet. 

Medlemmerne  
har godkendt  
overenskomst- 
resultatet. 

Medlemmerne
har forkastet 
overenskomst-
resultatet.

JA JA

Forlig Forlis

NEJ

Ja NEJNEJ Ja

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne kan ikke blive enige. Overenskomsterne udløber  
1. marts, så forligsmanden indkalder topforhandlerne fra DI og CO-industri. Forligs-
manden skal finde ud af, hvor parterne er enige, og hvor de ikke kan blive enige.  

Måske griber regeringen ind
Når der er stemt nej til overenskomstresultatet, kan regeringen vælge at ophøje  
forligsmandens mæglingsforslag til lov, som det foreligger, eller lave ændringer til 
det. Politikerne kan også vælge at forlænge overenskomsterne, der udløb 1. marts. 
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Den 7. januar begyndte forhandlingerne om 
overenskomsterne i industrien, der lægger 
niveauet for, hvad man kan forvente på resten af 
arbejdsmarkedet. forhandlerne har givet sig selv 
præcis én måned til at forhandle de to industri-
overenskomster for henholdsvis timelønnende 
og funktionærer. Planen er at blive færdige 
inden 7. februar, så man slipper for at opsige 
overenskomsterne - de udløber nemlig 1. marts

 

sådan forløBer 
overenskoMst-
forhandlingerne
AF DORTHE NERviNG OG JESPER PEDERSEN  GRAFiK METTE SEcHER

›
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og krav er for stor. Hos forligsmanden kan der nu ske tre ting:      Parterne finder fælles fodslag 
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forbund, der siger ja til overenskomsten. Når man stemmer om et mæglingsforslag fra forligs-
manden, gælder særlige regler: Hvis den samlede stemmeprocent er under 40, skal mindst 25 
procent af alle stemmeberettigede have stemt nej, for at overenskomstresultatet kan forkastes. 

Intet forlig
Det lykkes ikke forligs-
manden at skabe enig-
hed mellem parterne, og 
han vurderer, at parterne 
er så langt fra hinanden, 
at han heller ikke kom-
mer med et mæglings-
forslag. 

Konflikt
Alle overenskomstdækkede med-
lemmer strejker. Konflikten kan  
tidligst begynde fem dage efter,  
at resultatet af urafstemningen  
er blevet offentliggjort. 

Forligsmanden samler op 
Når Dansk Industri og CO-industri er blevet færdige, er der rigtig 
mange andre overenskomster, der skal forhandles færdig, før med-
lemmerne skal stemme. Forligsmanden samler op på de overens-
komstforhandlinger, som ikke er nået i mål. Hos forligsmanden  
kan der nu ske tre ting:      Parterne finder fælles fodslag med for-
ligsmandens mellemkomst og indgår forlig.      Parterne kan ikke  
blive enige, og forligsmanden fremsætter sit eget mæglingsforslag.  
     Forligsmanden skønner, at parterne har brug for mere tid, og  
udsætter den varslede konflikt i 14 dage. Det kan forligsmanden 
gøre to gange. 

Urafstemning på et forlig
Medlemmerne i de forskellige fagfore- 
ninger skal stemme ja eller nej til de  
nye overenskomstaftaler. Arbejdsgiverne 
kræver altid, at overenskomsterne bliver 
kædet sammen til én afstemning. Det  
betyder, at selv om fx HK/Privats med- 
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Arbejdsgiverne og lønmodtagerne kan ikke blive enige. Overenskomsterne udløber  
1. marts, så forligsmanden indkalder topforhandlerne fra DI og CO-industri. Forligs-
manden skal finde ud af, hvor parterne er enige, og hvor de ikke kan blive enige.  

Måske griber regeringen ind
Når der er stemt nej til overenskomstresultatet, kan regeringen vælge at ophøje  
forligsmandens mæglingsforslag til lov, som det foreligger, eller lave ændringer til 
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1

1

3

32

2

›



H
K

 p
r

iv
at

b
la

d
et

  j
a

n
u

a
r

 2
01

4

14

det går slet ikke så sløjt, som nogen har en interes-
se i at fremstille det. Økonomien herhjemme er ikke 
længere i kritisk forfatning, selv om ledigheden sta-
dig er for høj. Sådan er virkeligheden, og hvis arbejds-
giverne ikke vil erkende det, står vi med den måske 
største komplikation i 2014’s overenskomstforhand-
linger på det private arbejdsmarked. 

Sådan lyder meldingen fra HK/Privats formand, Si-
mon Tøgern, her én uge efter at CO-industris og Dansk 
Industris topforhandlere satte sig til bords (ved redaktio-
nens deadline 14. januar).

- Det kan meget vel være den største udfordring, at 
fagbevægelsen og arbejdsgiverne ikke har den sam-
me virkelighedsopfattelse. Det går faktisk rigtig godt i 
mange af DI’s medlemsvirksomheder, selv om de ger-
ne vil lade, som om at det ikke forholder sig sådan, si-
ger Simon Tøgern.

- Derudover kan det blive en udfordring, at der 
ikke er et klart og tydeligt billede af, hvad temaet for 
forhandlingerne er.

   
uddannelse og overenskomst til alle
HK/Privat har samlet sine OK-krav under to paroler: 
tryghed gennem uddannelse og overenskomst til alle. 
Særligt uddannelse er også højt prioriteret blandt de 
øvrige fagforeninger.

Simon Tøgern har da også en klar forventning om, 
at lønmodtagerne bliver imødekommet på det om-
råde. Ligesom han forventer, at man kan fortsætte ad 
den vej, som blev lagt ved de seneste overenskomst-
forhandlinger i 2012 - at flere HK/Privat-medlemmer 
skal have adgang til overenskomstens goder.

- Vi vil af med 50 %-reglen, som er diskrimineren-
de. Så jeg forventer selvfølgelig, at den og hele spørgs-
målet om dækningsområdet for overenskomsterne 
bliver en del af forhandlingerne, siger Simon Tøgern. 

kriseretorikken nedtones
Flemming Ibsen - professor og arbejdsmarkedsfor-
sker ved Aalborg Universitet - deler Simon Tøgerns 
opfattelse af, at lønmodtagerne bør forvente lidt mere 
end ved de seneste to forhandlinger i 2010 og 2012.

- Den mere hardcore kriseretorik holder ikke den-
ne gang. Arbejdsgiverne er udmærket klar over, at 
fagbevægelsen skal have lidt mere at sælge til deres 
medlemmer end ved de seneste forhandlinger. Og 
det er de nok også klar til at give. Men det bliver ikke 
ret meget, siger Flemming Ibsen, der forudser, at for-
handlingerne på industriens område kommer til at 
forløbe rimelig smertefrit.

- Man kan lave mange ting, som ikke koster ret 
mange penge. Og i forhold til HK/Privats krav om ud-
dannelse, så kan arbejdsgiverne jo godt se, at det er 
en god idé at uddanne folk i en krisetid, hvor der ikke 
er så meget at lave. 

Men ifølge Flemming Ibsen er det dog stadig ar-
bejdsgiverne, som har fat i den længste ende. 

- Skal jeg give et bud på, hvem der er gladest, når 
de er færdige, så må jeg sige Karsten Dybvad (admini-
strerende direktør i DI), fordi han endnu en gang kan 
sige, at han har forbedret virksomhedernes konkur-
renceevne. ❚

HK/Privat inklusive formanden, Simon Tøgern, var på 
Rådhuspladsen den 7. januar og fortælle om HK/Privats 
krav til overenskomstforhandlingerne: ”Tryghed gennem 
uddannelse” og ”Overenskomst til alle”.

Professor og arbejds-
markedsforsker ved 
Aalborg Universitet 
Flemming ibsen mener 
ligesom HK/Privats 
formand, at lønmod-
tagerne bør kunne 
forvente lidt af overens-
komstforhandlingerne 
denne gang. 

arbejdSgiVerNe 
Skal erkeNde 
VirkelighedeN

Danske virksomheder er ikke længere i akut økonomisk krise. Det bør 
afspejle sig i oK-forhandlingerne, mener HK/Privats formand. Det gør 
det formentlig også, siger arbejdsmarkedsforsker
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HVIS OG HVIS... 
DET ER OS, 
I VIL LEVE AF 
I FREMTIDEN
SÅ ER SVARET MERE UDDANNELSE 
OG MODERNE OVERENSKOMSTER
Vores medlemmer er udmærket klar over, at der stilles nye krav til dem hele tiden. De skal hoppe 
på tungen, se ind i fremtiden og være omstillingsparate for at følge med udviklingen. Nu mangler 
vi bare, at arbejdsgiverne følger efter. Mere uddannelse og moderne overenskomster til alle, tak. 
Nu ved I, hvor vi står. Vi ses til overenskomstforhandlingerne.
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faglige netværk, hurtigt overblik over 
kurser og arrangementer og et site, der 
kender dig og indretter sig efter dine 
behov. det er nogle af ingredienserne 
i hk’s nye hjemmeside. kig forbi og få 
mere ud af din fagforening

ideer til hk.dk
Det nye site er stadig i udvikling, 
og vil blive justeret og udviklet lø-
bende med en del nye funktioner i 
de næste to år. Hvis du har en ide 
til forbedring af sitet, så er du me-
get velkommen til at melde dig i 
netværket for HK.DK. Her kan du 
også stemme på andres ideer, og 
de mest populære og bedste ideer 
bliver belønnet med en præmie.

hurtigt overblik over 
kurser og arrangementer
HK’s afdelinger, tværgående 
landsforeninger og klubber har masser 
af gratis kurser og arrangementer. 
På den nye hjemmeside kan du få 
et hurtigt overblik over, hvad du har 
mulighed for at deltage i, og du kan 
melde dig til via hjemmesiden.

hj
em

m
e-

si
de

!

Ny 

HK Kommer 
tættere på dig 
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faglige netværk
Der findes allerede næsten 100 fag-
lige netværk på HK.DK. Der er alt fra 
”Virksomhedskonsulenter” over ”Ud-
satte børn og unge i den kommunale 
tandpleje” til ”Mentorer på beskæfti-
gelsesområdet”. Hvis du savner et net-
værk på dit fagområde, så foreslå det 
via sitet. Alle ideer bliver samlet – så 
du også kan få et netværk, der passer 
til dine interesser og behov. 

onlinekurser
Hjemmesidens område med onlinekurser 
er blevet gjort bedre, så du lettere kan få et 
overblik over de mange gratis kursustilbud 
HK har til dig via hjemmesiden, og som 
du kan benytte lige præcis, som det passer 
dig. Se eventuelt HK-bladet fra november, 
hvor der var en større omtale af de 
mange kurser.

vær med i debatten
Hvad mener du om dagpengeregler, 
uddannelsesmuligheder og din 
overenskomst? En række af HK’s valgte 
ledere blogger om de emner, der optager 
dem, og som de arbejder med på vegne 
af medlemmerne. Følg med og giv dit 
input via de mange blogs. 

råd og støtte
Hjemmesiden samler HK’s tilbud om 
råd og støtte under et menupunkt. 
Her kan du finde råd og støtte, hvis 
du skal på barsel, på dagpenge, 
bliver fyret, skal til jobsamtale, får 
en arbejdsskade, har et fritidsjob, 
er blevet syg eller vil gå på efterløn. 
Al information fra HK’s a-kasse 
finder du også under dette punkt 
på hjemmesiden. 
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eKsperterNe i 
KOmpeteNceudviKliNg

Claus agø hansen 
uddannelsessekretær i HK/Privat.
Primært arbejdsområde: videre-
uddannelse og uddannelsespolitik.
Fokus: Sidder i faglige udvalg for 
erhvervsuddannelserne og igang-
sætter projekter sammen med ar-
bejdsgiverne om elevoplæring og 
flere praktikpladser, muS-samtaler 
samt kompetencefondene.

frederik Nordentoft andersen
cand.soc. og analytiker hos 
New insight.
Primært arbejdsområde: Analy-
ser, arbejdsmarkeds- og vækstpoli-
tik i forhold til jobskabelse. 
Fokus: Samspillet mellem tekno-
logi, erhverv og vækst relateret til 
jobudvikling.

helle mylund jacobsen
chefkonsulent på 
Professionshøjskolen metropol. 
Primært arbejdsområde: forsk-
ning og udvikling inden for admini-
stration, forvaltning og ledelse.
Fokus: Redaktør på antologien ”Ad-
ministration - faglighed og praksis i 
administrativt arbejde”.

jens Christian olsen 
jobvejleder i HK Hovedstaden.
Primært arbejdsområde: vejle-
der og underviser ledige medlem-
mer af HK.
Fokus: Jobudvikling, kompetence-
afklaring og udviklingsmuligheder.

sådaN bygger 
du OveN på diNe 
KOmpeteNcer
AF MALENE MøLGAARD
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›

du er nødt til at lære nyt for at beholde din 
værdi på arbejdsmarkedet. kurser og efter-
uddannelse eller videreuddannelse er indly-
sende. Men der er også mange andre måder at 
blive klogere på. vi har bedt fire eksperter om 
at give deres bud på, hvordan du kan holde dig 
opdateret og på forkant. få overblikket på de 
næste sider
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vi du bygge oven på din erhvervsuddannelse, eller skal 
du have opdateret dine kompetencer, er der flere mulig-
heder i voksenuddannelsessystemet. Arbejder du inden 
for det administrative område, er der tre niveauer, du 
kan efter- eller videreuddanne dig på:

amu-kurSer. Ønsker du opkvalificering inden for dit nuværende job-
område eller nye faglige kompetencer, er det muligt at finde korte kur-
ser på www.amukurs.dk.

akademiuddaNNelSer henvender sig til dig, der har en erhvervs-
uddannelse inden for et relevant fagområde eller en gymnasial uddan-
nelse. i alle tilfælde skal du også have erhvervserfaring. Akademiuddan-
nelserne betegnes også som videregående voksenuddannelser (vvu). 
De er opbygget som deltidsuddannelser over op til tre år, og der er del-
tagerbetaling. Nogle akademiuddannelser kan også tages på fuld tid 
over et år.

diplomuddaNNelSer henvender sig til voksne med en kort eller 
mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsud-
dannelser over to til tre år, og der opkræves deltagerbetaling. Nogle di-
plomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

Sørg for at specialisere dig, anbefaler 
chefkonsulent Helle mylund Jacobsen.

- Sørg for at dygtiggøre dig inden for et an-
erkendt fagligt felt fx jura, økonomi eller HR. 
Det er genkendelige kompetencer for omver-
denen, og det giver altså mest i lønningspo-
sen, siger Helle mylund Jacobsen, som især 
råder blæksprutten til at blive superkoordina-
tor eller projektleder.

- Det skal bare hedde noget, det, man laver. 
Det er godt at sørge for at have tyngde et sted. 
Det er ikke nok at være generalist, fastslår 
chefkonsulenten.

specialiser dig

eFteruddaNNelse 
på tre Niveauer

uddaNNelse
›
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er du interesseret i at videreuddanne dig på et højere niveau, kan du finde 
inspiration til akademiuddannelser og diplomuddannelser på en spritny hjem-
meside lavet af HK/Privat. Her har uddannelseskonsulenterne i din fagforening 
samlet forslag til, hvordan du kan bygge oven på din uddannelse med konkrete 
akademi- eller diplomuddannelser for 25 jobprofiler inden for det administra-
tive område.

er du fx lønmedarbejder, kan du videreuddanne dig med en akademiuddan-
nelse i økonomi- og ressourcestyring eller tage en HD, som er Handelshøjsko-
lens diplomuddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi. Arbejder du med 
administrativ sagsbehandling, kan du ligeledes tage en HD eller en akademiud-
dannelse i kommunikation og formidling. Som receptionist kan du bygge oven 
på dine kvalifikationer med en akademiuddannelse i kommunikation og formid-
ling eller gå i gang med en merkantil diplomuddannelse.

Tjek de 25 uddannelsesprofiler inden for det administrative område og rele-
vante overbygningsuddannelser her: 
gå på hk.dk og skriv ”find din uddannelsesvej” i søgefeltet, 
eller brug dette link:  bit.ly/1da4lQp

du har ret til ti dages be-
talt uddannelse med løn, hvis 
der er overenskomst på din 
arbejdsplads. Denne ret skal 
altid aftales med arbejdsgi-
veren, så i er enige om, hvad 
der er relevant uddannelse. 
Tjek din ret til uddannelse i 
HK/Privats 26 landsdækken-
de overenskomster på 
www.hk.dk.

Du har også ret til selv-
valgt uddannelse, hvis du er 
dækket af en HK/Privat-over-
enskomst. i de fleste over-
enskomster er der mulighed 
for at bruge op til ti dage om 
året på uddannelse efter eget 
valg, og man kan spare sin 
ret op i tre år.

Du kan søge støtte til 
mange forskellige slags kur-
ser og uddannelse er fx en-
keltfag på erhvervsuddan-
nelser, fagmoduler på mer-
konomuddannelser, enkeltfag 
på diplom- og masteruddan-
nelser eller private kurser. 
læs mere om selvvalgt ud-
dannelse på www.hk.dk/
karriere/uddannelse/privat

Du har ingen ret til uddan-
nelse, hvis der ikke er over-
enskomst på din arbejds-
plads, med mindre det er 
nævnt i din ansættelseskon-
trakt. men med forberedelse 
og gode argumenter har du 
mulighed for at forhandle dig 
til kurser og kompetenceud-
vikling alligevel. brug muS-
samtalen til at overbevise din 
chef om, hvorfor det er rele-
vant, at du holder din viden 
og kvalifikationer opdateret.

amukurs.dk er en ny portal til medarbejdere og virksomheder, hvor du kan 
finde alle Amu-kurser. Amu-kurser er efteruddannelse til faglærte og ufaglær-
te medarbejdere. Det er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller 
stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb. 
man kan også lave et sammenhængende kursusforløb ved at kombinere kurser 
i en pakke, som gør det lettere for dig at målrette din uddannelse. 
pakkerne kan bruges, hvis du er:
❚ ufaglært med brancheerfaring og gerne vil blive faglært eller gerne vil opkva-

lificere dig til en bestemt jobprofil.
❚ faglært, der har fået nye opgaver, hvor du bevæger dig uden for dit oprindeli-

ge faglige område. Her kan du eventuelt få et supplerende uddannelsesbevis.
❚ faglært, der skal specialiseres i en bestemt retning. Du skal måske i dybden 

inden for dit fag, eller du er på vej mod en videregående uddannelse.
Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervs-

uddannelserne. Kontakt den nærmeste skole og få en individuel vurdering.

FiNd KOrte FOrløb på amuKurs.dK

aKademi- Og diplOmuddaNNelser 
til diN jObprOFil

tjeK diN ret til 
uddaNNelse
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Vi lærer nyt ved at løse krævende op-
gaver på jobbet. især når vi indgår i pro-
jekter. Den store gevinst ved hverdags-
læring er påvist af forskere i et studie fra 
norske Handelshøjskolen bi om kompe-
tenceudvikling på arbejdspladsen. 

Hverdagslæring omfatter den kompe-
tence, man får gennem erfaringer og re-
fleksioner i det daglige arbejde. Rigtig me-
get læring sker nemlig i det daglige sam-
arbejde med andre mennesker i projekter 
- både internt og eksternt. for nye projek-
ter og problemløsning giver nye kompe-
tencer.

Samtidig er sociale netværk helt afgø-
rende for hverdagslæring. for eksempel 
kan du bruge og lære af dit netværk, når 
du står over for et problem eller en udfor-
dring, og bede om råd fra nære kolleger, 
din chef eller i nogle tilfælde tidligere kol-
leger.

Derfor anbefaler forskerne at lægge 
forholdene på arbejdspladsen til rette for 
kompetenceudvikling i projekter og støtte 
op om hverdagslæring.

gennem studiet har de identificeret syv 
gode praksisser for hverdagslæring:
❚ brug muS-samtalen til at reflektere over, 

hvad du har lært gennem de seneste 
 projekter.
❚ Skab arenaer for videndeling.
❚ Åbenhed om, hvad folk laver.
❚ udvikl en hjælpekultur 
 - prioriter at give svar.
❚ vær bevidst om, hvem der sættes til at 

gennemføre forskellige projekter. udfor-
drende opgaver giver motivation og fag-
lig udvikling.

❚ udvikl sociale netværk.
❚ involver nyansatte i projekter fra dag ét.

læs mere om forskningsprojektet ”Klima 
for læring på jobben” på www.bi.no

husk at deltage i kaffepausen. Den er ikke bare et puste-
rum i dagligdagen. Her kan du også udveksle viden, erfarin-
ger og udfordringer med kollegerne og samtidig dele viden 
mellem afdelingerne. 

opfordringen om at prioritere de sociale pauser kommer 
fra jobvejleder i HK Hovedstaden Jens Christian olsen. Sam-
tidig anbefaler han at systematisere videndeling efter kurser 
og uddannelse på arbejdspladsen:

- Sug viden fra andre. overvej, hvad det kan give afdelin-
gen i øvrigt, at du eller en kollega har været på kursus, siger 
han og giver et eksempel fra en virksomhed, der strukturere-
de videndeling i teams. 

Når nogen havde været på kursus, så fik alle i teamet en 
opdatering, når kollegaen kom tilbage.

- vær opmærksom på, hvis en kollega skal på kursus, om 
det er noget, alle kan få glæde af, og hvordan i kan få del i 
hendes guldkorn. Der er så meget vundet ved, at tingene bli-
ver kollektiv viden. Det giver også en ekstra læringseffekt at 
skulle lære fra sig. Du lærer betydeligt mere ved at skulle for-
tælle andre om det, du lige har lært, understreger Jens Chri-
stian olsen og råder:

- bed om at få sidemandsoplæring, kobl dig på og spørg 
nysgerrigt, når en kollega har været på kursus, eller prøv at 
løse opgaver kollektivt, så viden bliver delt.

rag nye opgaver til dig, og byt job med din kollega en dag 
eller en uge. Sådan lyder opfordringen fra HK/Privats uddan-
nelsespolitiske sekretær Claus Agø Hansen.

for nye opgaver giver nye kompetencer. Det er kompeten-
ceudvikling med arbejdspladsen som læringsarena.

Jobvejleder i HK Hovedstaden Jens Christian olsen opfor-
drer ligeledes til at opsøge nye opgaver for at udvide kompe-
tencerne:

- Sig ja til nye opgaver, selv om du ikke har prøvet noget til-
svarende før. bagefter kan du definere opgaven mere præcist, 
hvad der kræves for at løse den, og hvor du kan finde hjælp og 
oplysninger - for eksempel gennem dit netværk, forklarer han.

videNdeliNg Og sidemaNdsOplæriNg

Opsøg Nye OpgaverHverdagslæriNg 
i prOjeKter
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podcast, youtube-videoer, webinarer og on-
lineforelæsninger erhelt naturlige kilder til viden i 
dag. især podcasts, som er musik, radio og video-
klip, man kan abonnere på via internettet - ofte 
gratis.

Læringseffekten er dog størst ved såkaldt 
blended learning frem for ved e-læring alene. Alt-
så hvor medarbejderne lærer nyt på en online-
platform og så samler op i fælles sessioner på ar-
bejdspladsen med udgangspunkt i det praktiske.

Du kan finde onlinestudier og webinarer på 
www.smartlearning.dk, som er et samarbejde 
mellem alle ni danske erhvervsakademier.

eller søge på youTube efter videomanualer på 
eksempelvis bogføringsprogrammer som e-co-
nomic.

Din fagforening har også gode og gratis til-
bud om onlineundervisning. På www.hk.dk un-
der karriere/online-kurser kan du blive opdateret 
på, hvordan du bruger sociale medier, eller blive 
en haj til PowerPoint, avanceret it eller grafiske 
værktøjer.

Det er meget vigtigt at få implementeret din nye viden, når du 
kommer hjem fra kursus. Skal du have effekt af din efterud-
dannelse, skal du sørge for at gøre dig overvejelser om, hvor-
dan du får brugt det i dagligdagen.

- for det er først, når du bruger de nye kvalifikationer i 
praksis, at dit kompetenceniveau stiger. Hvis det kompetence-
niveau, du er nået op på ved efteruddannelse, skal vedligehol-
des, er det vigtigt med opfølgning på arbejdspladsen, så den 
nye viden overføres til praksis, forklarer frederik Nordentoft 
Andersen, cand.soc. og analytiker hos New insight.

Jens Christian olsen, jobvejleder i HK Hovedstaden, anbe-
faler følgende strategi:

- Aftal et modtagermøde med din chef, når du kommer 
tilbage fra et kursus, hvor du fortæller, hvad du har lært, og 
hvad du nu kan, anbefaler han og uddyber:

- Hvad er de vigtigste punkter, og hvad kræver det af op-
følgning? ellers ender uddannelse med at blive for den enkel-
tes fornøjelses skyld, og det er en dårlig investering for virk-
somheden. Hvis kvalifikationer ikke bruges, så omsættes de 
ikke til kompetencer, og så er de ikke brugbare, understreger 
Jens Christian olsen.

uddaN dig ONliNe

Hverdags-
læriNg

plaNlæg at bruge det, du Har lært

›
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FOrberedelse 
Og KOmpeteNce-
aFKlariNg

til den årlige medarbejderudviklingssamtale har 
du mulighed for at gøre status på dine opgaver, resultater 
og trivsel. men også på hvilke opgaver der skal løses i det 
kommende år, og hvad det kræver af kompetencer og ud-
vikling. Det er til muS-samtalen med din chef, at du har 
muligheden for at aftale dig frem til at få ny viden og ud-
vikle dine kompetencer.

Du kan forberede dig til muS-samtalen på www.sam-
talens123.dk, som er et praktisk værktøj til at planlægge 
og støtte op om din kompetenceudvikling i dagligdagen 
og fremadrettet.

en undersøgelse blandt 3.600 HK’ere fra 2012 viste, 
at over en tredjedel havde fået nye arbejdsopgaver ud af 
muS. og cirka en tredjedel har fået efteruddannelse ud 
af det.

det kan være meget lærerigt, hvis du eksempelvis 
hvert andet år gør status over dit job: Hvilke arbejdsopga-
ver har du? Hvilke faglige felter løfter du på - og på hvil-
ket niveau?

ifølge Helle mylund Jacobsen, der er chefkonsulent 
på Professionshøjskolen metropol, er det en super nyttig 
øvelse at gøre status og herefter revidere sit cv.

- På den måde kan du også se, hvordan du har flyttet 
dig det sidste år. Når du arbejder, så lærer du noget. Der 
er ikke nogen af os, der står stille, hvis vi løser vores ar-
bejdsopgaver hver dag, fordi samfundets udvikling kal-
der på, at vi rykker os lidt. men hvis man ikke gør status 
en gang imellem, så kan man have oplevelsen af, at man 
står stille.

Brug mus-samtalen gør status Hvert andet år

›
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Sørg for at få udnævnt læringsagenter i 
virksomheden, foreslår frederik Norden-
toft Andersen, cand.soc. og analytiker hos 
New insight.

- Når en kollega har været på efterud-
dannelse, så kan læringsagenten sørge 
for, at den nye viden bliver formidlet vi-
dere i virksomheden og får et efterliv. Jeg 
tror, det bliver mere og mere centralt, at 
nogen skal varetage den videre læring på 
virksomheden, forudser han.

- De store virksomheder har afdelin-
ger, der sidder med strategisk uddannel-
sesplanlægning. men i mindre virksom-
heder med tre administrative medarbej-
dere og to salgsmedarbejdere er der ikke 
samme kapacitet, og det er et problem, 
fordi der er så mange små og mellem-
store virksomheder. Her er der ikke for-
løb, der understøtter den kontinuerlige 
læring, siger frederik Nordentoft Ander-
sen og opfordrer HK’erne til at påtage sig 
opgaven som læringsagent.

- Nogen i virksomheden skal holde 
øje med kurser, kompetenceudvikling og 
nye teknikker, som er strategisk vigtige 
for virksomheden og medarbejderne. for 
rigtig mange virksomheder forholder sig 
slet ikke til det og kender ikke udbud-
det af kurser og uddannelser, konklude-
rer han.

- faktisk har jeg lige lavet en analy-
se af jobprofiler på administrativt perso-
nale, og der har vi lavet en jobprofil, som 
handler om kompetenceudvikling og ud-
dannelse. Når alle processer i virksom-
hederne efterhånden er blevet optimeret, 
så tror jeg, at det her med et mere sy-
stematisk blik på medarbejdernes kom-
petencer bliver det næste, spår frederik 
Nordentoft Andersen og siger:

- Hold øje på andres vegne. Tag den 
arbejdsopgave, for den ligger der!

hvorfor vil du gerne blive klogere, og hvad er det, det 
skal hjælpe med til? Det er spørgsmål, du skal stille dig selv 
for at finde den rigtige kompetenceudvikling, anbefaler Helle 
mylund Jacobsen. Hun er chefkonsulent på Professionshøj-
skolen metropol samt redaktør og skribent på en ny antologi 
om faglighed og praksis i administrativt arbejde.

- er der noget, du synes, du ikke helt har tjek på, som fx 
økonomistyringssystemer, eller kunne du godt tænke dig at 
blive klogere på, hvordan i arbejder bedre sammen i orga-
nisationen, så er det der, du skal sætte ind. og kan du se, at 
du er lidt sårbar på arbejdspladsen og har brug for at gøre 
opmærksom på noget, du allerede kan, så er det et godt ud-
gangspunkt for udvikling. og måske kan det være en god idé 
at få bevis på dine kompetencer og bygge oven på det, du kan 
i forvejen, siger hun og understreger:

- først og fremmest skal man selvfølgelig gå efter det, 
man har lyst til at lære.

definer sårBare områder

er der midler til kompetenceudvikling på din arbejds-
plads kan nogle af dem være givet godt ud til samtaler med 
en rådgiver, som har forstand på kompetenceafklaring - altså 
hvad du laver, og hvad du faktisk kan, anbefaler Helle mylund 
Jacobsen, der er chefkonsulent på Professionshøjskolen me-
tropol.

Du kan også henvende dig til studievejlederen på den lo-
kale handelsskole eller akademi for at få hjælp til kompeten-
ceafklaring.

Start med at bruge HK’s hjemmeside, hvor du under 
menupunktet Karriere finder seks trin til afklaring. 

eller tjek www.kompetenceweb.dk, hvor du kan finde fire 
udførlige øvelser til kompetenceafklaring, der kan udføres in-
dividuelt og i grupper.

få Hjælp til KompetenceafKlaring Bliv læringsagent 
for Kollegerne
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Arbejdsmarkedet står aldrig stille, så det skal du 
naturligvis heller ikke. Som medlem af HK er du 
altid et skridt foran udviklingen. Du får blandt 
andet tilbudt kurser og uddannelser, der matcher 
de kompetencer, arbejdsgiverne efterspørger. Vi er 
Danmarks største fagforening for funktionærer og 
samarbejder med arbejdsmarkedets øvrige parter, 
for at du kan have så godt et arbejdsliv som muligt.

Styrk din
karriere
ved at Styrke 
din faglighed

hk.dk
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Sværhedsgrad: middel let 

send krydsordsløsningen til
HK/Privatbladet 
Weidekampsgade 8, 0900 København c 
Mærk kuverten ”krydsord”, eller send en mail til 
krydsord-privat@hk.dk. Mailen skal være forsynet med 
løsningen samt navn og adresse. Løsningen skal senest 
være os i hænde 3. februar 2014.

Gavekort på 200 kroner til Matas: Lone Winther Hansen, Hovgårdsvej 1, 4780 Stege
Gavekort på 150 kroner til Matas: Emil Jakobsen, Højager 37, 2670 Greve
Gavekort på 100 kroner til Matas: Grethe Seiding, Kirkestenten 11, Skt. Klemens, 5260 Odense S

vindere af kryds nummer 11, 2013 

KOdeOrdet var: sKyKlap

Find løsningen på www.hk.dk/privat

Udfyld de tomme felter, således at alle tallene 1-9 
forekommer i hver række og kolonne. Desuden skal 
hvert af de ni kvadrater også indeholde tallene 1-9.

Kodeordet

Navn

Adresse

Postnr. & by

Telefon

løsNiNg aF Kryds Nummer 01, 2014

løsNiNgeN sKrives i de Farvede Felter
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der er flere måder at 
få nye Kompetencer på 
– gratis, og mens man 
er på arBejde. 
Bl.a. Hvordan?
(ordet er todelt 
grundet dets længde)

Hvad hedder 
formanden for 
forhandlings-
fællesskabet 
CO-industri?

Den berømte guitarist 
Saul Hudson var en af 
frontfigurerne i Guns 
N' Roses. Hvad er hans 
kunstnernavn?
 

Saltet rogn fra støren 
bærer dette navn. Fås i 
sort, grå eller gulbrun.
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HK’s Kvinder:  
AF NiELS MøLLER MADSEN

ligestilling med plads til 
forBedringer

ny medlemsundersøgelse 
viser, at det står skralt til med 
ligestilling mellem kønnene i 
danmark. det mener især hk’s 
kvinder. hk’s næstformand 
Mette kindberg ærgrer sig over, 
at regeringen har nedprioriteret 
indsatsen for ligestilling

HK’s næstformand Mette Kindberg 
mener, at det er en øjenåbner, at så få sy-
nes, at der i høj grad er ligestilling mel-
lem kønnene i Danmark.

- Alle mener jo, at der bør være lige 
muligheder. Undersøgelsen viser, at vi 
ikke har ligestilling i Danmark. Det er 
ikke bare noget, vi går rundt og siger. 
Det er noget, som medlemmerne oplever, 
siger Mette Kindberg, der mener, at der er 
et godt stykke vej, før alle har lige mulig-
heder uanset køn.

- Det er jo HK’s pointe i det her arbej-
de. Samme løn for samme arbejde. Sam-
me muligheder for at gå på barsel. Og 
samme muligheder for at tage på efterud-
dannelse og gøre karriere.

Forskellene i kønnenes vurdering af-
spejler sig også, når de bliver bedt om at 
angive de grunde til diskrimination, som 
er vigtigst at tage fat om. På kvindernes 
førsteplads er diskrimination på grund af 
køn, mens HK’s mandlige medlemmer 
synes, at diskrimination på grund af et-
nisk oprindelse og alder er vigtigst. Køns-
diskrimination er helt nede på en tredje-
plads hos mændene.

især et kvindeproblem
Diskrimination på grund af køn viser sig 
da også at være et problem, som især kvin-
der oplever. Bare 4 procent af HK’s mand-
lige medlemmer har følt sig udsat for dis-

bare 16 procent af HK’s medlemmer 
mener, at vi i høj grad har ligestilling mel-
lem kønnene i Danmark. 67 procent me-
ner, at vi i nogen grad har opnået ligestil-
ling, mens 17 procent mener, at vi kun i 
mindre grad har det.

Det viser en ny undersøgelse, som HK 
har foretaget blandt sine medlemmer. 

Undersøgelsen viser også, at kvinders 
og mænds opfattelse af graden af ligestil-
ling i Danmark er som nat og dag: Hver 
tredje mand mod hver 10. kvinde mener 
således, at vi har opnået en høj grad af li-
gestilling mellem kønnene.
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Ja Nej  ved ikke

Flere kvinder føler sig 
diskrimineret

Har du inden for det seneste år følt, at du 
blev udsat for diskrimination på grund af 
dit køn (fx gået glip af et nyt job, blevet 
fyret, fået nej til lønforhøjelse, fået nej 
til efteruddannelse, blevet begrænset i 
muligheden for at gå på barselsorlov eller 
andet)?

Ja Nej  Husker ikke

Mange kvinder bliver 
spurgt til barselsplaner

Har du oplevet at blive spurgt til dine 
barselsplaner ved en jobsamtale?
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Flere mænd end kvinder 
synes, der er ligestilling 
mellem kønnene

i hvor høj grad mener du, at vi har opnået 
ligestilling mellem kønnene i Danmark?

i høj grad  i nogen grad  i mindre grad  Slet ikke

mand  Kvinde

mand  Kvinde

mand  Kvinde
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om medlemsundersøgelse om ligestilling

Webbaseret spørgeskemaundersøgelse udsendt til HK’s medlemmer 

i december 2013. 4.098 medlemmer besvarede spørgeskemaet. 

Undersøgelsen er udført af Medlemskommunikation og 

Markedsføring i HK i samarbejde med HK’s afdeling for Politik og 

Analyse.

krimination mod 12 procent af kvinderne.  
Når man spørger, hvad diskriminationen 
bestod i, svarer mere end halvdelen, at de 
gik glip af en lønforhøjelse.

Men diskriminationen giver sig også 
andre udslag. Fx har langt flere kvinder 
end mænd blandt HK’erne oplevet at bli-
ve spurgt til deres barselsplaner ved job-
samtaler – selv om spørgsmålet er i strid 
med ligebehandlingsloven.  Det er især 
kvinderne i de yngre aldersgrupper, som 
bliver spurgt til deres barselsplaner. Hver 
femte mellem 21 og 30 år og mere end 
hver fjerde mellem 31 og 40 år har således 
oplevet det. 

Mette Kindberg er ked af, at HK har 
fået så lidt hjælp af regeringen.

- Vi havde jo sat vores lid til, at der kom 
skub i nogle af vores mærkesager på lige-
stillingsområdet, da regeringen trådte til i 
2011. Og det så som udgangspunkt rigtig 
godt ud. Både øremærket barsel til fæd-
re og en brugbar kønsopdelt lønstatistik 
stod i regeringsgrundlaget. Men øremær-
ket barsel til fædre er droppet. Det samme 
er forslaget om barselsbonus. Og regerin-
gens forslag til lønstatistik ser desværre 
kun ud til at gøre arbejdet med at sikre li-
geløn marginalt lettere.

bekymret for fremtidens kvindelige 
pensionister
- Tag nu barselsorloven. Økonomien er 
afgørende for, hvordan forældrene deler 
barslen imellem sig. Så længe der ikke er 
fuld økonomisk dækning, vil den, der får 
mest i løn blive på arbejdet i stedet for at 
tage orlov – for at mindske løntabet, siger 
Mette Kindberg, der er bekymret for kvin-
dernes stilling på langt sigt.

- Når kvinderne konsekvent får mindre 
i løn og tager langt hovedparten af bar-
selsorloven, får det altså konsekvenser for 
deres pension. Den bliver mindre og må-

ske ikke stor nok til, at de kan op-
retholde en rimelig levestandard 
som pensionister. Mange kvinder 
vil være afhængige af, at det of-
fentlige supplerer deres pension. 
Men fremtiden er usikker, og det 
offentliges supplement til pensio-
ner kan blive fjernet eller forringet 
på ingen tid. Det viser erfaringer-
ne med efterlønnen, der blev for-
ringet, dagpengeperiodens længde, 
der blev forkortet osv., siger hun.

Mette Kindbergs pointe er, at 
hvis man ikke gør noget – fx øre-
mærker barsel til fædre og sikrer 
lønmodtagerne værktøjer til at sik-
re ligeløn for lige arbejde, så ryk-
ker ligestillingen mellem kønnene 
sig ikke ud af stedet.

- Hvis mor tager hovedparten af 
barslen, vil hun ofte fortsætte med 
at være særlig ansvarlig for omsor-
gen, også når børnene bliver æl-
dre. Hun vil være afhængig af åb-
ningstiderne i daginstitutionerne. 
Hun vil tage de fleste børns syge-
dage. Det vil hæmme hendes mu-
ligheder for at tage efteruddannel-
se og gøre karriere. Hun vil gå glip 
af lønstigninger, og hun vil indbe-
tale mindre til pension.

- Hvis fravalget af karriere, løn 
og pension af en passende størrel-
se var frit, så for min skyld gerne. 
Men valget er ikke frit. Den daglige 
økonomi tvinger familierne til at 
disponere på en anden måde, end 
hvis de kunne vælge frit, siger Met-
te Kindberg. ❚
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maN sKal  
selv gribe  
muligHederNe

AF KiRSTEN MARiE JUEL JENSEN / FOTO LiSBETH HOLTEN OG BRiAN RASMUSSEN

Mænd kan selv kræve mere barsel. kvinder kan selv kræve mere i løn. og så kan 
vi droppe lyserødt legetøj til piger og blåt til drengene. det er nogle af de forslag, 
hk-medlemmer mellem 21 og 30 år kommer med. 

en ny undersøgelse viser, at de unge i højere grad end de ældre hk-medlemmer 
mener, der er ligestilling i danmark. vi har derfor fået rasmus christoffersen, 
25-årig driftskoordinator i føtex i ebeltoft og camilla schultz nielsen, 24-årig 
retsassistent ved retten på frederiksberg til at uddybe deres syn på mande- og 
kvinderoller. og hvorfor de mener, ligestilling er op til den enkelte

Hvornår er der ifølge dig ligestilling 
på en arbejdsplads?
Rasmus: Hvis du er motiveret og vil 
fremad, skal du have mulighed for det, 
hvis du gør det godt. Lige meget hvem du 
er. 
Camilla: Når alle har de samme 
muligheder for arbejdsopgaver, at 
komme på kurser og stige i løn. På min 
arbejdsplads oplever jeg, at vi alle er noget 
værd, og at man bliver set på som det, 
man er – ikke hvad man har været, eller 
måske bliver. 

legetøj skal ikke være til 
enten drenge eller piger
Har du selv forestillinger om, hvad 

der er særligt mandligt eller kvindeligt 
at arbejde med? 
Rasmus: I mit eget job ser jeg ikke stor 
forskel på mænd og kvinder. Men der er 
da stadig flere mandlige slagtermestre 
og mekanikere og flere kvindelige 
sygeplejersker. Men det vil stille og roligt 
ændre sig af sig selv, fordi der i dag er 
muligheder for, at man kan vælge, hvad 
man vil. For eksempel er der nu fokus på, 
at legetøj ikke skal være til enten piger 
eller drenge. Jeg kan for eksempel ikke 
se nogen grund til, hvorfor drengelegetøj 
skal være blåt, og hvorfor pigelegetøj 
skal være lyserødt. Og det tror jeg, vil få 
erhvervsmønstrene til at ændre sig.
Camilla: Jeg tror, grunden til, at flere 

mænd er håndværkere, er, at det er hårdt, 
og det er de bedre bygget til. Og så er det 
måske mere en kvindeting at sidde på et 
kontor og lave sagsbehandling. Alle har i 
dag mulighed for at vælge det, de helst vil 
arbejde med.

mænd er bedre til at sælge sig selv
Er mænd eller kvinder de bedste ledere? 
Camilla: Jeg synes, man kan det samme, 
uanset om man er mand eller kvinde. 
Mænd er måske bedre til at sælge sig selv 
til en jobsamtale og på den måde komme 
frem, end kvinder er. Men måske er der 
også bare flere mænd end kvinder, der vil 
være ledere.
Rasmus: Jeg mener bestemt, de kan 

uNge: alle sKal Have samme muligHeder – meN de må selv gribe dem

›



31

Ligestilling for 
mig er:
… at vi alle har kvalifikationer, som kan 
hjælpe alle andre, så lad os dog give andre 
muligheden og lønnen for deres arbejde. 
Mand i 30’erne fra det offentlige område

… at kvinder og mænd har de samme 
muligheder og rettigheder for at blive 
de ting de gerne vil - om det er som 
statsminister, hjemmegående ægtefælle 
eller kontorassistent. Det handler om, at 
ingen bliver diskrimeret på grund af deres 
køn, men at alle vurderes ud fra deres 
kompetencer.
kvinde i 20’erne fra det private område

… ikke at gøre forskel. Det gælder begge 
veje. man skal ikke give en forfremmelse til 
en mand, fordi han er en mand, men fordi 
han gør et godt stykke arbejde. modsat skal 
man ikke tvinge kvinder ind i bestyrelser, 
fordi de er kvinder, men fordi de gør et godt 
stykke arbejde.
Mand i 20’erne fra det private område

… at kvinder og mænd skal have de samme 
muligheder. Kvinder skal have samme 
muligheder som mænd i forbindelse 
med chefstillinger, ansættelsesvilkår og 
ansættelsesmuligheder. mænd skal have 
lige så stor mulighed for at holde barsel 
som kvinder. Det er en forældet holdning, 
at alle kvinder vil holde fuld barsel. 
kvinde i 20’erne fra det private område

… at der ikke er nogen forskelsbehandling 
på grund af køn og andet. Det betyder ikke, 
at mænd og kvinder (eller forskellige racer 
osv.) skal gøre nøjagtig det samme. Der 
er intet galt i kønsroller, så længe de er 
frivillige og ingen forhindres i at bryde sin. 
Mand i 30’erne fra det private område

… at ligeløn er det allervigtigste. Hvis 
lønnen mellem mænd og kvinder blev 
mere udjævnet, er jeg ikke i tvivl om, det 
også vil give sig udslag i mænds barsel. 
Som det er nu, holder mænd ikke barsel, 
da det er for dyrt for en familie at undvære 
mandens indtægt. 
kvinde i 30’erne fra det offentlige område

CiTATeR fRA meDLemSuNDeRSØgeLSe om 
LigeSTiLLiNg, HK DANmARK,  DeCembeR 2013

- Det er noget svineri, at man diskriminerer 
på grund af køn. Det er der, vi har vores 
fagforeninger til at hjælpe os, siger camilla 
Schultz Nielsen, retsassistent ved Retten 
på Frederiksberg. 
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være lige gode – de har bare forskellige 
indgangsvinkler, og det er kun godt. 
Jeg finder det faktisk mere lærerigt, når 
jeg har kvindelige ledere, for de tænker 
anderledes end mig, og så bliver jeg 
udfordret på en anden måde. En sund 
blanding af begge køn på en arbejdsplads 
vil altid være det bedste udgangspunkt, 
men det handler ikke om at kigge på 
procenter. Jeg tror på, man bliver leder, 
hvis man er motiveret for det og har 
kompetencerne til det. 

den enkelte mand bør kræve barsel
Er det mest naturligt, at kvinden 
eller manden tager mest barsel? 
Rasmus: Jeg synes, det burde være ligeligt 
fordelt at tage vare på barnet. Det kan 
hæmme kvinderne, hvis de skal være 
et helt år væk fra arbejdsmarkedet. Det 
nedsætter karrieremulighederne. Hvis 
mænd bare tog to-tre måneders barsel, 
ville det hjælpe. Jeg synes dog ikke, 
det er noget, der skal presses ned over 
hovederne på folk. Det skal gøres gennem 
oplysningskampagner, så det bliver 
normalt, at flere mænd tager barsel. Det 
må være den enkelte mand, der skal sige, 
at ”jeg vil også have lov til at tage barsel”.
Camilla: Jeg synes, det er mest naturligt, 
at kvinden tager mest barsel. Det er 
hende, der har født barnet. Det første 
stykke tid kan manden alligevel ikke gøre 
så meget. Jeg synes, det skal være op til 
manden, om han har lyst til også at tage 
barsel. Det kommer meget an på, hvad 
man laver. For eksempel er min kæreste 
selvstændig, så han ville miste en del 
omsætning, hvis han gik på barsel. 

man får ikke mere i løn, hvis 
man ikke selv beder om det
Mænd tjener cirka 17 procent mere end 
kvinderne. Bør/kan dette billede ændres?
Camilla: Jeg synes helt klart, at hvis man 
har samme stilling og arbejdsopgaver 
og samme erfaring, skal man have den 
samme løn. Mændene stiller måske større 
krav, så måske skal kvinderne bare selv 
være bedre til at forhandle deres løn. Man 
får ikke noget, hvis man ikke selv beder 
om det. 
Rasmus: Hvis en kvinde og en mand 

har samme udgangspunkt og er lige 
så motiverede i en stilling, så burde 
de få samme løn. Jeg tror, der er færre 
kvinder, der tænker på eller tør gå ind og 
kræve lønforhøjelse. Man bør få mere 
fokus på det og klæde folk bedre på til 
lønforhandlingssamtaler. 

tal med din tillidsrepræsentant, 
hvis du diskrimineres
I HK’s undersøgelse siger 4 % mænd og 
12 % kvinder, at de har oplevet at blive 
diskrimineret på grund af deres køn inden 
for det seneste år – ved fx at gå glip af 
lønforhøjelse, ikke få et job eller gå glip af 
barsel. Bør/kan dette billede ændres?
Rasmus: Hvis man føler sig 
diskrimineret, bør man tale med sin 
leder eller sin tillidsrepræsentant. Hvis 
man ikke går videre med det, kan det ske 
igen. Det kan også være, at personerne, 
der er diskriminerende, ikke selv er klar 
over det. Det har de brug for at få at vide.
Camilla: Jeg synes, det er noget svineri, 
at man diskriminerer på grund af køn. 
Det er dér, vi har vores fagforeninger til 
at hjælpe os. Folk skal være bedre til at 
melde de her ting til fagforeningerne – 
for så kan det være, det bliver ændret. 

hvis barslen deles, undgås 
barselsspørgsmål til jobsamtalen
I HK’s undersøgelse siger 4 % mænd og 
17 % kvinder, at de er blevet spurgt om 
deres barselsplaner under jobsamtalen. 
Hvad mener du om det?
Rasmus: Jeg mener ikke, det er okay at 
spørge nogen, hvad deres barselsplaner 
er. Jeg tror, det er begrundet i, at man er 
presset som arbejdsgiver, og man ikke 
kan undvære nogen i et helt år. Hvis 
man nåede til et punkt, hvor barsel blev 
fordelt 40/60 eller 30/70 mellem mænd 
og kvinder, ville det ikke være relevant at 
spørge om – og så vil flere arbejdsgivere 
også selv have prøvet at have barsel. 
Camilla: Om du planlægger barsel eller 
ej, gør dig ikke bedre eller dårligere til 
jobbet. Men jeg kan på en eller anden 
måde godt forstå arbejdsgiverne. Fordi det 
er ærgerligt at ansætte en, der har tænkt 
sig at blive gravid inden for det næste 
halve år. Men det er selvfølgelig ikke i 
orden at spørge. ❚

›
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Unge har andet syn 
på ligestilling
HK’s unge medlemmer mellem 21 og 30 år har på 
flere områder en anden oplevelse af ligestilling end 
HK’s øvrige medlemmer. Det viser undersøgelse 
blandt mere end 4.000 HK-medlemmer. 

•	 28	%	af	21-30-årige	mod	15	%	af	alle	mener,	at	vi	i	
høj grad har opnået ligestilling.

•	 50	%	af	de		21-30-årige	mod	36	%	af	alle	mener,	
at	bedre	muligheder	for,	at	mænd	holder	barsel,	er	
blandt de vigtigste ligestillingsindsatser.

•	 26	%	af	21-30-årige	mod	17	%	af	alle	mener,	at	
indsats mod sexchikane er blandt de vigtigste 
ligestillingsindsatser.

Sådan ser det ud 
med ligestillingen
•	 9	%	af	den	samlede	barsel	bliver	taget	af	fædre.
•	 Mænd	tjener	i	gennemsnit	cirka	17	%	mere	end	

kvinder. Cirka en tredjedel kan ikke forklares med 
forskel	i	uddannelse,	anciennitet	osv.

•	 33	%	af	lederstillingerne	i	Danmark	er	besat	af	
kvinder.

KiLDe: DANmARKS STATiSTiK

- Det må være den enkelte mand, der skal 
sige, at ”jeg vil også have lov til at tage 
barsel”, mener Rasmus christoffersen, 
driftskoordinator i Føtex i Ebeltoft.
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 af den danske befolkning er talblind. 

Talblindhed berører mellem 50.000 og 330.000 danskere - 
alt efter hvordan man definerer problemet. 
 KiLDe: Sfi 

1%

Kun fem Kommuner 
Har sKaBt flere 
arBejdspladser siden 2009
det er kun billund, vallensbæk, 
Herlev, ballerup og frederiks-
berg kommuner, som har formået 
at skabe flere arbejdspladser fra 
2009 til 2012. i flere andre kommu-
ner er mere end hver 10. arbejds-
plads forsvundet. Det viser tal fra 
Danmarks Statistik. 

værst er det gået ud over Ker-
teminde, hvor Lindøværftets luk-
ning har medvirket til, at hver fjer-
de arbejdsplads er forsvundet i pe-
rioden.
KiLDe: Ae.DK

vidste du at …
effektive mennesker er 
karakteriseret ved at:

1. De tjekker mails få gange 
 om dagen
2. De fokuserer på 
 det væsentligste
3. De singletasker
4. De bryder store opgaver 
 ned i mindre dele
5. De skaber arbejdsro 
 omkring sig
KiLDe: bRo-bLog.DK

Hver sjette dansKer 
Har følt sig socialt udsat
danmark er igen havnet som 
nummer ét på listen over verdens 
lykkeligste folk. Alligevel oplever 
hver sjette at være eller have væ-
ret socialt udsat. Det viser en un-
dersøgelse lavet af epinion for Rå-
det for Socialt udsatte blandt 1.011 
deltagere. en socialt udsat forstås 
som en person med ”flere forskel-
lige sammensatte, komplicerede 
sociale problemer - det kan være 
hjemløshed, misbrug af stoffer el-
ler alkohol, prostitution, psykiske 
og/eller økonomiske vanskelighe-
der og andre tunge problemer". Så-
dan ser 17 procent af deltagerne 
sig ifølge undersøgelsen.

dansk 
arbejdsgiverfor-
ening har i 20 år opgjort 
danskernes sygefravær, og det 
har aldrig været lavere, end det er 
i dag. Det gennemsnitlige fravær på 
grund af sygdom har været faldende 
de seneste fem år, og vi er nu nede på 
kun at sygemelde os i 3,1 procent af ar-
bejdstiden, skriver Fyens Stiftstidende.

I 2006 var procenten 4,4, altså et fald 
på cirka en tredjedel i sygefravær. Der 
er dog ikke noget, der indikerer, at de 
danske timelønnede og funktionærer, 

som er dem, DA måler 
på, er blevet sundere. 

Krisestemningen, der fulg-
te i kølvandet på finanskrisen, gør, 

at folk i dag tænker sig om en ekstra 
gang, før de melder sig syge, simpelt-
hen fordi de er bange for at miste job-
bet, forklarer professor i arbejdsmiljø 
Tage Søndergaard Kristensen.

- Og procenten falder, fordi virksom-
hederne har skilt sig af med de medar-
bejdere, der havde det højeste fravær, 
siger han.
KiLDe: AviSeN.DK

SKAl Din ArbejDSPlADS vinDe 
fØrStehjælpSpriSeN?

uddanner din arbejdsplads medarbejderne 
i førstehjælp? Så kan du indstille den til Røde 
Kors førstehjælpsprisen. Røde Kors hædrer en 
person, der har reddet et andet menneskes liv 
ved at bruge førstehjælp, og en arbejdsplads, 
der har gjort en særlig indsats for at uddanne 
medarbejderne i førstehjælp. gå ind på rode-

kors.dk/foerstehjaelp/foerstehjaelpsprisen og besvar tre spørgsmål 
om arbejdspladsens indsats inden den 15. marts. Dommerpanelet vil 
derefter læse indstillingerne og beslutte, hvem der skal nomineres. 
vinderen kåres 29. april. 

Sygefraværet
har aldrig 
været lavere
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Stil gode SpØrgSmål 
til jobSamtaleN

det kan være en god idé at stille 
nogle spørgsmål til jobsamtalen, 
da det giver dig en god mulighed 
for at vise din interesse i jobbet, 
din personlighed, og hvordan du vil 
passe ind i firmaet. 

Spørg ikke om løn, ferie og frynsego-
der. vis i stedet interesse for firmaet og 

arbejdet, og gør det klart, hvad du kan bi-
drage med. Hvis du bliver tilbudt jobbet, kan du 

altid spørge, hvad firmaet kan tilbyde dig.
fem gode spørgsmål kunne være:
1. Hvordan vil en typisk arbejdsdag se ud? 
2. Hvad skal jeg helt konkret arbejde med? 
3. Hvorfor ansætter i netop nu? 
4. Hvor er firmaet på vej hen? 
5. Hvordan bliver jeg en succes her?
KiLDe: SoNDAgSAviSeN.DK

Koffeinfrie veje til ny energi
det er tidligt på eftermiddagen, men øjenlågene føles allerede tunge, og 
det forfærdelige er sket: Kaffemaskinen er gået i stykker. bare rolig, der er 
håb forude. Her er tre gode råd fra læge og træthedsspecialist Jacob Teitel-
baum:
tyg tyggegummi
Tag et stykke tyggegummi, og tyg på det i et kvarter. Det vil gøre dig mere klar 
i hjernen og sætte gang i den del af nervesystemet, der kvikker dig op.
SpiS et fiberrigt mellemmåltid 
et lille måltid fyldt med kulhydrater vil også virke opkvikkende. men gå uden 
om de hurtigt-optagelige, som du finder i fx slik og hvidt brød. et lille mellem-
måltid, der består af noget groft brød eller gryn, vil have næsten samme ef-
fekt, dog uden at efterlade dig endnu mere træt efter en halv time, forklarer 
lægen.
maSSér dit Øre
Alle kroppens akupressurpunkter går ifølge Jacob Teitelbaum igennem dit 
ydre øre. Det vil sige at når du masserer den yderste kant på dit øre, så akti-
verer du alle punkterne og får på den måde energien til at flyde gennem krop-
pen. Klem omkring din yderste kant på øret med tommelfinger og pegefinger, 
og gnub i 10-30 sekunder.  

PauSer ... 

giver dig mere 
energi
hvis du ikke får holdt dine pauser, 
falder din effektivitet. Det mener Henrik 
Lund, lektor ved institut for miljø, Sam-
fund og Rumlig forandring på Roskilde 
universitet.

- Når man får restituteret i løbet af 
en arbejdsdag, kommer man tilbage 
med mere energi og får færre sygeda-
ge, siger Henrik Lund.
her er tre gode råd til, hvordan 
du får holdt pauser:

iNdfØr ritualer
Hold pauser på bestemte tidspunkter, 
eller når du er færdig med bestemte 
opgaver. 
beVæg dig
mail ikke til kolleger, der sidder tæt på. 
gå hen til vedkommende, så du får be-
væget dig og holdt pause.
laV aftaler
Aftal faste pauser på faste klokkeslæt 
med kolleger. Det er en stor hjælp, hvis 
ikke der er faste pauser på din arbejds-
plads i forvejen.’Jeg oplevede motiverede, 

interesserede og dygtige 
elever med stort gåpåmod
Ph.d.-studerende Arnt vestegaard Louw, der forsker i erhvervsskoleelever, i Politiken   

*
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mange ledere foretager gevaldige pe-
riodevise overtræk på tidskontoen. Spe-
cielt når man har sagt ja til for mange 
ting, har for mange urealistiske deadli-
nes eller ikke har fået lagt en tidsreali-
stisk plan.

Det kan være en god idé at lave et 
tidsbudget. Prøv at estimere tiden til dine 
faste arbejdsopgaver. Hvor meget tid er 
der tilbage på bundlinjen? med et tids-
budget kan du sort på hvidt se, hvor me-
get du har at gøre godt med. især er det 
en god øvelse for dig, som mener, du al-
tid har god tid. men selv tidsrealisterne 
bliver overraskede over, hvor vigtigt det 
er at skærpe sit fokus på tidsforbruget.
KiLDe: LeDeRWeb.DK

danskerne 
arBejder ikke 
kun for 
pengenes skyld

både i medierne, på arbejds-
pladserne og i stuerne går snak-
ken på løn. Hvem får hvad, og er 
det rimeligt? men når alt kom-
mer til alt, er danskerne blot 
glade for at arbejde - siger de 
selv. Hele 42 procent svarer 
”helt enig” og 28 procent ”delvist 
enig” i udsagnet: ”Jeg ville være 
glad for at have et arbejde, selv 
om jeg ikke har brug for penge-
ne.” undersøgelsen er udført af 
yougov for ugebrevet A4. 

Arbejde ikke bare er arbej-
de for danskerne, fortæller fi-
losof og professor på Copenha-
gen business School (CbS) ole 
Thyssen.

- Selv om arbejdet ikke altid 
er voldsomt ophidsende, så er 
det alligevel en attraktion for os. 
Der er et socialt element i det og 
følelsen af at være til nytte - at 
have noget at stå op til om mor-
genen. Det er gennem arbej-
det, vi finder vores identitet, si-
ger han.
KiLDe: ugebReveTA4.DK

antallet af 
konkurser 
på vej ned

2013 var et bedre år for 
dansk erhvervsliv. Det bød på 
det laveste antal konkurser i 
fem år. Helt konkret blev det til 
5.130 konkurser, hvilket er et 
fald på 20 procent i forhold til 
2010, hvor konkurserne toppede. 
og i december alene faldt antal-
let af konkurser med 39 procent 
til 364 i forhold til december 
2012. Det viser nye tal fra bisno-
de Credit, som er en af europas 
største leverandører af digital 
forretningsinformation.
KiLDe: AviSeN.DK

L e d e r

lAv 
et 

tids
bUDget

Rygning ødelægger 
mundens immunforsvar
at det kan være en god idé at droppe ry-
gepausen på jobbet eller måske smøgerne 
helt, hvis du vil nedsætte risikoen for syg-
dom, er der vist ikke noget nyt i for nogen. 
Her er endnu en begrundelse fra Kræftens 
bekæmpelse: Rygning skader mundens im-
munforsvar. 

Rygere danner færre antistoffer over for 
bakterierne i munden, og det øger risikoen for 
paradentose og infektioner i tandrødderne. 
Det viser en ny undersøgelse med dansk del-
tagelse, der for nylig blev offentliggjort i tids-
skriftet Cancer Causes & Control.

- Når vi ryger, så bliver vores slim-
hinde helt anderledes. Der kan ikke 
gro de samme gode bakterier, og 
så får man en helt anden flora i 
munden, og de manglende bakte-
rier svækker vores immunforsvar, 
siger Anne Tjønneland, der er 
overlæge og forskningsleder for 
Kost, gener og miljø hos Kræf-
tens bekæmpelse.
KiLDe: viDeNSKAb.DK
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DANSKeRNe eR imoD DeN Nye 
KONtaNtHjælpsreFOrm
mor skal til at betale alle regningerne, hvis far bliver fy-
ret. Også selv om mor og far ikke er gift. Sådan bliver det for 
de kontanthjælpsmodtagere og deres familier, som rammes 
af kontanthjælpsreformens gensidige forsørgerpligt, i hvert 
fald hvis den ene tjener over 30.000 kroner om måneden. 

Men det mener danskerne er unfair, viser en ny under-
søgelse foretaget af Wilke for Newspaq blandt 500 danske-
re. Her svarer 69 procent, at det ikke er i orden, at kontant-
hjælpsmodtagere fremover kan miste deres indkomst, hvis 
de bor sammen med en kæreste, som har et arbejde.
KiLDe: AviSeN.DK

gode råd til at klare jobbet, 
Selv om du er i PerSonlig kriSe

dødsfald, skilsmisse eller alvorlig sygdom. Det 
kan være svært at koncentrere sig om sit arbejde, 
hvis privatlivet ligger i ruiner. Det er dog en god idé 
at passe arbejdet, selv om det kan virke uoversku-
eligt, mener Sven viskum, overlæge på Socialmedi-
cinsk enhed på bispebjerg Hospital. Han giver her 
fem gode råd til at gøre arbejdet mere overskueligt. 
Kom af sted
ved at møde på arbejde bevarer du strukturen i 
hverdagen, og det kan hjælpe med til at få lidt di-
stance til problemerne derhjemme.
tal med din leder
Afhængigt af hvilken leder du har, kan det være en 
god idé at informere vedkommende. Det giver mu-
lighed for, at din leder kan tage mere hensyn.
læg en strategi
Hvordan kommunikerer du og din leder din situa-
tion videre til kollegerne. Din leder kender arbejds-
pladsen og kan være med til at give gode råd.
vær fysisK aKtiv
motion reducerer stressen og giver klarere tanker. 
Du får det bedre psykisk ved at være fysisk aktiv.
få søvn
Hvis du har svært ved at sove, fordi tanker fylder 
meget, kan du aftale med dig selv, at du tænker på 
problemerne i et bestemt tidsrum. Sørg for at få 
grublet færdig, før du lægger dig til at sove.
KiLDe: SoNDAgSAviSeN.DK

5

optimer din søvn
Vi har alle mærket, hvor meget det påvirker ens 
dag, hvis nattesøvnen ikke er i orden. Her giver michael 
Decker, adjunkt ved georgia State university og med-
lem af American Academy of Sleep medicine, nogle 
gode råd til at få en god nats søvn i vinterperioden.
tilpaS VarmeN
både for høj og for lav varme kan påvirke din søvn me-
get. gå efter at sove i et 18 grader varmt lokale hele 
natten.
få Nok SollyS
Hvis vi sjældent ser solen, kan det få os til at føle os 
småsøvnige hele dagen. Det kan gøre det sværere at 
mærke, hvornår vi har brug for at gå i seng om aftenen.
få motioN
måske er det sværere at komme ud og motionere i de 
mørke vintermåneder, men så gør det indenfor. Det kan 
nemlig være ødelæggende for din søvn, hvis du slet 
ikke bevæger dig. 
KiLDe: ALive.DKSkaL vI Sove SaMMen

På KURSUS?
du har ikke ret til at forlange enkeltværelse af din ar-
bejdsgiver, hvis du skal på kursus eller efteruddannelse. 
Det slår Arbejdsretten fast i en sag, som groft sagt hand-
ler om, hvor intim man skal kunne tåle at være med sine 
kolleger.

Sagen stammer fra Silvan, hvor flere kolleger var util-
fredse med at blive indkvarteret på dobbeltværelser.

inden kurset havde arbejdsgiveren fortalt, at medar-
bejderne - blandt andet på grund af sparehensyn - skulle 
bo på dobbeltværelser og ikke på enkeltværelser. 
Arbejdsretten slår fast, at beslutningen ikke er et udtryk 
for manglende hensyntagen til de enkeltes personlige in-
tegritet og dermed et misbrug af ledelsesretten.

søvn
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 i møder ikke længere samtidigt, arbejder 
samtidigt og tager vores tøj og går hjem samti-
digt. Især siden årtusindeskiftet har den fleksi-

ble arbejdstid været i heftig fremmarch. Rigtig mange 
medarbejdere har nu i større eller mindre grad indfly-
delse på, hvornår de vil lægge deres arbejdsindsats. 

Seks ud af ti HK/Privat-medlemmer har fleksible 
arbejdstider. De fleste (40 procent) kan flekse inden 
for et bestemt tidsrum. Mens 21 procent kan komme 
og gå, som det passer med deres liv, så længe de ar-
bejder nok timer. Det viser en undersøgelse, som Epi-
nion har lavet for HK/Privatbladet blandt 1.680 med-
lemmer. 

Hvorfor den fleksible trend er blevet så 
stærk, er i virkeligheden ret simpelt, 
hvis man spørger lektor og ph.d. 
Anna Ilsøe fra FAOS, Sociolo-
gisk Institut ved Københavns 
Universitet:

- Fordi begge parter 
har en åbenlys interes-
se i det. For arbejdsgi-
verne er det selvsagt 
en fordel, at med-
arbejderne er der, 
når der er noget at 
lave. Og det kan 
svinge. Samtidig 
har det, at arbej-
det i højere grad 
bliver organiseret 
i teams, givet et 
behov for at kunne 
tilrettelægge arbejdet 
mere fleksibelt, siger 

Anna Ilsøe, der gennem mange år har lavet studier af 
fleksible arbejdstider på en lang række virksomheder.

- For medarbejderne bliver det nemmere at kom-
binere arbejdslivet og familielivet. Ikke kun sådan, at 
man kan komme en time senere og gå en time sene-
re. Også det, at man kan spare op til samlede fridage, 
sætter mange medarbejdere stor pris på.

arbejder flere timer
Indflydelse på egen arbejdstid er udpræget til det 

arbejdstideN 
er blevet 
FleKsibel
 
et flertal af HK/Privats medlemmer har fleksible arbejdstider. 
Det giver åbenlyse fordele i forhold til at få familie og arbejdsliv 
til at hænge sammen. men det åbner også for en risiko for at 
blive presset til at arbejde for meget og miste sammenholdet 
på arbejdspladsen

AF JESPER PEDERSEN  iLLUSTRATiON MAi-BRiTT BERNT JENSEN

v

›
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serie 

arbejdStId
der var engang, hvor 
de fleste hk’ere havde 
et 8-16-job. sådan er 
det ikke længere. i de 
seneste numre har 
vi belyst overarbejde 
og arbejdspres. vi 
runder af med at se på 
fleksibel arbejdstid.
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gode, mener arbejdsmiljøfor-
sker og psykolog Karen Albert-

sen, der er medejer af konsulent-
firmaet Team Arbejdsliv. 
- Mens fleksibilitet for arbejdsgi-

verne i forhold til at tilrettelægge arbejds-
tiden efter produktionens behov ikke altid er en 

fordel for medarbejderne, så er fleksibilitet i forhold til 
tilrettelæggelsen af ens egen arbejdstid absolut et gode.

Men der kan følge nogle uheldige bivirkninger 
med.

- Ofte vil der følge en forventning med om, at flek-
sibiliteten går begge veje. Altså indflydelse på egen 
tid mod tilpasningen til produktionens behov. Det 
kan betyde højere krav og forventninger. Ikke kun 
fra andre, men også fra dig selv. Faste rammer giver 
en sikkerhed, mens den større indflydelse på dine 
arbejdstider kan gøre dig usikker på, om du gør det 
godt nok, siger Karen Albertsen.

Det betyder ifølge arbejdsmiljøforskeren, at der 
blandt medarbejdere med fleksible arbejdstider er en 
tendens til, at man arbejder flere timer, end det kræ-
ves af en. Ikke mindst i nedgangstider.

›

- Også fordi det ikke er mængden af arbejdstid, 
men opgavens løsning, som er i fokus. Så bliver 
det ofte i praksis sådan, at man lægger nogle flere 
timer for at løse opgaven bedst muligt. Jeg tror da 
også, at arbejdsgiverne ret hurtigt lugtede, at den 
større fleksibilitet ville give større produktivitet i 
form af flere arbejdstimer. 

Karen Albertsen understreger, at det ikke nød-
vendigvis er negativt, hvis det er noget, man har lyst 
til og ikke bliver presset til - måske fordi manglen-
de tillid fra ledelsen skaber en konkurrencekultur 
om at levere flest timer. 

 - Det kan sagtens være en fordel for medarbej-
deren, hvis det gør jobbet mere spændende og me-
ningsfyldt. Ledere og kolleger skal bare acceptere, 
at vi er i vidt forskellige livssituationer og langtfra 
alle kan arbejde en masse timer og samtidig være 
hele mennesker.

Vigtigt med en grænse for fleksibilitet
Anna Ilsøe har også set en tendens til, at nogle ar-
bejder mere, når arbejdstiden er fleksibel. Men hun 
har også set det modsatte. At nogle over længere 
perioder sniger sig under den aftalte samlede ar-
bejdstid. 

- Hvis der ikke er sat nogle grænser for fleksi-
biliteten, kan det komme ud af kontrol. Det dur 
ikke, at du pludselig står med minus 100 timer, 
eller at du har så meget plus på din tidskonto, 
at det kan være svært at finde tid til at afspadse-
re det. Så jeg vil anbefale, at der bliver sat nog-
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le grænser for, hvor meget plus og minus man må 
have, siger Anna Ilsøe. 

ramt af flekstidsjalousi
Anna Ilsøe vil ikke udråbe nogle egentlige problemer 
ved de fleksible arbejdstider. Men hun ser udfordrin-
ger, som arbejdsgivere og lønmodtagere er nødt til at 
være bevidste om og tage seriøst. Ellers risikerer man 
konflikter. 

Det handler blandt andet om, at lønmodtagere i 
Danmark har en høj autonomi. De skal ofte selv bli-
ve enige og planlægge arbejdet inden for et team. Det 
kan give knurren om, hvordan det skal gribes an, og 
eksempelvis hvem, der skal arbejde hvornår. 

- Og så kan det blive en indbyrdes konflikt mellem 
kolleger om noget, som normalt ville være et medar-
bejder-leder-forhold, siger Anna Ilsøe.

Hendes studier har peget på en anden udfordring, 
når nogle medarbejdere har fleksible arbejdstider, 
mens andre har faste arbejdstider.

- Her kan man nogle gange se det, som jeg kalder 
flekstidsjalousi. De, der ikke kan få flekstid, mens an-
dre har det, kan blive rigtig sure i sværen. Der er selv-
følgelig nogle jobfunktioner, som ikke egner sig til 
flekstid. Men der er et utal af arbejdstidsformer. Så 
her er det ledelsens opgave at se på, om man kan til-
byde den ene eller anden form for arbejdstidsorgani-
sering, de kunne være interesseret i.

Karen Albertsen har oplevet lignende jalousi på de 
virksomheder, hun har besøgt. 

- Akademikere har eksempelvis ofte mere fleksible 

arbejdstider end HK’ere, og det kan godt give nogle 
gnidninger. Det kan godt være svært at acceptere, at 
folk på samme arbejdsplads ikke har samme arbejds-
vilkår, siger hun.

også vigtigt at være fysisk sammen
Den fleksible arbejdstid er altså blevet populær og ud-
bredt ret hurtigt. Spørgsmålet er, om det er en udvik-
ling, som vil fortsætte. Bliver det endnu mere fleksi-
belt i fremtiden? Får HK’ere og andre lønmodtagere 
endnu større frihed til mere eller mindre selv at be-
stemme, hvornår de vil arbejde?

Det er de to forskere ikke så sikre på. Men de er 
sikre på, at de faste arbejdstider ikke vender tilbage. 
Dertil er fordelene for begge parter for store. 

- Jeg tror allerede, at vi ser tegn på en modbølge. 
Der er en grænse for fleksibiliteten, fordi vi samtidig 
er enormt afhængige af hinanden i vores arbejde. Det 
har en værdi at mødes og ikke eksempelvis klare alt 
over computer. Det ved vi godt, og derfor er der også 
en grænse for, hvor langt vi kan gå med det fleksible, 
siger Karen Albertsen.

Anna Ilsøe mener, at de forskellige fleksible ord-
ninger hele tiden tilpasser sig - og bør gøre det.

- Det er en udfordring i det moderne arbejdsliv, at 
vi i mindre og mindre grad er fysisk til stede samti-
digt. Det vanskeliggør det uformelle samarbejde og 
det sociale sammenhold, som er så vigtigt for en ar-
bejdsplads. Så jeg tror, at flere bliver klar over, at det 
er nødvendigt, at medarbejderne også er til stede sam-
tidigt i et vist omfang, siger Anna Ilsøe. ❚ 

anna ILSøe 
Lektor og ph.d. fra forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og 
organisationsstudier (fAoS), Sociologisk institut ved Københavns 
universitet. Anna ilsøe har igennem flere år haft arbejdstid som 
et af sine primære forskningsområder.

karen aLbertSen
Arbejdsmiljøforsker og psykolog. medejer af konsulentfirmaet 
Team Arbejdsliv. Karen Albertsen var tidligere seniorforsker ved 
Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor hun blandt 
andet forskede i ændringer i tilrettelæggelsen af arbejdstiden.
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n klokke ringede. Så var der fem minutter til-
bage af frokostpausen. Den halve times pause 
skulle forstås som akkurat 30 minutter, fra du 

rejste dig fra dit skrivebord, til du sad der igen. Og 
kantinen lå langt væk fra kontoret. Hen over en vej, 
forbi en stribe kontrolposter og igennem værkstedet.

41-årige Camilla Andersen tænker tilbage til mid-
ten af 1990’erne, hvor hun blev ansat i virksomheden, 
som i dag hedder DISA Industries A/S. En virksom-
hed, hvor hun i dag stadig er ansat.

Dengang, for knap 20 år siden, var virksomheden 
ejet af A.P. Møller, reglerne var strikse, ledelsen holdt 
nøje øje med, at arbejdstiden blev overholdt ned til 
mindste detalje. 

I dag ser meget markant anderledes ud. På ar-
bejdsmarkedet generelt. Og i DISA Industries. 

- Vi skiftede personalechef, og både medarbejder-
ne og ledelsen mente, at det ikke længere var nødven-
digt, at der var nogen som stod vagt med stopuret - så-
dan som nogle fra den gamle garde gjorde det, fortæl-
ler Camilla Andersen.

ingen frygt for hysteriske børn
Svaret blev fleksibel arbejdstid. Den blev indført hos 
DISA Industries i 1997. Samme tidspunkt, som flek-
sible arbejdstider begyndte at rykke ind på de danske 
arbejdspladser generelt. 

Med holdningen om, at der ikke er behov for, at 

alle møder og går hjem på præcis samme tidspunkt, 
er reglerne nu sådan, at kun mellem 9.00 og 15.00 
skal alle som udgangspunkt være der. Hvornår man 
lægger resten af sin arbejdstid, er helt op til den en-
kelte selv.

Regler, som medarbejderne i virksomheden er 
særdeles glade for og benytter fleksibelt. En af dem er 
39-årige Elsa Birgisson-Voss, der er deltidsansat i re-
servedelsafdelingen (global Services).

Hun møder som regel allerede ved syvtiden.
- Jeg har to børn, som skal i institution, så dem af-

leverer jeg tidligt, så de kan spise morgenmad i insti-
tutionen, mens jeg som regel selv kan gå hjem senest 
15.30, siger Elsa Birgisson-Voss. 

- Det giver generelt en anden ro om morgenen, at 
der ikke er et fast tidspunkt, hvor jeg bare skal være 
der. Jeg behøver ikke at frygte, at børnene får et hy-
sterisk flip og ikke vil tage deres tøj på. Tager det lidt 
længere tid, så er det intet problem. Det betyder, at 
jeg ikke kommer halvstresset på arbejde.

ro på broen og tid til biografen
Samme afstressende morgener oplever Cherie Hyl-
leborg fra samme afdeling - og samtidig HK’ernes til-
lidsrepræsentant.

- Det var faktisk i høj grad flekstiden, som lokkede 
mig hertil. Jeg bor i Sverige, og det er virkelig rart, at 
jeg ikke hænger i den klokkestreng, et fast tidspunkt 
er. Jeg var tidligere ansat på faste tidspunkter og kan 
huske, at jeg havde konstant dårlig samvittighed over 
at være for sent på den og skulle stresse af sted på 
motorvejen, sige Cherie Hylleborg.

Camilla Andersen glæder sig også over de roligere 
morgener. Hun møder senere, end hun tidligere har 
gjort.

arbejdstideN 
tilpasses 
eFter 
privatlivet
DiSA industries A/S har haft fleksible arbejdstider siden 1997. 
og siden marts har HK/Privat-medlemmerne end ikke skullet 
registrere deres arbejdstid. Det er en frihed under ansvar, som 
medarbejderne trives med

AF JESPER PEDERSEN  FOTO LiSBETH HOLTEN

e
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Medarbejderne i 
DiSA industries 
nyder blandt andet 
rolige morgener, når 
de ikke har en fast 
mødetid, de skal nå. 
Nede i produktions-
hallen er det her fra 
venstre mod højre 
Elsa Birgisson-voss, 
cherie Hylleborg og 
camilla Andersen.
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- Og så benytter jeg mig gerne af at blive siddende 
sent, hvor der er mere roligt og telefonerne ikke rin-
ger så meget. Jeg går også meget i biografen, så det er 
også rart, at jeg nogle dage bare kan gå klokken 15.30 
og nå en forestilling klokken 17.00 og stadig have af-
tenen med familien. Det betyder jo, at man kan til-
passe sine arbejdstider efter sit privatliv, siger Camilla 
Andersen.

Stoler på voksne individer
At medarbejderne skal have frihed til at få arbejdsli-
vet og privatlivet til at hænge sammen, er da også en 
afgørende forklaring på, at ledelsen i DISA Industries 
A/S har valgt de fleksible arbejdstider. Det forklarer 
Ulla Tønnesen, der er vice president i afdelingen glo-
bal Services.

- Vores ansatte er i vidt forskellige livssituationer, 
som jeg synes, det er vigtigt at tage hensyn til. Nogle 
har børn, andre har ikke. Nogle kan lide at sove læn-
ge, nogle vil tidligt hjem, og så videre. Det vigtigste er 
til hver en tid, at opgaverne bliver løst. Vi ser på med-
arbejderne som voksne individer, som med frihed un-
der ansvar kan tilrettelægge deres tid i forhold til ram-
merne, siger Ulla Tønnesen.

- Det er også til virksomhedens fordel, at vores 
medarbejdere kan være fleksible. Vi har ofte travlt i 
visse perioder, hvor vi som virksomhed også har be-
hov for fleksibilitet.

Faktisk forsvandt en del af kontrollen med med-
arbejdernes arbejdstid tidligere i år. I marts flyttede 
DISA Industries fra Herlev til en nybygget fabrik i 
Taastrup. Med flytningen forsvandt også ind- og ud-
stemplingen, så man kunne se, hvor mange timer, 
hver enkelt havde været der. Det bliver ikke længere 
registreret nogle steder.

Men det betyder ikke, at ledelsen er ligeglad med, 
hvor mange timer folk arbejder, så længe opgaverne 
løses. Overhovedet ikke, slår Ulla Tønnesen fast. 

- Vi har især diskuteret, hvordan vi sikrer, at der 
ikke er nogle medarbejdere, som arbejder for meget. 
Vi har tidligere haft eksempler på folk, som nærmest 
var samlevende med DISA. Som virksomhed er vi 
bedst tjent med, at der er en balanceret vægtning mel-

›

 vi ser på medarbejderne som 
voksne individer, som med frihed 
under ansvar kan tilrettelægge 
deres tid i forhold til rammerne.
Ulla Tønnesen, vice president i afdelingen Global Services

’

Selv om DiSA industries ikke holder regnskab med, hvor mange timer medarbejderne arbejder, 
er de meget opmærksomme på, at der ikke er nogle, som arbejder alt for mange timer, slår Ulla 
Tønnesen, vice president i afdelingen Global Services, fast.
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lem arbejds- og privatliv. På den måde opnår vi tilfred-
se og fleksible medarbejdere, der er med til at sikre 
vores berettigelse, siger hun.   

- Så det er en opgave for afdelingslederne at holde 
øje uden at overvåge. De skal hele tiden have en for-
nemmelse for, at den samme person ikke arbejder 
hele tiden.

ingen kontrol af tiden længere
Camilla Andersen og Elsa Birgisson-Voss savner tids-
registreringssystemet. Derfor noterer de også selv 
nøje deres arbejdstider ned i et Excel-ark. Men altså 
alene til eget brug. 

- Jeg savner kortet. Jeg kan godt lide at være lidt 
kontrolleret for min egen skyld. Jeg kan ikke lide at gå 
og tænke over, om jeg nu har været her for lidt, selv 
om jeg godt ved, at folk måske ikke tænker sådan, si-
ger Elsa Birgisson-Voss.

- Det er noget med, at der i hvert fald ikke er no-
gen, som skal komme og sige, at man ikke har været 
her nok. Det er rart at vide, at man kan bevise det. For 
det er jo ikke alle, der kan se, hvis jeg møder tidligt, 
men alle kan se, hvis jeg går tidligt, supplerer Camilla 
Andersen. 

Cherie Hylleborg har som tillidsrepræsentant 
kendskab til flere kolleger, som har haft svært ved at 
overgå til denne udbredte frihed. Især de mest pligt-
opfyldende, mener hun. 

- Det var et ønske fra ledelsen. Der blev simpelthen 
brugt for meget tid på at registrere og holde øje med 
hinanden. Jeg tror også, at det handler om, at man 
skal vænne sig til, at der ikke længere er denne kon-
trol. Men jeg synes, at det er meget positivt, at ledel-
sen har tillid til, at det kan medarbejderne godt selv 
styre, siger Cherie Hylleborg.

bedre arbejdsmiljø
Når nu DISA Industries tilbyder sine medarbejdere 
så fleksible forhold, så kunne det være nærliggende 
at tro, at der var en forventning om, at det også gjaldt 
den anden vej rundt. 

Men det er ikke tilfældet. Ikke som noget pres i 
hvert fald.    

- Jeg har aldrig oplevet, at der var en forventning 
om, at jeg blev længere, hvis der var travlt. Hvis man 
bliver spurgt på et tidspunkt, hvor det er umuligt eller 
passer dårligt, vil det være helt acceptabelt, hvis jeg si-
ger nej, siger Elsa Birgisson-Voss.

- Men jeg tror da, at i og med at virksomheden gi-
ver en al den frihed og fleksibilitet, så gør man helt 
automatisk også sit ypperste for at hjælpe den anden 
vej. Det er mere motiverende, når du arbejder med 
en gulerod foran dig i stedet for en pisk bag dig, siger 
Elsa Birgisson-Voss.

Og det giver et bedre arbejdsmiljø, mener Camilla 
Andersen, der er HK’ernes arbejdsmiljørepræsentant. 

- Det giver helt klart en bedre stemning. Selvfølge-
lig skal man være opmærksom på, at det ikke er den 
samme, som bliver hængende dag efter dag. Men jeg 
synes, at vi har en rigtig god ånd og hjælpsomhed. 
Vi er gode til at spørge hinanden, om nogen har for 
travlt, og om man kan hjælpe. ❚

dISa IndUStrIeS a/S 
er en industrivirksomhed med omkring 350 ansatte i Danmark. De producerer 
støberimaskiner og tilhørende udstyr til støberier i hele verden. 

virksomheden blev stiftet tilbage i 1900 under navnet Compagnie madsen og pro-
ducerede oprindeligt maskingeværer. i 1930’erne var A.P. møller-koncernen stør-
ste aktionær. De solgte virksomheden i 2005. DiSA industries er i dag ejet af den 
britisk baserede kapitalfond mid europe Partners. 

i marts 2013 rykkede virksomheden fra Herlev til en nybygget fabrik i Taastrup.

De tre HK/Privat-
medlemmer oplever 
med de fleksible 
arbejdstider bedre 
arbejdsmiljø, hvor 
man er gode til at 
hjælpe hinanden på 
tværs, hvis der er 
travlt.
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JESPER ScHMiDT SøRENSEN
FAGLiG cHEF

cLAUS AGø HANSEN
UDDANNELSESKONSULENT

FLEMMiNG FiScHER
KONSULENT i A-KASSEN

KiTTy DENcKER
ARBEJDSPSyKOLOG

MORTEN SKOv
KONSULENT På PENSiONSOMRåDET

jeg er ledig og har været det i 12 
måneder og får den højeste dagpen-
gesats. Jeg er blevet tilbudt et to må-
neders vikariat på 32 timer om ugen til 
en desværre ret lav løn. mit spørgsmål 
er nu, om min dagpengesats vil blive 
beregnet på ny (= lavere dagpenge-
sats), når vikariatet udløber?
vh.
Louise

Svar: 
Kære Louise
Du vil bevare din nuværende dagpen-
gesats, fordi dit vikariat på to måneder 
ikke umiddelbart opfylder betingelser-
ne for en ny beregning. Du skal mindst 
i en tremåneders eller 12-ugers peri-
ode have indberettet og fået løn mini-
mum 320 timer, før der skal foretages 
en ny beregning af din dagpengesats. 

Hvis vikariatet bliver forlænget med 
fx en måned, vil betingelserne være 
opfyldt. Så skal der foretages en ny 
beregning af dagpengesatsen, også 
selv om satsen bliver mindre end den, 
du får i dag.

Nu kender jeg ikke din løn, men 
for at være sikker på at få den høje-
ste dagpengesats skal månedslønnen 
være på mindst 20.950 kroner før skat. 
Med venlig hilsen
Flemming Fischer

for 7 måneder siden tog vi en elev, en 23-årig pige, som virkede sød og be-
hagelig. Det er den første elev, vi har i firmaet, hvor vi er 12 ansatte. i starten 
gik det godt, men det har ændret sig! faktisk er vi alle sammen godt trætte 
af hende. Hun vil helst kun have de spændende opgaver og brokker sig ofte 
over, at hun skal lave kaffe om morgenen. 
venlig hilsen 
Annegrethe

Svar:
Kære Annegrethe
en uddannelsesaftale, som i har indgået med jeres elev, er egentlig uopsige-
lig. Det er den for at beskytte det unge menneske mod arbejdsgiverens hu-
mør og luner. Dog kan man opsige en uddannelsesaftale, hvis forudsætnin-
gerne er brudt.  Det vil sige, hvis eleven fx ikke er i stand til at gennemføre 
uddannelsen. 

for at undgå situationer som den, i er kommet i, er de første tre måneders 
elevansættelse en såkaldt ”prøvetid”. i denne periode kan både elev og ar-
bejdsgiver afbryde elevforholdet, uden at man behøver give en grund til det. 
Derfor er det vigtigt, at begge parter i de første tre måneder, finder ud af om 
man er et godt ”match”.

At have en elev betyder først og fremmest, at der skal være fokus på op-
læring og uddannelse af eleven. fx skal hun ikke primært have rutineopgaver 

og serviceopgaver.
i bør med andre ord skiftes til at lave kaf-

fen - eleven kan og skal ikke pålægges 
den opgave alene.

Hvis man opsiger en elev uden 
saglig grund, kan følgende ske: HK 

tager stilling til sagen og forsøger 
at skabe et forlig. Som regel 

kræves en erstatning af 
arbejdsgiveren, som 
udgør mindst tre må-
neders løn. Kan man 

ikke blive enige om et 
forlig, vil HK ofte føre sa-

gen videre ved det såkaldte Tvi-
stighedsnævn, hvor det er 
en dommer samt fire side-
dommere, der afgør sagen.

venlig hilsen
claus Agø Hansen

trætte af eleven
får jeg en ny 
og lavere 
dagpengesats?
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eksperterne i brevkassepanelet giver overordnede svar, men sagsbehandler ikke. 
Svarene er derfor ikke fyldestgørende. er du i tvivl eller har mere på hjerte, skal 
du altid gå til din lokale HK-afdeling. Hvis der mangler spørgsmål fra læserne, 
udarbejder redaktionen spørgsmål i samarbejde med panelet. vil du spørge 
eksperterne, så skriv en mail til: redaktionen-privat@hk.dk, eller send et brev til 
HK/Privatbladet, Weidekampsgade 8,  0900 København C, mærket brevkassen.

iLLuSTRATioN LLuSTRA

brevkassen

 JUNE HALvORSEN
ARBEJDSMiLJøKONSULENT

hvis man arbejder et par timer hjemmefra, 
når man har et sygt barn og dermed barns 1. 
sygedag, er det så at betragte som overarbejde? 

Det er jo nemt for arbejdsgiveren at sende 
mails, som forventes besvaret, selv om man er 
hjemme med et barn, der har lidt feber.
Med venlig hilsen 
Karsten  

Svar:
Kære Karsten
Som udgangspunkt går jeg ud fra, at den virk-
somhed, du er ansat i, har overenskomst med 
HK, eller at i har nogle lokalaftaler på virksom-
heden. eller at der i din ansættelseskontrakt er 
beskrevet fx regler for overarbejde og retten 
til frihed på barns 1. sygedag. Hvis ikke, er der 
nemlig ikke nogen regler omkring overarbejde, 
hvilket betyder, at det alene er din arbejdsgiver, 

der bestemmer, hvordan overarbejde skal 
honoreres.

i en overenskomst vil det være beskrevet, at 
overarbejde kun honoreres, når arbejdet er ud-
ført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes 
stedfortræder. og at overarbejde, for hvilket der 
kan kræves betaling, først regnes fra efter nor-
mal arbejdstids ophør og for arbejde på søn- og 
helligdage. Du skriver, at din arbejdsgiver for-
venter, at mails bliver besvaret. men er du ikke 
blevet bedt om det/beordret til det af din ar-
bejdsgiver, er der ikke tale om overarbejde. 

Hvis din arbejdsgiver havde beordret dig til 
at udføre noget arbejde, mens du var hjemme 
på barns 1. sygedag, er det op til dig at vurde-
re, om dit barns helbredstilstand er af en sådan 
karakter, at du ikke ville være i stand til at udfø-
re det beordrede arbejde inden for din normale 
arbejdstid. Du er ikke forpligtet til at orientere 
din arbejdsgiver nærmere omkring dit barns 
helbredstilstand.  

Hvis du til gengæld vurderer, at du godt kan 
udføre det arbejde, som din arbejdsgiver ønsker, 
inden for din normale arbejdstid, vil der ikke 
være tale om overarbejde. 

Du kan også vælge at tilbyde din arbejdsgi-
ver at udføre den beordrede arbejdsopgave 

efter normal arbejdstid. men så vil der 
være tale om beordret overarbejde, som 
skal honoreres.

Jeg håber, at ovennævnte besvarer 
dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Jesper Schmidt Sørensen

får jeg en ny 
og lavere 
dagpengesats?

arbejde på barns 1. sygedag



Hos Alka anbefaler vi et
forsikringstjek hvert 2. år

Uanset hvordan din hverdag ændrer sig, er det vigtigt, at du løbende sikrer, at du er orden-
tligt dækket og ikke betaler for meget. Som medlem af HK får du hos Alka nogle helt særlige 
fordele. Der er derfor ekstra god grund til for dig som medlem, at få et forsikringstjek hos Alka.

UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE.
RING 70 12 14 16 ELLER BESØG ALKA.DK

Medlemmer

sparer i snit 3.000 kr.

om året ved at fl ytte

hus-, bil- og indbo-

forsikring til Alka.

5364-ALKA-HK-Forsikringstjek-210x297.indd   1 01/10/13   13.07
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lejeperioden 
løber fra lørdag til lørdag. Du flytter ind efter 
klokken 14.00, og du skal være ude af huset 
næstfølgende lørdag klokken 11.00. Tidspunk-
terne gælder også ved forårets helligdage.

efter den 1. april kan du forhøre dig om le-
dige huse ved at ringe direkte til den tilsynsfø-
rende på Samsø på telefon 86 59 18 21 (dag-
ligt mellem kl. 16.00 og 17.00).

sommerhus på samsø
vil du leje sommerhus på Samsø, er det nu, du skal bestemme dig. vi trækker 
lod blandt de indsendte ferieønsker i uge 8. emballage- og bogbinderbranchens 
medlemmer i HK/Privat og 3findustri har førsteret

feriebyen har 24 velindrettede huse, der 
ligger på en dejlig grund lige ned til stran-
den. blandt dem er der to nye huse, opført i år 
2003. Herudover er de øvrige 22 blevet fuld-
stændig nyrenoveret gennem de seneste år.

Til feriebyen hører en børnevenlig lege-
plads, udendørs bordtennis, kæmpe skakspil, 
nyanlagt fodboldbane og to petanquebaner. 
Der er trådløst internet på 20/20 megabit.

De seks af husene er indrettet til seks 
personer med hver tre soveværelser og 
brændeovne. De øvrige 18 huse har hver to 
soveværelser til fire personer, men med mu-
lighed for yderligere to sovepladser i huset.

Der er dynetæpper og hovedpuder, men 
du skal selv medbringe sengetøj.

i køkkenet er der alt nødvendigt udstyr til 
seks personer. 

Desuden kan feriebyen byde på el-op-
varmning og toilet og bad med varmt vand, 
og 15 huse har også gulvvarme.

Alle huse er udstyret med gode møbler 
samt farve-tv og radio med cd-afspiller.

Når lodtrækningen er overstået, og der 
stadig er ledige huse, tilbydes disse til øvrige 
medlemmer inden for de nævnte områder.

udlejningen starter i påsken 2014 og fort-
sætter frem til uge 42.

for at deltage i lodtrækningen skal du ud-
fylde kuponen her på siden og indsende den. 
se eventuelt mere på 
www.grafiskeferiehuse.dk

priser for leje af ferieHusene
Husene er opdelt i fire grupper.
gruppe a: To nyopførte huse fra 2003
2.800 kroner pr. uge. indeholder tre sove-
rum med seks faste sovepladser.
gruppe b: fire nyere huse, 100 procent ny-
renoveret i 2004/11.
2.400 kroner pr. uge. indeholder tre sove-
rum med seks faste sovepladser.
gruppe C: Ni huse, alle 100 procent nyreno-
veret i 2004/10. 
2.200 kroner pr. uge. indeholder to sove-
rum med fire faste sovepladser + to i stuen.
gruppe d: Ni ældre huse, blandt andet med 
ny dejlig terrasse og nyrenoveret i 2008/9. 
1.800 kroner pr. uge. indeholder to sove-
rum med fire faste sovepladser + en i stuen.

 ud over de nævnte priser opkræves der 
for elforbrug.

i forårets helligdage kan husene lejes for 
enkelte dage for henholdsvis 450, 400, 350 
og 300 kroner pr. overnatning + elforbrug.

De to nyopførte huse kan ligeledes lejes 
i vinterhalvåret for 2.000 kroner pr. uge + el. 
ved leje i enkeltdage er prisen 400 kroner pr. 
overnatning.

Pensionister og efterlønnere i emballa-
ge- og bogbinderbranchen kan leje husene til 
halv pris - undtagen i juni, juli og august.
Andre grupper betaler normal leje.

campingpladsen
På feriehus området er der en velindrettet 
campingplads med plads til 20  telte/cam-
pingvogne, hvor medlemmerne kan leje en 
plads - alle med eltilslutning.

Der er ny renoveret bad,toilet og køkken 
med alle nødvendige faciliteter.

Prisen pr. døgn er 100 kr. for et telt og 
150 kr. for en campingvogn - inkl.alle perso-
ner + el.

Hvis du vælger at være fastligger i perio-
den fra påske til og med uge 25 eller i perio-
den fra uge 33 til uge 42, er der derudover et 
gebyr på 500 kroner.

i den mellemliggende periode skal der 
betales pr. overnatning, uanset om pladsen 
bliver benyttet eller ej. Ønsker du at benytte 
pladsen, ringes direkte til den tilsynsføren-
de på Samsø på telefon 86 59 18 21 (dagligt 
mellem kl. 16.00 og 17.00.).
Feriebyens adresse er:
Havvejen 51, 8305 samsø

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

✁

sælvig feriehuse samsø, sæson 2014   ansøgning om leje af feriehus

Navn:  Adresse: 

Postnr.:  by:  Tlf. Cpr-nr.:  

Sæt kryds for hvilken prisgruppe, du ønsker at leje. (Prioriter gerne med 1, 2, 3 og 4): 1.800 kr. 2.200 kr. 2.400 kr.  2.800 kr.  

Jeg ønsker at leje feriehus i uge (sæt kryds). uden for skoleferien kan husene lejes i en eller to uger (sæt kryds).

er der optaget i denne/disse uger, ønsker jeg uge(r) nr.: Hvor mange skal bo i huset?

Huset ønskes lejet i en periode fra:           /       til            /                 Husene udlejes fortrinsvis i hele uger fra lørdag kl. 14 til lørdag kl. 11.

Sæt kryds, hvis du er:  pensionist/efterlønner grafisk arbejder bogbinder

Kuponen sendes til: morten Hesselberg, bjørnøvej 51, 5700 Svendborg, mrk. ”ferie på Samsø”. vi skal have den senest fredag 14. februar 2014.

Feriehuse udlejning 
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HK/HovedstAden
it, medie & industri

33 30 29 45
imi@hk.dk

www.imi.hk.dk

service
33 30 29 55
service@hk.dk

www.hkservice.dk

bornHolm
56 95 06 08

hk.bornholm@hk.dk

HK/sjællAnd
70 11 45 45

hk.sjaelland@hk.dk

www.hk.dk/sjaelland

HK/midt
70 11 45 45

midt@hk.dk

www.hk.dk/midt

HK/nordjyllAnd 
70 11 45 45

nordjylland@hk.dk

www.hk.dk/nordjylland

HK/midtvest
70 11 45 45

midtvest@hk.dk

www.hk.dk/midtvest

HK/ØstjyllAnd
70 11 45 45

oestjylland@hk.dk

www.hk.dk/oestjylland

HK/sydjyllAnd
70 11 45 45

syd@hk.dk

www.hk.dk/sydjylland

lAndsdæKKende 
brAncHeAfdelinger:

HK trAfiK & jernbAne
33 30 43 00

trafik-jernbane@hk.dk

HK/Post & KommuniKAtion
33 30 45 00

Post _postdanmark@hk.dk

HK’s A-KAsse
70 10 67 89

du kan altid ringe til HK på    

70 11 45 45
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• aalborg
hk/nordjylland 

• Frederikshavn
• Hjørring

• Hobro

• Skagen

• Thisted

• herning
 hk/midtvest

• Viborg

• Nykøbing

• Skive

•  århuS
hk/østjylland

• Grenaa• Randers

• Silkeborg

•  odenSe 
hk/midt

• Lillebælt

• Svendborg

•  kolding 
hk/Sydjylland

• Rødekro

• Esbjerg

•  
roSkilde

•  nykøbing falSter

•  SlagelSe
HK/Sjælland

•  københavn
hk hovedstaden

• Bornholm

• Hillerød

• Holstebro
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2014 er godt i gang.

Arbejdstøjet er ikke længere helt nyvasket, og ærmerne er smø-
get godt op. Men jeg kan stadig høre et ekko af statsministerens 
nytårstale om, at den økonomiske krise så småt har løsnet sit 
jerngreb om Danmark og resten af Europa. Flere gange er an-
dre sider af samme sag bekendtgjort i nyhederne: Ledigheden vil 
falde i det kommende år. Ansatte i byggeriet mærker det allerede 
nu. Og økonomerne forudsiger, at den bliver ved med at falde.
Ikke meget. Men den vil falde.

Når vi nu forhåbentlig er på vej mod bedre tider, og HK længe 
har været utålmodig for at komme videre, så er det vigtigt, vi ikke 
glemmer, at der er mennesker i det danske samfund, der har be-
talt mere end deres andel for, at Danmark kan slippe fri af krisen.

De findes alle steder i det danske samfund – også i HK’s med-
lemsskare. 

De har ikke betalt frivilligt. Flaskehalsen pegede på dem: På de 
arbejdsløse. På de syge. På dem der sigtede mod efterløn efter et 
langt liv på arbejdsmarkedet. De er blevet bedt om – eller tvun-
get til – at afgive rettigheder og muligheder, for at Danmark ved 
hjælp af reformer kunne bringes nogenlunde helskindet gennem 
den økonomiske krise.

Prisen har desværre været et samfund med større ulighed og 
flere fattige. Og dermed et mere usikkert samfund.

Jeg taler ikke for, at politikerne ruller dagpengereformen, syge-
dagpengereformen, efterlønsreformen, fleksjobreformen, før-

tidspensionsreformen, skattereformen eller andre reformer tilba-
ge. For det gør de ikke.

Men jeg vil godt se politikerne ændre retning nu. Se dem ju-
stere kompasset, så det passer med deres vælgeres. 
Jeg vil gerne se politikerne bekæmpe uligheden i det danske 
samfund med andet end ord. 

Som formand for HK er det min opgave at ruste HK’erne mod 
arbejdsløshed. Og det gør vi med uddannelse. Politikerne skal 
gøre det nemt for den almindelige, voksne lønmodtager at ud-
danne og videreuddanne sig. Fri og lige adgang til uddannelse er 
et skridt på vejen mod mindre ulighed. Det arbejder vi for i HK, 
nu og i fremtiden.

Vi venter også spændt på en reform af hele beskæftigelsessyste-
met. Selv når ledighedstallene i år vil falde, er arbejdsløsheden 
stadig en kæmpe udfordring. Jeg forventer, at reformen skal gøre 
det nemmere at komme i arbejde og skal sætte den enkelte ar-
bejdsløse i centrum. Slut med udsigtsløse jobsøgningskurser og 
stressende kontrolforanstaltninger og ind med reel jobskabelse. 
Med jobskabelse øger vi ligheden. 

Det har været hårde år. Og det er ikke forbi endnu. Men der er 
lyspunkter derude. Nu gælder det om, at ingen glemmer jer, der 
betalte mere end jeres del, for at vi alle kan komme videre.

jeg vil gerne se politikerne bekæmpe 
uligheden i det danske samfund med 
andet end ord. 

Mod lysere tider for 
alle i 2014



HVIS OG HVIS... 
DET ER KLOGE 
HOVEDER, 
I VIL HAVE
SÅ ER SVARET MERE UDDANNELSE 
OG MODERNE OVERENSKOMSTER
Vores medlemmer er udmærket klar over, at der stilles nye krav til dem hele tiden. De skal hoppe 
på tungen, se ind i fremtiden og være omstillingsparate for at følge med udviklingen. Nu mangler 
vi bare, at arbejdsgiverne følger efter. Mere uddannelse og moderne overenskomster til alle, tak. 
Nu ved I, hvor vi står. Vi ses til overenskomstforhandlingerne.
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