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ansat På en 
udsKældt 
arbejdsPlads
Da Københavns Zoo aflivede 
giraffen marius, blev med-
arbejderne udsat for trusler 
på livet. Tillidsrepræsentant 
frank Sørensen fortæller, 
hvordan situationen påvirke-
de hverdagen for de ansatte.

iSSN 1903-4342

❚	 LufTfART vALgTe Ny foRmAND
 betina Hvolbøl Thomsen fra 
 Københavns Lufthavn blev ny 
 formand, da branchesektion Luftfart
 holdt delegeretmøde lørdag d. 15. 
 marts

❚	 fAgLigT SyNSPuNKT: 
 er vi beredte?

❚	 KuRSeR og ARRANgemeNTeR

Branchesektion 
luftfart
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 16 offentlig kritik tager hårdt
  på medarbejderne

Når arbejdspladsen bliver kritiseret i medierne, kan 
medarbejderne blive frustrerede, føle sig usikre og 
miste tilhørsforholdet til arbejdspladsen. uanset 
om kritikken er berettiget eller ej, fortæller profes-
sor ved Aarhus universitet Winni Johansen.

 18 Det er træls altid at 
  skulle være i forsvar

medarbejderne i udbetaling Danmark har om nogen 
oplevet, hvad det vil sige, når arbejdspladsen bliver 
udsat for offentlig polemik. Senest har en række 
borgmestre - igen - kritiseret virksomheden for slø-
seri og fejl og kaldt konstruktionen udbetaling Dan-
mark et makværk.
 

22  vi har rynker og gråt hår 
  - og masser at byde på!

mette Ploug iversen er 56 år og godt i gang med at 
efteruddanne sig med en akademiuddannelse i le-
delse. Hun opfordrer andre HK’ere i samme alders-
gruppe til at efteruddanne sig og har derfor startet 
et netværk på hk.dk.
 

 30  Jobansøgningen er som 
  et kærestebrev

glem alt om klicheer og alt for kækt sprog. Det er 
meget vigtigere at vise, hvem du er, og hvad du kan, 
når du skriver en ansøgning. og så skal du være 
konkret.

 43  en halv milliard til 
  HK’s medlemmer

HK kæmpede sidste år en rekordstor erstatnings-
sum på mere end en halv milliard kroner hjem til 
medlemmerne gennem forlig med arbejdsgivere, 
retssager og arbejdsskadesager.

 44  Rettens vej
Sådan er et typisk sagsforløb, når arbejdsgiveren 
overtræder loven, og medlemmet kommer i klemme.

36

26
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Tæl dine succeser hver dag
Søren Holmgren er en mand, der ser muligheder i 
stedet for begrænsninger. Hans påstand er, at alle 
kan få succes - man skal bare få øje på succesen. 
også selv om man er blind.

unge vil være chefer
HK’erne har store ambitioner. Hver 
fjerde stiler højere end deres nuvæ-
rende job. Det gælder især for de 
unge. Det viser en ny undersøgelse, 
HK har lavet. Her hænger ønsker om 
at gøre karriere eller blive leder tæt 
sammen med alder. 
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’Jeg synes, det er 
vigtigt, at man tager 
ansvar for sin egen 
fremtid. 
Sarah Madsen, 23 år, overassistent og 
direktionssekretær i Civilstyrelsen, læser HD 
på Copenhagen Business School (CBS).
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 7 Stor tilfredshed med de  
  nye overenskomster

både Lo og Dansk Arbejdsgiverfor-
ening udtrykte tilfredshed med re-
sultatet, da forligsmanden fredag 
den 11. april præsenterede resul-
tatet af den samlede urafstemning.

 
 

 8  Rekordmange stemte -  
  og de sagde ja

Hele 50,8 procent af HK/Privats 
medlemmer stemte om deres 
overenskomst. og et overvældende 
flertal på 91,3 procent nikkede ja til 
resultatet. Simon Tøgern, formand 
for HK/Privat, forklarer blandt an-
det succesen med åbenhed om for-
løbet.

 10 Simon og 
  medlemmerne sagde ja

HK/Privatbladet inviterede 
sig selv og Simon Tøgern - 
formand for HK/Privat - på 
besøg i falcks hovedsæde 
midt i København for at drøfte 
indholdet i overenskomsterne med 
tillidsrepræsentant vicky Sørensen 
og kontorassistent Peter Hertz.
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Arbejdsglæde hos Akcept Tandlægeklinik i viborg er, ”når man 
har en dejlig kollega, som man kan lave sjov og ballade med, når 
der indimellem er pause mellem tandlægepatienterne”.
Sådan skrev tandklinikassistent Carina Dagø (tv.) til sit billede af 
hende selv og kollegaen Nathja Allerman, som du kan se her. bil-
ledet blev lagt på HK/Privats facebookside som led i en konkur-
rence om, hvem der kunne tage det bedste billede af sig selv og 
sin arbejdsglæde. blandt flere gode bud var Carina Dagøs det 
bedste. Det præmierer HK/Privat med en iPad mini, der er på vej 
til Carina Dagø.  

ny fællessKabsPris: 

Nominér en kandidat
Det, der er det særlige ved Danmark, er noget, vi er fælles om. vo-
res tryghed, vores sikkerhedsnet, vores sammenhængskraft, vores ud-
dannelse, vores velstand, vores sundhed og vores tillid til hinanden. Det 
stammer alt sammen fra vores fællesskab. 

Derfor er HK gået med i et samarbejde med beskæftigelsesminister 
mette frederiksen (S), 3f, iSS, DfDS, Professi-

onshøjskolen metropol, falck, Dansk 
metal, viA university College og 

Skanderborg Kommune for 
at hylde fællesskabet med 

en fællesskabspris. 
fællesskabsprisen 

er en nystiftet pris, 
der hylder de perso-
ner, som bidrager til 
fællesskabet. frem 
til den 5. maj kan du 
nominere den eller 

dem, som du mener 
fortjener anerkendelse 

for deres indsats for fæl-
lesskabet. i alt ti personer  

kan vinde prisen. Priserne bli-
ver uddelt den 22. maj ved et stort 

arrangement på oslobåden i København. 

det er muligt at indstille:
❚	enkeltpersoner
❚	grupper/sammenslutninger af borgere/medarbejdere
❚	organisationer, klubber, foreninger 

du kan læse mere om prisen og indstille kandidater 
på hjemmesiden fællesskabsprisen.dk

FunktionærPension bLiveR TiL 
Pension For Funktionærer
overenskomstparterne bag funktionærPension - HK, 
DA og Dansk erhverv - er gået sammen i foreningen Pen-
sion for funktionærer og har aftalt at samle alle medlem-
mers pensionsordninger i PfA Pension under ordningen 
Pension for funktionærer (Pff).

Pension for funktionærer samler samtlige pensions-
ordninger fra det tidligere Dansk erhverv Pension og funk-
tionærPension i én stor ordning, som dækker HK på det 
private område og dermed danner ramme om en ny kon-
kurrencedygtig pensionsordning. 

Tidligere medlemmer under Dansk erhverv Pension er 
overført til den nye ordning i 2013, mens samtlige med-
lemmer under funktionærPension vil blive flyttet til Pensi-
on for funktionærer pr. 1. juni 2014. medlemmerne i funk-
tionærPension har modtaget brev fra foreningen Pension 
for funktionærer og PfA, hvor vilkårene og eventuelle æn-
dringer af deres pensionsordning i forbindelse med over-
førslen bliver gennemgået. 
du kan læse mere på bit.ly/1iwqjFw

De vandt biografbilletter

i forbindelse med udsendelsen af marts-udga-
ven af HK/Privatbladet foretog vi en undersøgelse 
af distributionen af vores medlemsblade. vi send-
te undersøgelsen ud pr. mail, umiddelbart efter at 
bladene skulle være omdelt. Tusind tak til alle, der 
svarede på, om i havde modtaget bladet.

ved at deltage i undersøgelsen kunne man også 
deltage i lodtrækningen om 3 x 2 biograf-og gufbil-
letter.
de tre Heldige blev 
eline Mols bacher, 6700 esbjerg
lene Metha falkedal, 4291 ruds vedby
lone steffens, 8270 Højbjerg 

CariNa vaNdt eN ipad FOr 
SiN arbeJdSglæde-SelFie
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Urafstemningen om overenskomstfornyel-
sen er afsluttet. Afstemningen gav et over-
bevisende JA til det samlede resultat.

For HK/Privat er tallene historiske: 
Mere end halvdelen af de stemmeberettige-

de medlemmer deltog (50,8 %). Efter at del-
tagelsen i urafstemningerne har været faldende 

i alle LO-forbund gennem flere år, så er det en fornøjel-
se at se, at det forhold ikke er en naturlov. Med en åben 
kommunikation med medlemmerne forud for og under 
forhandlingerne og en dedikeret og målrettet indsats fra 
tillidsrepræsentanter og faglige medarbejdere under af-
stemningen, så er den kedelige tendens blevet vendt! Det 
giver HK/Privat en styrket position.

Samtidig kan en næsten enig sektorbestyrelse konsta-
tere, at mere end 9 ud af 10 medlemmer (91,3 %) var eni-
ge i vurderingen af resultatet og kvitterede med et mas-
sivt JA.

Tak til alle, der deltog i afstemningen! Og tak til de 
mange tillidsrepræsentanter og medarbejdere, der deltog 
i indsamlingen af stemmer.

Nu skal vi videre! Forhandlingsresultatet gav os en 
række nye muligheder. 

HK/Privat er i samarbejde med HK’s a-kasse ved at ud-
vikle et færdigt koncept for de to timers rådgivning, man 
nu har fået ret til i forbindelse med modtagelsen af en op-
sigelse. Den udvidede adgang til efter- og videreuddannel-
se skal følges op med en udvidet rådgivningsindsats. De 
nye muligheder for at gå fra ufaglært til faglært skal tages 
i brug. De nye værktøjer til at forsvare vikarernes rettighe-
der og overenskomsternes dækningsområde skal prøves 
af i virkelighedens verden. 

Samtidig skal der i mere systematisk form følges op 
på de indrømmelser, vi fik i 2012 på overenskomsternes 
dækningsområde.

Så der bliver ikke noget med at hvile på laurbærrene. 
Vi skal videre!

Mail: simon.toegern@hk.dk

facebook.com/simontoegern

Twitter: @simontoegern

læS mere Om OK14 på Side 7-11

taK!

Efter at deltagelsen i urafstemningerne har 
været faldende i alle LO-forbund gennem 
flere år, så er det en fornøjelse at se, at det 
forhold ikke er en naturlov.

’
nu dages det

OK14
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TandklinikassisTenT - hvordan har du deT i dag?

Hvis du bliver fyret, så kontakt straks HK. Du får hjælp inden for 24 timer med HK KvikStart, så 
du hurtigt kan komme i gang med at finde et nyt job. HK tjekker opsigelsen, inviterer til møde om 
muligheder og regler og tilbyder webinarer, der kan hjælpe dig med at starte jobjagten med det samme.

HURTIGT 
FRA FYRET 
TIL HYRET

HK.DK

Hvad blev der egentlig af sagen 
om de danske tandklinikassistenter og 
kviksølv? efter rædselsberetningerne 
for nogle år siden om tandklinikassi-
stenter, der rullede amalgam i de bare 
hænder?  

Jeg er selv en af de rædselsberet-
ninger. Selv en af de 1.700 tandklinik-
assistenter, der har ondt i kroppen.  og 
har haft det sådan i mere end årtier. 
også inden der var nogle norske tand-
klinikassistenter, der tog spørgsmålet 
om langtidseffekten af omgang med 
amalgam op. 

Jeg var med i den efterfølgende 
danske undersøgelse for nogle år si-
den. Jeg blev stillet en række spørgs-
mål fra dengang i 1972, hvor jeg starte-
de som elev, og frem. Spørgsmål som: 
Hvilken gulvbeklædning var der på kli-
nikken? Hvor mange patienter havde 
i pr. dag? Hvor mange amalgamfyld-
ninger var du med til pr. dag? fint nok. 
men jeg blev ikke undersøgt, det var 
der ingen, der blev.   

Jeg er ikke blevet raskere på grund 
af den danske undersøgelse, der kon-
kluderede, at man ikke kunne påvise, at 
symptomerne havde noget at gøre med 
arbejdet med kviksølv.  

Jeg måtte forlade faget for 13 år si-
den. Da var jeg 45 år. Jeg fik tildelt før-
tidspension for ca. 7 år siden. min til-
stand er uændret.

efter at de danske myndigheder har 
konkluderet, at de 1.700 tandklinikas-
sistenter med de samme symptomer 
ikke var blevet syge af amalgam, har 
man ikke hørt mere til hverken sagen 
eller tandklinikassistenterne.

øh, jeg forstår ingenting. Hvorfor 
skulle den rest amalgam, vi ikke brugte 
til +7, opbevares i vand i tætsluttende 
beholder, hvis amalgam ikke er giftigt?

1.700 tandklinikassistenter med 
samme symptomer skal stadig tages 
alvorligt. for hvis det ikke er kviksølv, 
hvad er det så, der har gjort os syge?

Jeg har for nylig talt med min lokale 
HK-afdeling og bedt dem om at få fat i 
alle os og spørge: 

Hvordan har du det i dag?
venlige hilsner 
Kirsten Franke Andersen
6400 Sønderborg

svar
Kære Kirsten franke Andersen
vi har stor forståelse for dig og andre 
tandklinikassistenter i en tilsvarende 
situation. 

Som du ved, har myndighederne 
på baggrund af to forskningsprojek-
ter konkluderet, at der ingen sammen-
hæng er mellem tandklinikassistenter-
nes symptomer og arbejdet med kvik-
sølv-amalgam. Derfor er der desværre 
ikke mere, HK/Privat kan gøre i denne 
såkaldte kviksølv-sag, hverken i lokal-

afdelingen eller i forbundet. 
HK har taget sagen yderst alvorligt 

og stået på klinikassistenternes side 
og gjort alt, hvad der stod i vores magt, 
siden 2005, hvor sagen kom frem.  vi 
samlede dokumentation fra de godt 
1.700 klinikassistenter, der henvendte 
sig til HK. med andre ord har vi spurgt 
dem: ”Hvordan har du det i dag?”.

To nationale forskningsprojekter 
blev sat i værk - blandt andet på bag-
grund af pres fra HK. vi indbragte små 
900 anmeldelser om mulige arbejds-
skader til Arbejdsskadestyrelsen. Alle 
blev afvist. 

vi har desværre måttet konklude-
re, at der ikke kan påvises nogen sam-
menhæng mellem arbejdet og symp-
tomer. Derfor kan HK ikke gøre mere i 
denne sag, for vi vurderer, at den ikke 
kan bringes videre.

Dog vil branchesektion Sundhed & 
velvære følge udviklingen i kviksølv-sa-
gen i Norge tæt. Du er også velkommen 
til at kontakte branchesektion Sundhed 
& velvære med henblik på at vurdere 
muligheden for at oprette et netværk 
for tandklinikassistenter med samme 
problematikker som dig.  

med ønsket om alt det bedste for 
din fremtid, 
June Halvorsen
Arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat 
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StOr tilFredShed 
med de Nye 
OvereNSKOmSter

både lO og dansk arbejdsgiverforening udtrykte 
tilfredshed med resultatet, da forligsmanden 
fredag den 11. april præsenterede resultatet af 
den samlede urafstemning

AF JESPER PEDERSEN  FOTO LARS WiTTROCK

et rigtig godt fundament for videre vækst i Danmark. Så-
dan lød vurderingen fra arbejdsgiverne repræsenteret ved Jørn 
 Neergaard Larsen, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgi-
verforening. 

Og en tæt på jublende glad Harald Børsting - formand for 
LO - på lønmodtagersiden, fordi et overvældende stort flertal af 
hans medlemmer har taget godt imod resultatet - og kvitteret 
med et ja. 

Der var altså tilfredshed over hele linjen, da forligsmand As-
bjørn Jensen fredag den 11. april satte punktum for hele forløbet 
om fornyelse af overenskomsterne på det private arbejdsmar-
ked.

Dansk Arbejdsgiverforening havde 100 procent opbakning 
fra sine medlemmer. Mens 77,3 procent af lønmodtagerne sagde 
ja. Alle medlemsforbund af LO præsenterede således et solidt ja 
med undtagelse af Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og 
Malerforbundet, som omvendt stillede med et markant nej. 

På LO-siden sågar med den bedste stemmeprocent i mange 
år. 37,7 procent stemte om overenskomsten - en betydelig frem-
gang i forhold til de 29,3 procent, som stemte i 2012. 

Overenskomsterne løber denne gang i tre år. HK/Privat og 
de øvrige forbund i LO skal dermed først forhandle nye overens-
komster i 2017. ❚

sådan steMte de
Stemme- 
deltagelse Ja Nej

Blik- og Rørarbejderforbundet 45,1 % 8,4 % 91,6 %

Dansk EL-Forbund 30,5 % 84,0 % 16,0 %

Dansk Jernbaneforbund 47,3 % 71,2 % 28,8 %

Dansk Metal 43,7 % 90,6 %   9,4 %

3F 34,9 % 68,7 % 31,3 %

FOA 18,0 % 86,0 % 14,0 %

Fødevareforbundet NNF 64,0 % 84,6 % 15,4 %

HK HANDEL 13,0 % 92,5 %    7,5 %

HK/Privat 50,8 % 91,3 %    8,7 %

Malerforbundet i Danmark 52,2 % 16,6 %  83,4 %

Serviceforbundet 32,5 % 92,7 %    7,3 %

Teknisk Landsforbund 33,1 % 89,6 %  10,4 %

Samlet 37,7 % 77,3 % 22,7 %

steMMePrOCenter På lO-OMråder
2004: 57,5 procent stemte ja  (stemmeprocent: 37,2)
2007: 55,6 procent stemte ja  (stemmeprocent: 37,0)
2010: 63,8 procent stemte ja  (stemmeprocent: 33,9)
2012: 69,2 procent stemte ja  (stemmeprocent: 29,3)
2014: 77,3 procent stemte ja  (stemmeprocent: 37,7)

Forligsmand Asbjørn Jensen flankeret af Jørn Neergaard 
Larsen fra DA (tv.) og LO's formand, Harald Børsting, ved 
offentliggørelsen af urafstemningen til OK14. 

›
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reKOrdmaNge Stemte 
- Og de Sagde StOrt

Hele 50,8 procent af 
HK/Privats medlemmer stemte 
om deres overenskomst. Og et 
overvældende flertal på 91,3 
procent nikkede ja til resultatet. 
simon tøgern, formand for 
HK/Privat, forklarer blandt andet 
succesen med åbenhed 
om forløbet
AF JESPER PEDERSEN  FOTO LARS WiTTROCK

Aktiviteten fra Hk/Privats medlemmer ved den 
netop afsluttede urafstemning har sat markante af-
tryk i rekordbogen.

Hele 50,8 procent af medlemmerne stemte om de-
res overenskomst. Det bedste resultat, siden HK/Pri-
vat blev som en fusion mellem HK Industri og HK 
Service - og det tredjebedste resultat i hele LO i denne 
omgang.

Det er der ifølge formand for HK/Privat Simon Tø-
gern to overordnede forklaringer på: Dels en teknisk, 
hvor der har været mange forskellige måder at stem-
me på og en aktiv kampagne, som har opfordret folk 
til at stemme via blandt andet aktive tillidsrepræsen-
tanter, virksomhedsbesøg og rundringninger.

Og dels en mere politisk:
- Den politiske forklaring ligger i hele forløbet, hvor 

vi har haft en meget åben tilgang. Medlemmerne har 
haft rig mulighed for at mene noget og blandt andet 
prioritere deres ønsker. Så vi har fastholdt en løbende 

invitation til at en-
gagere sig - der-
med kommer det 
heller ikke bag på 
folk, når de skal til 
at stemme, siger 
Simon Tøgern, der 
selvfølgelig er sær-
deles glad og stolt 
over resultatet.

- Det betyder, at vi kommer til at stå styrket ved de 
næste overenskomstforhandlinger i 2017. Når vi kan 
vise, at vi har medlemmerne bag os, og at de tager 
stilling, så taler vi altså med lidt større vægt - både in-
ternt i fagbevægelsen og over for arbejdsgiverne, siger 
Simon Tøgern. 

- Det her resultat - både vores og LO’s samlede resul-
tat - viser samtidig, at interessen for overenskomster og 
rigtige fagforeninger er vendt i en positiv retning.

Medlemmerne ser den store sammenhæng
Ikke alene stemmeprocenten er rekordhøj. Også an-
delen af ja-sigere er den højeste i HK/Privats historie. 
Mere end 9 ud af 10 medlemmer - 91,3 - satte således 
kryds i ja-boksen og lyttede dermed til anbefalingen 
fra HK/Privats sektorbestyrelse. 

- Det er ikke sådan, at de her nye overenskomster 
er et gyldent stykke papir, som sikrer evig lykke - og 
sådan har vi heller ikke forsøgt at sælge det. Vi har 
hele vejen igennem været ærlige om, at det er et pænt 
og ordentligt resultat, uden at være prangende, siger 
sektorformanden.

- Listen over ikke-opfyldte krav er altid længere end 
listen over de opfyldte. Sådan er det også denne gang. 
Men vores medlemmer har tilsyneladende lyttet til 
den samlede vurdering og holdt den op imod den ak-
tuelle situation - og den situation deres egen virksom-
hed står i. ❚

HK/Privats steMMePrOCenter
2004:  34,0 procent - 83,0 procent stemte ja
2007:  30,3 procent - 76,2 procent stemte ja
2010:  46,1 procent - 12,1 procent stemte ja 
 (efter en stor nej-kampagne fra HK/Privat)
2012:  33,9 procent - 82,2 procent stemte ja
2014:  50,8 procent - 91,3 procent stemte ja

Ja

HK/Privats formand, Simon Tøgern, talte med Tv 2 om den historisk høje afstemningsprocent.
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sådan steMte HK/Privats MedleMMer
Stemme-
deltagelse Ja Nej

Bilfærgernes Rederiforening (DAS) 72,8 % 91,3 % 8,7 %

Bilfærgernes Rederiforening (DIS) 74,0 % 68,4 % 31,6 %

Dansk Byggeri 55,8 % 95,9 % 4,1 %

Dansk Erhverv - it 53,8 % 57,8 % 42,2 %

Dansk Erhverv - kontor og lager 43,4 % 95,2 % 4,8 %
Dansk Erhverv 
- reklamebureauer og forlag

48,4 % 93,4 % 6,6 %

Danske Industri - emballage 60,5 % 69,6 % 30,4 %
Dansk Industri 
- funktionæroverenskomst

54,7 % 94,0 % 6,0 %

Dansk Industri II - kontor og lager 46,2 % 95,0 % 5,0 %

Dansk Maskinhandlerforening 52,4 % 93,3 % 6,7 %

Dansk Mode & Textil 59,1 % 93,8 % 6,2 %
Danske Mediers Arbejdsgiverforening 
- funktionærer

64,8 % 89,0 % 11,0 %

De mindre byggeorganisationer 59,2 % 98,6 % 1,4 %

DS Håndværk & Industri 62,8 % 97,2 % 2,8 %

GA/DMA, timeløn 60,3 % 76,8 % 23,2 %
Grafisk Arbejdsgiverforening 
- funktionærer

45,9 % 93,3 % 6,7 %

Grafisk Arbejdsgiverforening 
- digitalprint og serigrafi

53,8 % 84,4 % 15,6 %

HORESTA 42,2 % 94,3 % 5,7 %

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 69,3 % 82,1 % 17,2 %

Kasino (Horesta) 41,7 % 86,0 % 14,0 %

SAS 67,8 % 89,6 % 10,4 %

Tandlægeforeningen* 57,8 % 94,5 % 4,5 %

Tekniq 56,8 % 95,0 % 5,0 %

*Overenskomsten med Tandlægeforeningen er ikke omfattet af forligsmandens 
mæglingsforslag, og tandklinikassistenterne har derfor stemt om den særskilt. 

de vigtigste ting fOr HK’erne
HK/privat har forhandlet mere end 20 overenskomster 
denne gang. de ligner i hovedtræk forliget mellem Co-in-
dustri og dansk Industri, hvor de vigtigste resultater er:

Flere penge på fritvalgskontoen: Bidraget til fritvalgs-
kontoen bliver hævet fra 1 procent til 2 procent over de 
næste tre år. Bidraget stiger med 0,3 procent i 2014, yder-
ligere 0,4 procent i 2015 og yderligere 0,3 procent i 2016.

selvvalgt uddannelse ved afskedigelse: medarbej-
dere, som har seks måneders anciennitet på en arbejds-
plads, får ret til en uges ekstra efteruddannelse oven i 
de to uger, der var i forvejen, i deres opsigelsesperiode. 
Samtidig kan de bruge deres to ugers selvvalgte uddan-
nelse. Altså op til fem ugers uddannelse i opsigelsespe-
rioden.

rådgivning ved afskedigelse: opsagte medarbejdere 
får ret til at tage to timers fri med løn for at få vejledning 
af deres fagforening/a-kasse.

Hurtigere adgang til selvvalgt uddannelse: Ancien-
nitetskravet til at have ret til at benytte sig af selvvalgt 
uddannelse sættes ned fra ni til seks måneder.

Mere barsel til begge forældre: forældreorloven med 
løn bliver udvidet fra 11 til 13 uger - en uge mere til hver 
forælder. det betyder, at hver forælder har ret til 5 uger, 
mens de sidste tre uger kan deles. Loftet for løn under 
barsel bliver desuden hævet fra maksimalt 140 kroner til 
145 kroner. forældre af samme køn får desuden lige ad-
gang til betalt forældreorlov.

Bedre mulighed for overenskomst til alle: forsøgs-
ordningen med, at HK/privat kan kræve et møde med virk-
somheder, som på grund af 50 %-reglen ikke er dækket af 
en overenskomst - med henblik på at få dem til frivilligt at 
tegne en overenskomst - gøres permanent. HK/privat får 
desuden mulighed for at begære et opklarende møde med 
en virksomhed, hvis der er en mistanke om, at nogle med-
arbejdere uberettiget bliver skrevet ud af overenskomsten.

Pension af feriebidrag: fremover beregnes pensions-
bidraget også af ferietillægget.

Bedre styr på vikarernes forhold: Når en virksomhed 
har ansat en vikar fra et vikarbureau, får HK nu ret til at 
få oplyst, om virksomheden har informeret vikarbureauet 
om alle de aftaler og kutymer, der er relevante for vika-
rens ansættelse. 

Forbedringer til elever: mindstelønssatsen til elever 
stiger med 1,9 procent i hvert af de tre overenskomstår. 
fra nu af kan elever søge om støtte i kompetencefonden 
til fritidsundervisning. fremover skal arbejdsgiveren be-
tale udgifter til skolehjem, når opholdet er nødvendigt for 
elevens uddannelse. 

Tillidsfolkene i HK/Privat har været afgørende for, at så mange medlemmer har 
stemt. Her er der afstemning i Københavns Postcenter. 
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viCKy SøReNSeN: 

- Jeg synes ærlig talt, at det er minimalt, 
hvad der er at råbe hurra for, til trods for 
at alle snakker om, at krisen er ovre. Jeg 
ved, at mange her hos Falck havde forven-
tet mere. Særligt noget, som i højere grad 
tilgodeså mere eller mindre alle medlem-
mer. De fleste ting er goder for nogle en-
kelte, særlige grupper. Det er også det før-
ste spørgsmål, jeg får, når jeg præsenterer 
resultatet for medlemmerne: Hvad er der 
til hele fællesskabet?

PeTeR HeRTZ:
- Når jeg læser resultatet igennem er der 
meget, som jeg ikke umiddelbart kan 
bruge lige nu. Jeg hæfter mig mest ved 
elevers ret til at benytte sig af kompeten-
cefondene. Her tænker jeg fremadrettet, 
for jeg har overvejet, om jeg skal tage en 
kontoruddannelse som elev. Og så selvføl-
gelig fritvalgskontoen. Jeg kan selvfølge-
lig godt bruge flere penge mellem hæn-
derne. Vi har en fast grundløn, og så kan 
man ellers tjene lidt ekstra som provision.

viCKy SøReNSeN:
- Der er selvfølgelig også gode ting, som 
er værd at fremhæve. Fritvalgskontoen, 
pension af ferietillægget og flere penge 

til eleverne - det synes jeg er rigtig gode 
ting. Det er trods alt en del penge, det 
handler om. Falck har aldrig været lønfø-
rende og bliver det aldrig, så det betyder 
meget for nogle.

Vi har også en del yngre kolleger, som 
er i den fødedygtige alder. Jeg synes, at 
det er en rigtig god ting at forbedre bar-
slen. Både at man forlænger perioden, og 
at timelønnen, mens du er på barsel, bli-
ver sat lidt op.

SimoN TøgeRN:
- Jeg er helt med på, at det ikke er noget 
guldrandet papir, og overenskomsten skal 
ikke tales op til noget, den ikke er. Men 
der er en lang række små forbedringer. At 
vi har fået hævet fritvalgskontoen - som 
arbejdsgiverne helt ville af med - fra 1 til 2 
procent er netop noget, som kommer alle 
til gode. Mange af vores medlemmer har 
stået stille lønmæssigt i årevis, så det er 
lidt til dem.

Det talte 
vi om
❚	fritvalgskontoen hæves fra 1 pro-

cent til 2 procent hen over de tre 
år.

❚	forældreorloven med løn bliver 
udvidet fra 11 til 13 uger - en uge 
mere til hver forælder.

❚	fremover beregnes pensionsbi-
draget også af ferietillægget.

❚	opsagte medarbejdere får ret til 
op imod fem ugers selvvalgt ud-
dannelse; en uge ekstra oveni de 
to, de havde i forvejen, plus retten 
til at bruge to ugers selvvalgt ud-
dannelse.

❚	elever får ret til at benytte sig af 
kompetencefondene til selvvalgt 
uddannelse.

falck er dækket af overenskom-
sten dIo II (det tidligere HtS). den-
ne overenskomst ligner i meget høj 
grad de øvrige overenskomster, 
som HK/privat har forhandlet hjem 
- og som alle læner sig meget op 
ad Industriens funktionæroverens-
komst, som blev forhandlet først.

oK14
SimON Sagde Ja 
Og det gJOrde 
medlemmerNe 
OgSå
HK/Privatbladet inviterede sig selv og simon tøgern - formand for 
HK/Privat - på besøg i falcks hovedsæde midt i København for at 
drøfte indholdet i overenskomsterne med tillidsrepræsentant vicky 
sørensen og kontorassistent Peter Hertz, som også stemte ja til 
overenskomsten

AF JESPER PEDERSEN  FOTO LARS WiTTROCK

MiniMalt at glæde sig Over

❚
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Mere uddannelse til OPsagte

SimoN TøgeRN:
- Det, jeg personligt er mest optaget af, er de udvidede rettighe-
der til uddannelse gennem selvvalgt uddannelse. Her er rettighe-
derne tidligere blevet indskrænket, når du blev opsagt. Nu er de 
blevet udvidet. Det er et vigtigt princip, at opsagte ikke skal gå og 
vente på, at de bliver arbejdsløse, men klædes på til et nyt job, og 
det kan sådan set kun gå for langsomt. Det bedste er selvfølgelig, 
hvis medlemmerne får taget efteruddannelse løbende; men hvis 
de kan indhente noget af det tabte, når de er blevet opsagt, så er 
det det næstbedste. 

viCKy SøReNSeN: 
- Det er jeg enig i - det kommer til at spille en stor rolle for man-
ge. Det er altid en fordel, hvis man forøger muligheden for at 
komme af sted i de etablerede fonde. Men jeg havde også gerne 
set, at man på en eller anden måde fik forpligtet arbejdsgiverne 
til at højne medarbejdernes kompetencer, mens de er i arbejde. 

Her har vi i forvejen en aftale om, at Falck betaler for uddan-
nelse, når folk bliver afskediget. Men jeg kan godt frygte, at tan-
kegangen ændrer sig, så det nu er kompetencefondene, som skal 
betale for det. Og det synes jeg ikke er rimeligt. 

SimoN TøgeRN:
- Det er selvfølgelig altid en risiko, når man lægger overens-
komstmidler i en fond. Vi ved godt, at nogle arbejdsgivere bruger 
fonden til noget, som de måske ville have finansieret selv allige-
vel. Omvendt må man sige, at der er masser af penge i fondene, 
og eftersom, vi har lavet en lang overenskomstaftale denne gang, 
har vi også lavet en aftale om, at fondene bliver fyldt op igen, hvis 
de bliver tømt.

PensiOn Og friHed, taK

viCKy SøReNSeN:  
- Herinde i Falck har vi forud for forhand-
lingerne snakket meget om ferie og stør-
re pensionsprocent. Både mere ferie og 
pension er noget, som ville komme alle 
til gode. Det kan jeg godt savne i overens-
komsten. 

PeTeR HeRTZ:   
- Flere feriedage ville have været rart. Især 
herinde i Falck, hvor man nogle gange 
sidder hele dage og taler i telefon. Det kan 
godt være lidt trættende og mentalt hårdt, 
så jeg havde selvfølgelig håbet på, at vi 
kunne have fået lidt bedre muligheder for 
at holde fri.

SimoN TøgeRN: 
- Det med pensionen er jeg helt enig i. Vi 
skal have kigget på, om de 12 procent i 
pensionsindbetaling er nok. At vi har fået 
pension af ferietillægget, er dog et skridt 
i den rigtige retning. Og vi gik efter, at 
man skulle have ret til at købe frihed via 
fritvalgskontoen. Men der har været totalt 
lukket for at øge friheden på alle områder. 
Arbejdsgiverne ville simpelthen ikke give 
flere fridage - heller ikke på områder, hvor 
HK’erne er bagefter andre grupper. Men 
nu, hvor fritvalgskontoen er blevet så re-
lativt stor, tror jeg, at der vil være mange 
steder, hvor man vil lave lokalaftaler, hvor 
man kan bruge kontoen til at købe fri-
dage. 

viCKy SøReNSeN: 
- Det håber vi meget på, at vi kan få her. 
Det vil i hvert fald være et krav til vores 
lokalaftaler. Det største problem er, at vi 
opererer med så mange forskellige over-
enskomster herinde i Falck, og at de me-
ner, at det vil give en masse administrativt 
besvær, hvis vi laver en særlig aftale om at 
bruge fritvalgskontoen til frihed.
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giraFFeN Satte 
dagSOrdeNeN 
i FrOKOStpauSeN

da Københavns Zoo aflivede giraffen Marius, 
blev medarbejderne udsat for trusler på livet. 
tillidsrepræsentant frank sørensen fortæller, 
hvordan situationen påvirkede hverdagen for de 
ansatte

AF JENS HJALTE LøGSTRUP  FOTO LiSBETH HOLTEN

ansat På en 
udsKældt
arbejdsPlads
Hvordan opleves det at være 
medarbejder på en virksom-
hed, der bliver genstand for 
offentlig polemik og kritik? vi 
har været i Zoo i København og 
hos udbetaling danmark i fre-
derikshavn for at spørge til-
lidsrepræsentanterne. Og så 
har vi spurgt en ekspert om, 
hvordan kritik påvirker de an-
satte.

›
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giraFFeN Satte 
dagSOrdeNeN 
i FrOKOStpauSeN

›
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å venstre bryst af skjorten, hvis 
ærmer langsomt bliver foldet op, 
står der med store røde blokbogsta-
ver: Zoo. Det samme gør der på det 
mørke bælte, som holder skjorten 
nede i de sandfarvede bukser. Med 
andre ord så udstråler tillidsrepræ-
sentant og servicemedarbejder Frank 
Sørensen: Zoo. Og det gør han altid 
også på vej til arbejde, fordi han er 
stolt af sin arbejdsplads.

Men dagen efter at den to år 
gamle giraf Marius blev aflivet i 
Zoo, havde han sit private tøj på. 

- Jeg havde jo læst reaktionerne i 
diverse aviser, set truslerne på Face-
book og Twitter, og så gik jeg altså 
til arbejde i mit normale tøj, siger 
Frank Sørensen. 

I dag hopper Frank Sørensen 
dog med glæde i Zoo-tøjet, og han 
fortæller åbent HK/Privatbladet om, 
hvordan medarbejderne i haven op-
levede situationen. 

I Københavns Zoo er de meget 
åbne med, hvordan de forvalter dy-
rene. Derfor bliver aflivninger af ha-
vens dyr ikke holdt skjult for offent-
ligheden. Men da de i februar 2014 
valgte at aflive en giraf, obducere 
den foran de besøgende og fodre lø-
verne med kødet, gik verden amok. 
Ud over at blive hængt ud i alverdens 
medier og blive beskyldt for at være 
en zoo, der ikke tog sig ordentligt af 
sine dyr, modtog de ansatte opkald 
i arbejdstiden, hvor de måtte lægge 
øre til skældsord og trusler på livet.

- Vi har fået negativ omtale før, 
men det har aldrig været så vold-
somt og så eksponeret. Vi kunne 
følge tidszonerne over hele jorden. 
Når folk rundt omkring i verden var 
stået op og havde set deres lokale 
avis eller morgen-tv, så ringede de 
til os, fortæller Frank Sørensen. 

Én ting er at blive mødt med 
skepsis bag billetskranken, hvor 
Frank Sørensen og kollegerne sæl-
ger billetter, årskort og kommer 
med gode tips til de besøgende. En 
anden ting er at svare på opkald, 
primært fra amerikanere, hvori man 
bliver svinet til og truet på livet. 

- De kvindelige ansatte blev kaldt 
ludere, vi blev bedt om aldrig at få 
børn og finde os et nyt arbejde, si-
ger Frank Sørensen.

- En amerikaner skrev på Face-
book, at han ville møde op dagen ef-
ter med et maskingevær og meje os 
alle sammen ned, når vi var på ar-
bejde, siger han. 

ændret arbejdsprocedure
De grimme opkald og kommenta-
rerne på Facebook fik hurtigt med-
arbejderne i Københavns Zoo til at 
ændre arbejdsprocedure.

- Vi plejer at sige vores navn, når 
vi tager telefonen. Men i den periode 
var vi meget opsatte på, at der ikke 
skulle nævnes navne, når vi tog tele-
fonen, siger Frank Sørensen. 

Også i frokostpauserne blev der 
talt om de forskellige opkald og den 
negative omtale. 

- Vi brugte en del galgenhumor. 
Vi snakkede om de forskellige opkald 
og avisoverskrifter i pauserne, og så 
endte det sgu som regel med, at vi 
sad og grinte lidt af det, siger Frank 
Sørensen. 

- På den måde fik vi ligesom luk-
ket lidt damp ud, siger han.  

Men selv om det var hårde ord, de 
ansatte fik med på vejen, så var det 
ifølge Frank Sørensen ikke noget, der 
på den måde gik ud over psyken.  

- Man bliver selvfølgeligt berørt, 
og selv om man godt ved, at det ikke 
er personligt, og at angrebene kom-
mer fra folk, der aldrig kommer til at 
sætte deres fod på dansk jord, så kan 
man ikke undgå at blive påvirket, si-
ger han. 

Høflighed sat på prøve
- Jeg var ikke ked af det, og jeg faldt 
ikke grædende i søvn. Men det var 
da et stort irritationsmoment, at 
man ikke kunne tillade sig at svare 
dem igen, siger Frank Sørensen.

Og netop at skulle lægge øre til 
den ene verbale øretæve efter den 
anden og samtidig levere en god 
service var noget, der gik Frank Sø-
rensen og hans kolleger på.  

- Vi sidder som frontpersonale, 
og det bliver forventet, at vi er høfli-
ge. Men når man gang på gang skal 
forsvare sin arbejdsplads og høre på 
den ene anklage efter den anden, så 
bliver ens høflighed virkelig sat på 
prøve, siger Frank Sørensen. 

En af måderne, Københavns Zoo 
har forberedt deres ansatte på medi-
ernes negative omtale og de mange 
opkald, er blandt andet ved at give 
dem et stykke papir, hvor der udfør-
ligt bliver forklaret, hvorfor haven af-
liver dyrene. 

- Det hjælper utroligt meget. De 
fleste af os ved jo godt, hvorfor vi gør 
det. Men når man så sidder med en 
amerikaner og skal forklare det hele 
på engelsk, og situationen hurtigt 
bliver ophedet, så kan det alligevel gå 
hen og blive svært at forklare sig, si-
ger Frank Sørensen. 

De unge blev mest berørt
Især de unge medarbejdere i Kø-
benhavns Zoo har været berørte af 
situationen. 

- Der arbejder en del studenter-
medhjælpere herude, og derfor er 
mange af de folk, som tager telefo-
nerne, unge mennesker. Derfor var 
det vigtigt for os at fortælle dem, at 
de ikke skulle tage opkaldene per-
sonligt, siger Frank Sørensen.

- Der måtte de mere garvede 
medarbejdere hjælpe til med at klæ-
de de yngre medarbejdere på, fortæl-
ler Frank Sørensen.

Og godt nok kom der en række 
hårde kommentarer til de ansatte i 
Københavns Zoo i forbindelse med 
aflivningen af giraffen Marius. Men 
i dagligdagen er der mest roser til 
medarbejderne i haven.  

- Langt de fleste af de folk, man 
møder, hvis man handler ind, og 
gæsterne i haven, tager utroligt po-
sitivt imod den måde, vi har tacklet 
situationen på. Det gør da noget ved 
en, at man ved, at de fleste danskere 
ikke synes, at man er en idiot, men 
tværtimod synes, at man leverer et 
godt stykke arbejde, siger Frank Sø-
rensen. ❚

p

›



15

Det gør da noget 
ved en, at man 
ved, at de fleste 
danskere ikke 
synes, at man 
er en idiot, men 
tværtimod synes, 
at man leverer 
et godt stykke 
arbejde.
Tillidsrepræsentant Frank Sørensen

’
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Winni 
jOHansen, 
PrOfessOr
❚	Aarhus universitet, busi-

ness and Social Sciences, 
institut for erhvervskom-
munikation

❚	Studieleder for executive 
master i Corporate Commu-
nication

❚	underviser og forsker i 
virksomhedskommunika-
tion, herunder kriseledel-
se og krisekommunikation, 
forandringskommunikation, 
organisationskultur, mar-
kedskommunikation og PR

❚	modtog i 2012 sammen 
med kollega professor finn 
frandsen prisen for årets 
videnskabelige artikel af et 
af verdens største viden-
skabelige forlag, emerald, 
for deres arbejde med in-
tern krisekommunikation. 

OFFeNtlig KritiK tager 
hårdt på medarbeJderNe
af jens Hjalte løgstruP  PrivatfOtO

›
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u kan læse om det i avisen. Du får kommentarer i 
køen i Netto. Og Lone og Bent i nummer 28 nævner 
det til vejfesten. Når arbejdspladsen bliver kritiseret 
i medierne, så kan det mærkes både på arbejdet og i 
privaten. Det går ud over de ansattes humør, selvværd 
og tilhørsforhold til virksomheden, mener professor 
ved institut for Erhvervskommunikation på Aarhus 
Universitet Winni Johansen, der forsker i intern kri-
sekommunikation.

- Vi danskere identificerer os i så høj grad med vo-
res arbejde, at hvis arbejdspladsen pludselig bliver kri-
tiseret i pressen, så tager vi kritikken meget personligt. 
Og det har konsekvenser, siger Winni Johansen. 

sandt eller falskt
Ifølge Winni Johansen bliver man som medarbejder 
påvirket, uanset om der er hold i kritikken eller ej. 

- Uanset om det er sandt eller ej, det medierne 
skriver, så er de fleste medarbejdere glade for deres 
job, og derfor går det dem på, når arbejdspladsen bli-
ver omtalt negativt pressen. Det spiller en stor rolle 
for ens selvopfattelse, og hvis det ikke bliver hånd-
teret ordentligt af ledelsen, så bliver medarbejderne 
frustrerede, usikre og mister glæden ved at arbejde, 
siger Winni Johansen. 

- Bliver man kritiseret for noget, der er hold i, så 
kan man blive trist og skamfuld. Er medarbejderne 
derimod under beskyldning for noget, som de ved er 
direkte usandt, så vil de typisk blive frustrerede og 
have ledelsen til at forsvare virksomheden, siger hun.

usikkerhed og frustration
Netop ledelsen spiller en stor rolle, når man som 
virksomhed bliver genstand for offentlig debat og po-
lemik. Derfor er det vigtigt, at ledelsen ikke kun tæn-
ker på, hvordan de får rettet op på fadæsen udadtil, 
men også tænker den interne kommunikation ind 
i redningsplanen. Man skal passe på ikke at overse 
medarbejdernes behov for information. 

- Hvis medarbejderne mangler information fra le-
delsen om, hvad der bliver gjort, og om der er hold i 

pressens udlægning af sagen, så kan man som med-
arbejder få den følelse, at virksomheden ikke forsva-
rer en, og på den måde lider tilhørsforholdet til virk-
somheden et ordenligt knæk for den enkelte medar-
bejder, siger hun.

rygtedannelse
Bliver der ikke kommunikeret til medarbejderne om 
virksomhedens standpunkt i sagen - så laver medar-
bejderne deres egne fortællinger. For det er en psyko-
logisk mekanisme, at man altid forsøger at forklare 
negative oplevelser og skabe mening, når der er skabt 
”uorden”. 

- Hvis du ikke har de informationer, du har brug 
for, så fortæller du din egen udlægning, og så ender 
virksomheden pludselig med en medarbejderskare, 
som har en helt anden opfattelse af den reelle virke-
lighed, siger Winni Johansen. 

Og her er det eksempelvis snakken i frokostpau-
sen, som kan sætte dagsordenen for virkeligheden. 

- Vi har som mennesker behov for at skabe or-
den, og det gør vi blandt andet ved at tale om tingene. 
Hvis der er en negativ omtale, så skal medarbejder-
ne have plads til at tale om det. Og hvis de ikke ved 
nok, eller den information, de får, ikke giver mening, 
kan det ende med, at medarbejderne får en meget an-
derledes opfattelse af situationen end ledelsen, siger 
Winni Johansen.  Og det kan få konsekvenser for pro-
duktiviteten, men også for medarbejdernes identifi-
kation med deres arbejdsplads.

Bliver der ikke talt om situationen, og bliver med-
arbejdernes følelser ikke italesat, så kan det have kon-
sekvenser for produktiviteten. 

- Det siger sig selv, at hvis arbejdsglæden daler, og 
du ikke føler dig godt tilpas på dit arbejde, så falder 
din produktivitet. Derfor kan en offentlig polemik om 
virksomheden på lang sigt komme til at gå ud over 
tallene på bundlinjen, hvis der ikke bliver kommuni-
keret internt, siger Winni Johansen. ❚

når arbejdspladsen bliver kritiseret i medierne, kan medarbej-
derne blive frustrerede, føle sig usikre og miste tilhørsforhol-
det til arbejdspladsen. uanset om kritikken er berettiget eller 
ej, fortæller professor ved aarhus universitet Winni johansen 

d

er  medarbejderne under beskyldning for noget, som de ved er 
direkte usandt, så vil de typisk blive frustrerede og have ledel-
sen til at forsvare virksomheden.
Professor ved Aarhus Universitet, Winni Johansen’
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meter fra stationen i Frederikshavn, bag et rødt 
murstensbelagt ydre og under et vajende grønt ATP-
flag, sidder 120 kunderådgivere fra Udbetaling Dan-
mark og passer deres job. Men de læser også aviser-
nes overskrifter og føler sig magtesløse over for medi-
ernes fremstilling af deres indsats. 

Et par af dem lyder: ”Kaos i udbetaling: Må slås for 
sine penge” og ”Udbetaling Danmark er en fiasko”.

HK/Privatbladet har talt med tre af de kunderådgi-
vere, der hver dag bakser med konsekvenserne af den 
offentlige polemik. 

- Vi er gået fra at være stolte af vores arbejdsplads 
til at skulle forsvare den - og det er træls, lyder det på 
syngende nordjysk fra tillidsrepræsentant i Udbeta-
ling Danmark Bente Overholt Nielsen. 

Udbetaling Danmark er blevet kritiseret lige fra be-
gyndelsen. Det var en politisk beslutning at flytte ad-
ministrationen af en række offentlige ydelser. Tidli-
gere var det kommunerne, der stod for udbetalingen 
af blandt andet folkepension, børnecheck og boligtil-
skud. Men i dag ligger opgaven hos Udbetaling Dan-
mark, som ATP driver. Udbetaling Danmark har kon-
stant måttet lægge kind til hårde stryg via medierne - 
og det går ud over medarbejderne bag skrivebordene.  

Frustrerende at stå model til kritikken
Selv om der står kaffe og vand på det lille bord i hjør-
net af tillidsrepræsentant Bente Overholt Nielsens 
kontor, så bliver der ikke skænket - der er simpelthen 
for meget på hjerte til, at interviewtiden skal bruges 
på at drikke kaffe.

- Vi kan ikke gøre noget. Det gør ondt at læse den 
ene artikel efter den anden, der fortæller, hvor dårlige 
vi er til at udføre vores arbejde, når vi ved, at det ikke 
er sandt, siger Mette Lystrup Sørensen, der har arbej-
det på kundecentret i Frederikshavn siden 2012.

- Vi er jo ikke blevet dårligere medarbejdere af at 
overgå fra det kommunale til det private, selv om det 
er sådan, det bliver fremstillet. 

op ad bakke på forhånd
I takt med at stemmebåndene bliver talt varme, bliver 
der åbnet op for, hvor frustrerende det kan være at ar-
bejde i en virksomhed, der bliver genstand for offent-
lig debat og polemik. 

- Vi bruger en del tid på brokkerøve, der igennem 
mediernes fremstilling af vores arbejde danner deres 
eget billede af, hvor ineffektive vi er. Og det er meget 
tydeligt, at mængden af brok afhænger af, hvor meget 
vi har været i pressen, siger Bente Overholt Nielsen.

- Det går ud over vores arbejde med borgerne. De 
forventer, at de skal slås med os, inden de overhove-
det har ringet op. Mange forventer en dårlig service, 
og det er op ad bakke på forhånd, siger hun. 

Brokkeriet kan gå på lidt af hvert 
- Jeg talte på et tidspunkt med en mand, som havde 
nogle spørgsmål til boligstøtte. Han var tydeligvis fru-
streret, og inden vi kom længere ind i samtalen, be-
skyldte han Udbetaling Danmark for alverdens onder 
- blandt andet at der ikke var ryddet sne på hans vej, 
tilføjer kollegaen Lene Vrangbæk med et smil. 

det er trælS 
altid at SKulle 
være i FOrSvar

Medarbejderne i udbetaling danmark har om nogen 
oplevet, hvad det vil sige, når arbejdspladsen bliver 
udsat for offentlig polemik. senest har en række 
borgmestre - igen - kritiseret virksomheden for 
sløseri og fejl og kaldt konstruktionen udbetaling 
danmark et makværk

AF JENS HJALTE LøGSTRUP  FOTO ULRiK TOFTE 
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det er meget tydeligt, at mængden 
af brok afhænger af, hvor meget vi 
har været i pressen.
Tillidsrepræsentant Bente Overholt Nielsen’
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Og selv om mediernes kritik primært går på de politiske 
beslutninger bag Udbetaling Danmark, så smitter den ne-
gative omtale bestemt af på borgerne. 

- Den almindelige dansker ser jo ikke politikken bag. De 
ser bare, at det ikke fungerer, og så må det jo være medar-
bejderne, der ikke er gode nok, siger Bente Overholt Niel-
sen.

- Så hører vi for det enten i telefonen eller på Facebook, 
hvor folk frit kan ytre deres mening om os, siger hun. 

Fylder i hverdagen
De kedelige avisoverskrifter og borgere, der ringer ind med 
forudindtagede holdninger til kunderådgivernes arbejde, er 
bestemt noget, der fylder i hverdagen. 

- Har man haft en sur borger i telefonen, eller har man 
læst en kedelig overskrift i avisen, så er det noget, der bliver 
diskuteret i frokostpausen, siger Mette Lystrup Sørensen. 

Og som en konsekvens af den dårlige omtale, har med-
arbejderne besluttet, at de positive mails og opkald, der hel-
digvis kommer mange af, skal fremhæves.  

- Søde breve bliver lagt på medarbejderportalen, fordi 
dem skal vi også se som menige medarbejdere. Det er jo 
rart at vide, at der er nogle, som roser os for vores arbejde. 
Så får man rigtigt lyst til at rykke, siger Bente Overholt Niel-
sen. 

Venner og bekendte er de værste
Desværre er det ikke kun på kontoret, at der bliver talt om 
polemikken i medierne. Også når medarbejderne er blandt 
venner og bekendte, skal de forsvare deres arbejde. 

- Det er venner og bekendte, der er de værste. De læser 
de negative avisoverskrifter, og så kender de som regel en, 
der har haft en dårlig oplevelse med Udbetaling Danmark. 
Så skal man til at forsvare, hvorfor vi ikke gør det bedre, si-
ger Bente Overholt Nielsen. 

- Vi ved godt, at kritikken primært går på de politiske be-
slutninger bag. Men den almindelige dansker ved jo ikke, at 
det er politik. De ser kun, at der er problemer, og så kritise-
rer de os som medarbejdere, siger hun. 

Selv om der er megen kritik, så er medarbejderne ikke 
i tvivl om, at de har en af landets bedste arbejdspladser, og 
at den offentlige debat om virksomheden nok skal gå i sig 
selv.  

- Forandringer bliver aldrig modtaget med kyshånd, og 
det første skridt er altid det sværeste. Det her er nyt for både 
os og borgerne, men vi skal sgu nok finde ud af det, siger 
Mette Lystrup Sørensen. ❚

den almindelige dansker ved jo ikke, at det er 
politik. de ser kun, at der er problemer, og så 
kritiserer de os som medarbejdere.
Tillidsrepræsentant Bente Overholt Nielsen’

KOMMunalt 
versus 
Privat
Tillidsrepræsentant bente overholt Nielsen 
fortæller, at mange af hendes medlemmer i 
udbetaling Danmark har været kede af ud-
talelser fra HK/Kommunals formand, bodil 
otto. bodil otto var medlemmernes formand, 
da opgaven med udbetaling af offentlige 
ydelser lå i kommunerne. i dag står medlem-
merne i HK/Privat, da udbetaling Danmark 
hører under ATP-koncernen, der drives som 
en privat virksomhed med egen bestyrelse, 
repræsentantskab og direktør.

bodil otto har ytret kritik af opgaveover-
dragelsen flere gange. Senest da Digitalise-
ringsstyrelsen for få uger siden anbefalede 
at flytte yderligere ni ydelsesområder til ud-
betaling Danmark.

- Jeg kritiserer den politiske struktur bag 
beslutningen og de nye ydelsesområder, som 
kan ende med at blive givet til udbetaling 
Danmark, siger formand i HK/Kommunal bo-
dil otto og fastslår:

- Jeg er sikker på, at medarbejderne i ud-
betaling Danmark gør et godt stykke arbejde, 
og det kunne aldrig falde mig ind at kritisere 
deres arbejdsindsats. 

for HK/Privats formand, Simon Tøgern, er 
det vigtigt at pointere, at han ikke anerken-
der det synspunkt, at når noget bliver flyttet 
fra kommunalt til privat, så er det per. defini-
tion noget skidt.

- vi har jo også en interesse i, at det ar-
bejde vores medlemmer udfører, bliver ud-
ført ordentligt. vi er sådan set også skatte-
ydere. men kommunerne har selvfølgelig 
også lavet fejl, da opgaven var deres. De var 
bare sværere at få øje på, da administratio-
nen lå i 98 forskellige kommuner. Det bliver 
mere synligt, når opgaven pludselig er sam-
let i en håndfuld regionale centre, mener Si-
mon Tøgern.

›
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sådan Bliver du Bedre 
til at sætte ord på 
dine kvalifikationer
TEKST KiRSTEN MARiE JUEL JENSEN 

Find ”Sæt ord på dit job” 
på hk.dk

Langt de fleste Hk’ere har svært ved at 
sætte ord på, hvad de kan. Cirka en tred-
jedel mener især, det er svært, når de skal 
søge nyt job eller forhandle løn. Det viser 
en ny undersøgelse, som HK netop har 
foretaget blandt 1.860 medlemmer.

Derfor udgiver HK nu en opdateret 
version af pjecen ”Sæt ord på dit job”. Du 
kan få den i din lokale HK-afdeling el-
ler downloade den fra hk.dk. Pjecen giver 
dig konkrete redskaber til at få kortlagt 
både dine faglige og personlige kvalifika-
tioner. Det kan du bruge, både når du vil 
forhandle løn, søge nye arbejdsopgaver og 
efteruddannelse eller et helt nyt job.

drop flinkeskolen
At det er meget vigtigt at få gjort, har 

Mette Delfs Nørring oplevet mange gan-
ge. Hun er uddannelsessekretær ved Det 
Juridiske Fakultet på Københavns Univer-

sitet og HK-tillidsrepræsentant.
- Rigtig mange HK’ere – især kvinder 

mellem 40 og 60 år – går stadig i flinke-
skole. De har svært ved at sætte ord på, 
hvad de kan. De knokler bare derudaf 
uden at kræve anerkendelse eller mere i 
løn. Jeg hiver fat i dem som tillidsrepræ-
sentant, når vi skal forhandle lokal løn, 
men jeg oplever at skulle trække informa-
tionerne ud af dem, siger hun.

spar med din kollega eller tr
Hun råder dig til hele tiden at opdate-

re dit CV og løbende beskrive, hvilke ar-
bejdsopgaver, du har, og hvilke nye kom-
petencer, du har fået.

- Det giver så meget både fagligt og 
personligt at tænke over og få skrevet ned: 
Hvad kan jeg? Hvis du har meget svært 
ved det, så er et godt råd at sætte sig med 
en kollega eller en tillidsrepræsentant. Så 
kan du spørge dem: I hvilke situationer 
oplever du, jeg er god til mit arbejde, si-
ger hun. ❚

er du dårlig til at sætte ord på, hvad du laver, og hvad du er god 
til? så find redskaber i HK’s pjece ”sæt ord på dit job”. brug en 
god kollega eller en tillidsrepræsentant til at sparre med. 

SÆT ORD 
PÅ DIT JOB
- hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du

V
A

R
E

D
IS

P
O

N
E

R
IN

G
 

SPACEMANAGEMENT 

GOD TIL AT HÅNDTERE KLAGER 

AMBITIØS

AMBITIØS

AMBITIØS

A
N

S
V

A
R

S
B

E
V

ID
S

T

BESLUTSOM

BESLUTSOM

BESLUTSOM

D
Y

N
A

M
IS

K

D
Y

N
A

M
IS

K

EFFEKTIV

ENERGISK

ENGAGERET

FLEKSIBEL

G
R

U
N

D
IG

G
R

U
N

D
IG

GÅ PÅ MOD
HANDLINGSORIENTERET

HURTIG OPFATTENDE

HURTIG

H
U

R
T

IG
H

U
R

T
IG

H
U

M
Ø

R
F

Y
L

D
T

H
U

M
Ø

R
F

Y
L

D
T

H
U

M
Ø

R
F

Y
L

D
T

IN
IT

IA
T

IV
R

IG

K
O

N
K

R
E

T

KONTAKTSKABENDE

KREATIV

KREATIV

NYSGERRIG

N
Y

S
G

E
R

R
IG

NYSGERRIG

OMSTILLINGSPARAT

PÅLIDELIG

P
L

IG
TO

P
F

Y
L

D
E

N
D

E

P
R

A
K

T
IS

K

SAMARBEJDSVILLIG

SAMARBEJDSVILLIG

SERVICEMINDED

SERVICEMINDED

S
TA

B
IL

STABIL

S
TA

B
IL

STRUKTURERET

U
D

A
D

V
E

N
D

T

U
D

S
T

R
Å

L
IN

G

GOD TIL KONFLIKTLØSNING 

GOD TIL KONFLIKTLØSNING 

G
O

D
 T

IL
 A

T
 L

Y
T

T
E

OPGAVELØSNING 

HURTIG TIL OPGAVELØSNING 

HJÆLPSOM 

HJÆLPSOM 

HURTIG

ENGAGERET

ENGAGERET

SELVSTÆNDIG 

SELVSTÆNDIG 



H
K

 p
r

Iv
at

b
La

d
Et

  a
p

r
IL

 2
01

4

22

vi Har rynKer, 
gråt Hår 
Og Masser 
at byde På!
Mette Ploug iversen er 56 år og godt i gang 
med at efteruddanne sig med en akademiud-
dannelse i ledelse. Hun opfordrer andre HK’ere 
i samme aldersgruppe til at efteruddanne sig 
og har derfor startet et netværk på hk.dk

AF JESPER PEDERSEN  FOTO LiSBETH HOLTEN
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Mette Ploug iversen havde aldrig tidligere skrevet en akade-
misk opgave, sådan en med problemformulering og klinisk kor-
rekt kildeliste. Det fik hun sine børn i gymnasiealderen til at 
hjælpe sig med. Hun havde passeret de 50 år. Skoletiden var 
fjern fortid, og det samme var erfaringerne med at føre sig frem 
med sin viden ved et eksamensbord. 

Nu har hun gjort det. Været til fire eksamener, alle bestået. 
Så nu er hun kun ét enkelt bestået fag og en afsluttende opgave 
fra en akademiuddannelse i ledelse, som hun begyndte på for to 

et halvt år siden.
- Det har været grænseoverskridende at gå i skole og til 
eksamen igen. Jeg har altid været ekstremt nervøs for at 

gå til eksamen, men det har alligevel været en super-
fed oplevelse. Jeg bliver helt høj af det, siger 56-åri-
ge Mette Ploug Iversen.

Hun er til daglig laborant og arbejdsmiljøre-
præsentant hos Novozymes i Bagsværd. Hun har 

været laborant hele sit arbejdsliv, men hun har også 
altid nydt at lære noget. Så hun har taget en lang række 

kurser udbudt af HK gennem årene. Blandt andet tillids-
repræsentant- og arbejdsmiljørepræsentantkurser.
- Men på et tidspunkt syntes jeg, at jeg var ved at gå lidt i 

stå. Jeg havde brug for noget mere, og mine børn var ved at bli-
ve store, så jeg havde mere tid. Og så havde jeg igennem læn-
gere tid gerne villet vide mere om ledelse, fortæller Mette Ploug 
Iversen om sin beslutning om at springe ud i en længere efter-
uddannelse. 

netværk for de erfarne
Nu vil hun dele ud af sine erfaringer og sin glæde og gnist ved 
at uddanne sig til nye udfordringer - og få andre ligesindede til 
at gøre det samme. Hun har derfor skabt et netværk på HK’s 
nye hjemmeside. Et netværk for HK’ere, som er omkring de 50 
år og opefter. Hun savnede nemlig selv et netværk at dele sine 
erfaringer og sin usikkerhed med, da hun for alvor gik i gang 
med at efteruddanne sig. 

Selv om netværket har fået navnet "+50, som stadig vil lære", ›
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så skal man ikke tage tallet alt for bogstaveligt, fastslår Mette 
Ploug Iversen. 45 eller 55 år er ikke så afgørende.

Men det handler om alder og uddannelse, som jeg synes er et 
meget vigtigt tema. Så det er ikke for de unge. Det er tænkt som 
et netværk for dem, der er nået til et punkt i deres liv, hvor bør-
nene er blevet store, og der er tid og plads til at efteruddanne sig 
- men som måske har brug for et skub. Jeg tror, at der er mange, 
som er fyldt 50 år, som tænker, ”det der uddannelse, det er jeg 
nok for gammel til”. Det var min egen tanke engang, og det er 
helt forkert, siger Mette Ploug Iversen.

Mental ændring hos seniorerne
Der er behov for, at HK/Privats erfarne medlemmer tager efter-
uddannelse alvorligt. Mette Ploug Iversen fik ideen til netværket 
efter - endnu - en historie i medierne om, at seniorer ikke er i høj 
kurs blandt arbejdsgiverne. 

Samtidig viser en undersøgelse, som analysebureauet Epini-
on har lavet for HK/Privatbladet blandt 1.600 medlemmer, at 28 
procent af medlemmerne på 50 år eller derover ikke har været på 
efteruddannelse eller kursus de seneste fem år. Og af dem, som 
har, har størstedelen kun været på interne kurser i deres virksom-
hed. 

- Os, der er oppe i alderen, må erkende, at vi også selv står 
med en stor opgave at løse. Vi skal have overbevist arbejdsgiver-
ne om, at de skal se bort fra, at vi har rynker og gråt hår - at vi har 
noget at byde på, siger Mette Ploug Iversen.

- Selvfølgelig skal arbejdsgiverne ikke diskriminere på alder. 
Men jeg tror også, at der skal en mental ændring til hos mange, 
som har rundet 50 år. Når du er oppe i 50’erne, skal du lade være 
med at se dit arbejdsliv som en nedtælling til efterløn. Se på det 
som en konstant opgradering i stedet. Og det betyder måske for 
nogle, at de har brug for hjælp til at komme forbi angsten for at 
prøve noget nyt.

   
Bedre til dialog med ledelsen
Hun regner selv med, at hun vil være aktiv på arbejdsmarkedet 
om ti år. Til den tid vil hun være 66 år. 

- Og der skal jeg da være lige så attraktiv for arbejdsgiverne, 
som jeg er i dag. Om det så er som laborant, eller om der har åb-
net sig helt andre døre, det ved jeg ikke, siger hun.

Akademiuddannelsen i ledelse har hun da også taget netop for 
at være klar til at tage de chancer, som måtte byde sig. Enten på 
hendes nuværende arbejdsplads eller et helt andet sted. Hun kan 
dog også bruge sin nye viden allerede i dag, både som laborant og 
som arbejdsmiljørepræsentant i Novozymes. 

- Det betyder blandt andet, at jeg er blevet bedre til at tage dia-
loger med min ledelse og mine kolleger, når der er behov for det. 
Derudover har jeg fået en større forståelse for, hvorfor ledelsen 
træffer de beslutninger, som de gør. Det betyder også, at jeg er 
kommet rigtig godt i gang med fagligt arbejde, som jeg ville øn-
ske, jeg havde gjort meget tidligere, siger Mette Ploug Iversen. ❚

Bliv en del af et netværk
Du kan finde netværket ”+50, som stadig vil lære” 
på HK’s hjemmeside her: bit.ly/1hLnLoa

mette Ploug iversen håber, at folk vil dele deres er-
faringer med efteruddannelse, hvis de allerede har 
været af sted. eller stille spørgsmål på netværkets 
side, hvis de overvejer deres muligheder.

med tiden er det også tanken, at dele af netværket  
kan mødes fysisk, hvor man kan sparre med hinan-
den omkring efteruddannelse. 

 ”+50, som stadig vil lære” er bare et af flere net-
værk på HK’s nye hjemmeside, www.hk.dk. Her er 
blandt andet også netværk for jobsøgende, økono-
mimedarbejdere og laboranter.

Der er plads til flere. Savner du et netværk, kan du 
på hjemmesiden foreslå ét, som netop du har brug 
for. 

jeg tror, at der er mange, som er fyldt 50 år, som tænker, 
”det dér uddannelse, det er jeg nok for gammel til”. det var 
min egen tanke engang, og det er helt forkert.
Mette Ploug iversen’

›
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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 5. maj 2014.

Gavekort på 200 kroner til Matas: Thomas Bjerregaard, Ben Websters vej 14, 2 15, 2450 København Sv
Gavekort på 150 kroner til Matas: Aase Holst, Nejsigvang 14, 9300 Sæby
Gavekort på 100 kroner til Matas: Susanne Håkonson, Centerparken 32, 3. tv., 2500 valby

vindere af kryds nummer 3, 2014

KOdeOrdet var: SKødeSløS

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 4, 2014

løSNiNgeN SKriveS i de Farvede Felter

krydsord &
 sudoku
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HvEM HJæLPER ARBEJDS-
MARKEDETS PARTER MED 
AT AFSLuTTE OvERENSKOM-
STER uDEN ARBEJDSRETS-
LIGE KONFLIKTER?
(ordet er todelt grundet dets 
længde)

hvilken type fagligt 
fællesskab er meget 
moderne for tiden?

denne velkendte 
betegnelse for en 
strejkebryder stammer 
fra slutningen af 
1800-tallet.

individ med en 
genetisk defekt, der 
medfører mangel 
på pigment i øjne, 
hår og hud.
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Unge 
vil være 
chefer

AF KiRSTEN MARiE JUEL JENSEN / FOTO MARK KNUDSEN, ULRiK TOFTE OG LARS HORN

unge har flere ambitioner end ældre. det viser en ny undersøgelse, 
HK har lavet. Her hænger ønsker om at gøre karriere eller blive 
leder tæt sammen med alder. det skyldes, at unge i højere grad 
end tidligere opdrages til at planlægge karriere, mener forsker  

Hk’erne har store ambitioner. Hver fjerde stiler hø-
jere end deres nuværende job. Det gælder især for de 
unge. Spørger man for eksempel specifikt til, om de 
har lyst til at blive ledere, svarer næsten halvdelen af 
de 21-30-årige ja. Det samme gør godt en fjerdedel af 
de 31-40-årige. Men blandt de +51-årige er det mindre 
end hver tiende, der har lyst til at blive ledere. 
Det viser en ny undersøgelse, HK har foretaget 
blandt næsten 1.900 medlemmer. Resultaterne lig-
ger i tråd med andre undersøgelser af unges karri-
eretilgange, forklarer Camilla Hutters, som er lek-
tor og souschef i Center for Ungdomsforskning ved 
Aalborg Universitet.
- Der er kommet mere fokus på lederpositionen på 
arbejdsmarkedet, og hierarkierne er blevet mere syn-
lige. Det at være leder opfattes som en mere status-
givende position end tidligere. Derfor har mange 
unge en forestilling om, at de skal være ledere for at 
være en succes og få høj status, siger hun.

unge og ældre er opdraget forskelligt
Camilla Hutters er ikke overrasket over, at færre af 
de ældre HK-medlemmer udtrykker ambitioner om 
at blive ledere.

- Den unge generation er vokset op med normer 
om, at de skal være målrettede og strategiske med 
uddannelse, studiejob og kurser for at få et godt cv. 

De er opdraget til at planlægge karriere, siger hun 
og fortsætter:

- De ældre generationer er vokset op med andre 
normer for og forventninger til, hvad en god karriere 
er. Her har fokus været på blandt andet fleksibelt ar-
bejde og balance mellem job og familieliv, siger hun.

forskellige faser i livet
Camilla Hutters mener også, det er naturligt, at 
unge og ældre er i forskellige faser og dermed ori-
enterer sig forskelligt. Unge skal i gang med karrie-
ren, mens ældre er mere realistiske. Hun mener dog 
også, unge kan være mere tilbøjelige til at svare ja til 
spørgsmålet, om de gerne vil være ledere, fordi de 
mener, de bør.

- Unge griber nogle billeder på, hvad status og 
succes er i andres øjne. At svare ja til, at man gerne 
vil være leder, er ikke nødvendigvis koblet til, at man 
har lyst til at være leder, siger hun.

Om undersøgelsen
Medlemsundersøgelsen om karriere og efteruddan-
nelse blev gennemført i uge 11 og 12. 1.860 medlem-
mer besvarede spørgeskemaet. Bag undersøgelsen 
står HK’s afdelinger for hhv. Medlemskommunikati-
on & Markedsføring samt Politik & Presse. ❚
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Unge 
vil være 
chefer

7 råd 
til at 
holde liv 
i ambi-
tionerne 
erhvervscoach lars 
Hasselbalch giver her gode råd 
til, hvordan du får formuleret 
dine ambitioner og bliver ved 
med at forfølge dem hele livet. 

1. Gør dig klart, at det tager 
tid at pleje dine ambitioner. 
prioriter fast tid til at 
reflektere over dit arbejdsliv 
og hente ny inspiration.

2. formuler en 10-årsplan. 
Hvor er du henne i dit liv? 
Hvad arbejder du med? 
derefter er det nemmere 
at bryde årene ned og finde 
ud af, hvad du skal lave om 
5, 2 og 1 år for at forfølge 
dine mål. 

3. Sæt en deadline – også på 
delmål. Så de ikke løber ud 
i sandet. 

4. Væn dig til at gøre status på 
dit arbejde i slutningen af 
ugen. Hvad har du opnået 
i denne uge? Hvad er de 
vigtigste ting, du vil gøre i 
næste uge?

5. Brug den årlige mUS-
samtale til at få lagt en 
plan for, hvordan du og din 
leder kan snakke om dine 
ambitioner. planlæg møder 
fx hver anden måned.

6. Vælg efteruddannelse, som 
du kan bruge til at opnå 
dine mål.

7. Sæt ikke mål, som 
omgivelserne forventer. Sæt 
mål, der er rigtige for dIG. 
for dig er det måske federe 
at tage tre skridt sidelæns 
end tre skridt opad. 

›

det er vigtigt at sætte sig 
nogle personlige mål, hvis man 
gerne vil udfordre sig selv
 Sarah Madsen, 23 år
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Tager 
ansvar for 
sin egen 
fremtid
SArAh MADSen, 23 år, 
overASSiStent og 
DirektionSSekretær i 
CivilStyrelSen, læSer hD på 
CopenhAgen BuSineSS SChool (CBS)

- Hvorfor er du ambitiøs? 
- Det er vigtigt at sætte sig nogle person-
lige mål, hvis man gerne vil udfordre sig 
selv. Jeg synes, det er vigtigt, at man tager 
ansvar for sin egen fremtid. 

- Hvad går dine ambitioner 
ud på? 
- Jeg startede med at være kontorelev og 
fik en administrativ uddannelse, men 
jeg ville gerne have flere kvalifikationer 
og få en mere akademisk uddannelse, så 
jeg kunne veksle mellem de to aspekter i 
det. Derfor læser jeg nu en HD, samtidig 
med at jeg har fuldtidsarbejde. Jeg kunne 
på sigt tænke mig at få en lederstilling og 
mere ansvar. 

- Hvordan forfølger 
du dem?
- Ud over at jeg er gået i gang 
med en HD, handler det også 
meget om at tage imod nye op-
gaver og udfordringer hele ti-
den. Hver gang der er noget 
nyt, byder jeg ind og viser, jeg 
kan tage initiativ, og at jeg har 
lyst til at hjælpe. 

Jeg er ikke 
god til at 
sidde stille
Anne AnDerSen, 26 år, 
regnSkABSMeDArBejDer 
MeD Controlling-opgAver 
i køBenhAvnS koMMune

- Hvorfor er du ambitiøs? 
- Jeg vil altid gerne udvikle mig og er ikke 
så god til at sidde stille. Jeg kan lide at se 
målet og tjekke af, når jeg har opnået det. 
Både på lang og kort sigt. 

- Hvad går dine ambitioner 
ud på? 
- Lige nu er det at få mere erfaring og vi-
den inden for mit felt. Og holde øje med 
muligheden for at få højere status og nye 
jobmuligheder. Jeg vil gerne tage noget 
videreuddannelse og komme mere ind i 
controller-verdenen eller måske arbejde 
med revision. 

- Hvordan forfølger du dem?
- I hverdagen byder jeg ind på og får ofte 
mange af de sjove og nye ad hoc-opgaver. 
Jeg har også været med til at skabe nogle 
netværksgrupper inden for de felter, jeg 
sidder med. Så vi kan optimere og videre-
udvikle vores stillinger.
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Jeg vil 
opnå noget 
i livet
MArtin lorAnge, 25 år, 
hr-elev i energivirkSoMheDen 
treFor A/S i kolDing

- Hvorfor er du ambitiøs? 
- Jeg vil gerne opnå noget i livet og blive til 
noget. Jeg har ikke altid været så ambitiøs. 
Jeg har skiftet en del uddannelse og haft nog-
le nederlag i livet. Men nu har jeg fundet no-
get, jeg brænder for og er god til, og så synes 
jeg bare, det er om at komme i gang. 

- Hvad går dine ambitioner 
ud på? 
- Lige nu er jeg i gang med en generel kon-
toruddannelse, men jeg vil gerne være HR-
konsulent eller HR-assistent, og det kræver, 
at jeg tager noget mere uddannelse. 

- Hvordan forfølger du dem?
- Når jeg er færdig med min elevtid, skal 
jeg på Erhvervsakademi og tage en professi-
onsbachelor i administration med speciale i 
HR. Jeg forfølger også mine ambitioner ved 
at opsøge information fra kolleger, nye ar-
bejdsopgaver, webseminarer og bøger for at 
få endnu mere viden og erfaring.

Det er 
vigtigt for 
mig at blive 
udfordret
BettinA grønkjær, 35 år, 
SAlgSASSiStent og projektleDer i 
trAppe-virkSoMheDen Dolle A/S i AAlBorg

- Hvorfor er du ambitiøs? 
- Det er vigtigt for mig, at jeg har et job, hvor jeg 
bliver udfordret og skal tænke. Jeg tror også, det er 
meget vigtigt at efteruddanne og udvikle sig for at 
øge sin markedsværdi. 

- Hvad går dine ambitioner ud på? 
- Jeg har været i den virksomhed, jeg arbejder i nu, 
i otte år, og min stilling har udviklet sig rigtig me-
get. Nu er jeg 2/3 projektleder og 1/3 salgsassistent. 
Jeg vil være opmærksom på de nye muligheder, der 
hele tiden byder sig i virksomheden.

- Hvordan forfølger du dem?
- Når man præsenterer mig for noget nyt, siger jeg: 
Ja, lad os prøve at se på det. Jeg er meget interesse-
ret i udvikling og udfordringer, så jeg har hele tiden 
gang i et eller andet. Og jeg får også mere og mere 
pondus med de projekter, jeg deltager i.

- Jeg er mor til tre børn mellem tre og syv år. 
Man behøver jo ikke gå i stå og opgive sine ambitio-
ner fordi, man har været på barsel og er blevet mor.
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rømmer du om nyt job, men 
kan ikke overskue at komme 

i gang med ansøgningen? Eller 
har du måske allerede forsøgt dig, 

men fået afslag gang på gang? 
Anne Stryhn er karrierecoach og har 

gennem de seneste 20 år afholdt adskil-
lige kurser i personlig branding og hjul-
pet med udformning af jobansøgninger 
for håbefulde ansøgere fra alverdens bran-
cher. Ifølge hende er det allervigtigste i en 
jobansøgning, at man er konkret og hol-
der fokus. 

- Der er rigtig mange, der starter med 
at lægge vægt på, at de synes, jobbet el-
ler virksomheden er utroligt spændende, 
eller at ”jobbet kan lære mig det og det”. 
Men man er altså nødt til at vende bøt-
ten på hovedet og tænke: Det handler ikke 
om, hvad jeg får ud af det, men om hvad 
arbejdsgiveren får for sine penge. ”Hvad 
kan jeg bidrage med helt konkret, og hvor-
dan vil jeg varetage jobbet, når jeg bliver 
ansat,” siger Anne Stryhn. 

Husk cv’et
En anden meget vigtig ting er cv’et. Rig-
tig mange chefer kigger på cv’et som det 
første.  Så hvis der ligger en bunke med 
over 100 ansøgninger, er det vigtigt, at de, 
der rekrutterer, lynhurtigt kan skabe sig 
et overblik over ansøgerne. Derfor skal 

cv’et være lækkert, fyldestgørende og let 
at gå til.

- Cv’et skal være overskueligt og foku-
seret. Det vil sige, at din erfaring skal være 
opstillet i omvendt kronologisk rækkeføl-
ge, så dit nyeste job står først. Derudover 
skal du uddybe de forskellige punkter med 
de opgavetyper, du har varetaget i hvert 
job. Og så må der gerne være et godt foto 
med smil og power og en lille introtekst, 
der fortæller, hvilke relevante kompeten-
cer du har i forhold til det job, du søger. 
Det er vigtigt at holde fokus, så du for ek-
sempel ikke lægger så meget vægt på, at 
du har arbejdet i en børnehave, hvis du sø-
ger et job i en regnskabsafdeling. Fokusér 
på det relevante, og nedton resten, råder 
Anne Stryhn. 

send et kærestebrev
Karrierecoachen beskriver jobansøgnin-
gen som et kærestebrev og cv’et som et 
overblik over alle de gamle kærester. 

- Jobansøgningen kan ses som et kæ-
restebrev til din kommende kæreste. Der, 
hvor du forklarer, hvad han får, hvis han 
tager dig. cv’et er databasen over alle de 
gamle kærester, hvor han hurtigt kan se, 
hvad du har fået med i bagagen fra de for-
skellige forhold. Ansøgningen er fremtid 
- ”det vil jeg gøre” - og cv’et er fortid. Kort 
sagt - brug ansøgningen på at tydeliggøre, 

hvad din nye arbejdsgiver kan bruge dig til 
fremadrettet, og cv’et på at fortælle, hvad 
du i årenes løb har opbygget af erfaring. 

konkrete eksempler
Anne Stryhn understreger dog også, at 
man skal gøre sit forarbejde ordentligt, in-
den man går i gang med at skrive. Ansøg-
ningen kan være nok så velskrevet og cv’et 
nok så overskueligt, men hvis indholdet 
ikke holder, er man lige vidt.

- Når du har fundet jobannoncen, så 
brug et par dage på at brainstorme på dig 
selv. Lad tankerne simre i hovedet, og be-
gynd på at skrive ned: ”Hvorfor tænder 
jobbet mig, hvilke kompetencer kan jeg bi-
drage med, hvorfor skal de tage mig, hvor-
dan matcher jeg de kvalifikationer, der 
efterspørges, og hvordan er jeg som per-
son?” Brug eventuelt venner eller tidlige-
re kolleger. Ofte kan det være lettere at få 
øje på sine stærke sider, hvis man får lidt 
hjælp, forklarer Anne Stryhn. 

Du vil også være et skridt foran, hvis du 
kan skille dig ud fra mængden ved at be-
skrive nogle eksempler på resultater eller 
opgaveløsninger, hvor du har gjort en for-
skel. Tænk på dine succeser, hvornår har 
du sidst tænkt: ”YES” på arbejdet og følt, 
at du var en ekstra værdi den pågældende 
dag? 

- Eksempler virker rigtig godt ud fra de-
visen: Don’t tell it - show it. Er du god til 
at lave regnskaber, så i stedet for at skri-
ve: “Jeg har erfaring med regnskaber” - så 
skriv: ”Jeg er ekspert i debet og kredit og 
har stået for firmaets regnskaber gennem 
syv år uden anmærkninger”. På den måde 
viser du både erfaring, kvalitet og resultat 
i samme sætning, forklarer karrierecoa-
chen. ❚

glem alt om klicheer og alt for kækt sprog. det er meget vigtigere at 
vise, hvem du er, og hvad du kan, når du skriver en ansøgning. Og så 
skal du være konkret 

AF LOUiSE THyE HENRiKSEN  FOTO TOM iNGvARDSEN

Jobansøgningen 
er som et 
kærestebrev
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                      TiPS  
TiL AT LeTTe  
JobSøgNiNgeN 

 1.  Lav en brainstorm over et par 
dage, og find alle dine kompeten-
cer frem i forhold til stillingsbe-
skrivelsen. der ligger ofte mange 
guldkorn i din faglige bagage, som 
med fordel kan hives frem, pudses 
af og præsenteres i ansøgningen.

2. Sæt dig i modtagerens stol, vær 
konkret og fokusér på de kompe-
tencer/situationer/eksempler, du 
har, som bygger bro til stillingen.

3. Lav en god historiefortælling. Giv 
et billede af din hverdag/arbejds-
opgaver - beskriv gode resultater, 
eller hvordan du har gjort en for-
skel i hverdagen.

4. Når du beskriver dig selv som 
person, så skriv efter mottoet: 
”don’t tell it – show it”. en lille hi-
storie eller nogle eksempler er 
bedre end flosklerne: ”Jeg er sta-
bil, fleksibel og udadvendt”. 

5. At skrive ”fra hjertet” er klart 
bedre end at være formel. Vær 
stolt af det, du kan, og tro på egne 
evner, det skinner igennem og vil 
derfor også overbevise andre.
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Kvinder PjæKKer 
Mere end Mænd
en ny måling lavet af Wilke 
for Avisen.dk viser, at hver tien-
de af os pjækker fra arbejde en 
gang om året eller mere. og fak-
tisk viser det sig, at det er kvin-
derne, der står for hovedparten 
af pjækkeriet. Hele 13 procent 
af kvinderne har meldt sig syge 
uden at være det, mod kun otte 
procent af mændene. men iføl-
ge Rasmus ole Rasmussen fra 
Roskilde universitet er der en 
god forklaring: Det er nemlig i 
langt højere grad kvinderne, der 
tager sig af familiens syge børn, 
mens mændene hellere vil på 
arbejde.
KiLDe: AviSeN.DK

er mor og far grafikere, så skal lille Simon selvfølgelig også 
være grafiker. mange forældre ender med at lede deres børn i den 
samme uddannelsesretning, som de selv gik. 

gode råd
 
når du skal finde uddannelsesretning til dit barn:
Hvordan gik din dag?
Spørg ind til, hvad dit barn syntes, var det bedste og det værste ved 
dagen, der gik. Så får du trænet dit barns evne til at give udtryk for, 
hvad der er godt og skidt for ham/hende.
brug dit netværk
Har du et barn, som gerne vil være sygeplejerske, og arbejder din 
bedste veninde på et hospital, så arranger, at din pode kan komme i 
minipraktik på hospitalet. 
brug andre forældre
Sørg for at få italesat dit barns uddannelsesvalg med andre foræl-
dre. De har måske erfaring fra ældre børn eller står i samme situa-
tion som dig.     
gør det sjovt at finde uddannelse
Lav en quiz om uddannelsesmuligheder til dine børn. Hvem kan ek-
sempelvis først finde ud af, hvor lang tid det tager at blive murer? 
Hvilken ungdomsuddannelse kræver det?
KiLDe: SøNDAgSAviSeN

Kvinder sKal undgå 
at sidde stille fOr 
længe
er du kvinde, og er du stillesid-
dende i 11 timer om dagen eller 
mere, så skal du se at få noget 
bevægelse ind i hverdagen. en 
amerikansk undersøgelse viser 
nemlig, at stillesiddende kvinder 
dør tidligere end deres mere ak-
tive kønsfæller. 

forskning viser, at man opnår 
den største effekt, hvis man be-
væger sig på almindelig daglig-
dags facon ud over selve trænin-
gen. Små ting kan gøre en stor 
forskel - at rejse sig mere på ar-
bejdet, at bevæge sig mere rundt 
i huset eller at indarbejde en 
vane med at rejse sig mellem tv-
programmerne.

KiLDe: mAgASiNeT ARbeJDSmiLJø

Mor og far guider ungerne 
i egen uddannelsesretning

sammenlignet med andre lande tænker danskere mere 
over, hvad de har lyst til at studere, og mindre over, hvad 
de kommer til at arbejde med på den anden side. Det 
er super ærgerligt. uddannelse er kun en kort periode, 
mens resten af livet er et arbejdsliv.
Underdirektør i Dansk industri Charlotte Rønhof til metroxpress



nyt &
 nyttigt

33

Sved på paNdeN 
StyrKer huKOmmelSeN 
Det er ikke kun muskler og led, der har gavn af motion. Konditi-
onstræning styrker også hukommelse og indlæring, ligesom man 
er bedre beskyttet mod epilepsi. Det viser svensk forskning.
Med udgangspunkt i forskning har jenny nyberg, göteborgs 
universitet, tre gode råd til dem, der vil holde krop og hjerne i 
gang et helt arbejdsliv: 

❚	Konditionstræning 30-40 minutter 2-3 gange om ugen, eksem-
pelvis jogging, svømning, cykling eller dans. Det vigtigste er, at 
det kalder sveden frem. 

❚	find den træningsform, du har det godt med ellers bliver det 
stressende. 

❚	Stimuler de nye hjerneceller, som du får ved at træne, ved at 
prøve noget nyt. opsøg nye udfordringer i hverdagen, prøv en ny 
vej til arbejde, træf nye mennesker, få nye interesser. 

KiLDe: mAgASiNeT ARbeJDSmiLJø

Få et bedre 
mobilt kontor
Den bærbare computer giver sjældent 
en god arbejdsstilling. Dårlig støtte for arm 
og håndled og ringe regulering af afstand til 
tastatur er bare nogle af de problemer, ar-
bejdet ved en bærbar computer byder på. 

sundarbejdsplads.dk giver gode råd til at 
arbejde med et mobilt kontor:
❚ indret en god arbejdsplads hjemmet 
❚ brug eksternt tastatur, mus og skærm til 

den bærbare 
❚ Alternativt: brug eksternt tastatur og sæt 

den bærbare cirka 50-70 cm fra øjnene, 
eventuelt lidt op på et par bøger 

❚ brug en stol, der kan stilles i højden 
❚ undgå lyskilder, der spejler sig i skærmen 

(sid ikke lige under en lampe) 
❚ vend siden til vinduer, og sid lidt inde i 

rummet 
❚ undgå at sidde længe med en bærbar 

computer i skødet 
❚ vælg nogle opgaver til toget og lignende, 

som ikke kræver bærbar computer - for 
eksempel at læse rapporter med videre. 

❚ Tilrettelæg arbejdet med pauser væk fra 
skærmen lidt oftere end på kontoret 

Få flere gode råd om det generelle kontor- 
og skærmarbejde på Sundarbejdsplads.dk 
KiLDe: bAR fiNANS/offeNTLig KoNToR & ADmiNiSTRATioN

sådan Klarer du jObbet, 
selv OM du er i Krise

Dødsfald, skilsmisse eller alvorlig sygdom 
det kan være svært, at koncentrere sig om sit ar-
bejde, hvis privatlivet ligger i ruiner. det er dog 
en god idé at passe arbejdet, selv om det kan vir-
ke uoverskueligt, mener Sven Viskum, overlæge 
på Socialmedicinsk enhed på Bispebjerg Hospital. 
Han giver her tre 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 at få lidt distan-
ce til problemerne derhjemme.
tal med din leder
det kan være en god idé at informere din leder. det 
giver mulighed for, at din leder kan tage mere hen-
syn og samtidig kommunikere din situation videre 
til dine kolleger.
Vær fysisk aktiv
motion reducerer stressen og giver klarere tanker. 
du får det bedre psykisk ved at være fysisk aktiv.
KiLDe: SoNDAgSAviSeN.DK
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enlige Mænd 
tjener Mindst
Mænd, der ikke lever i et 
parforhold, tjener mindre end 
mænd, der bor sammen med en 
partner. Det gør sig især gæl-
dende for mænd i aldersgrup-
pen 35-44 og 45-54 år. Her er 
lønnen 14 procent lavere end 
lønnen for mænd, der lever i 
parforhold. for kvinder er løn-
nen den samme, uanset om man 
er single, gift eller i parforhold. 
KiLDe: DANmARKS STATiSTiK

dansKerne er vilde 
Med fleKstid
Danmark ligger nummer 
tre på listen over europæi-
ske lande, der benytter sig af 
flekstid, viser en ny rapport fra 
european Agency for Safety 
and Health at Work. Hele 44 
procent af danske mænd og 
kvinder kommer og går, som 
de vil, inden for de fleksible 
arbejdstider, de har fået til rå-
dighed af arbejdspladsen. 
gennemsnittet for de 27 eu-
medlemslande er 26 procent 
for kvindelige og 29 procent 
for mandlige fuldtidsmedar-
bejdere i alderen 15 til 64 år. 
Det land, hvor flest benytter 
sig af fleksible arbejdstider, er 
finland.
KiLDe: viDeNCeNTeR foR ARbeJDSmiLJø

efterløn På retur
stadig færre personer går 
på efterløn. faktisk har tal-
let været faldende siden tred-
je kvartal i 2007 som direkte 
følge af tilbagetrækningsre-
formen. i fjerde kvartal i år vi-
ste tal fra Danmarks Statistik, 
at 95.700 personer var gået 
på efterløn, hvilket svarer til 
et fald på 1.400 siden kvarta-
let før - og hele 44.500 eller 
32 procent siden tredje kvar-
tal 2007. 
KiLDe: DANmARKS STATiSTiK 

Han er arrogant. Han lytter ikke. og så fedter han 
for de andre chefer. Det er ikke mange ledere, der 
kan undgå at blive bagtalt på kontoret. men nu viser 
ny svensk forskning, at der hurtigere opstår negati-
ve opfattelser af chefens lederskabsevner på to-tre-
mandskontorer end der gør på både enkeltmands-
kontorer og på deciderede storrumskontorer.

i undersøgelsen, lavet af Stressforskningsinsti-
tuttet ved Stockholms universitet, blev 5358 sven-
ske kontoransatte spurgt ind til deres arbejdsmiljø 

og synet på deres chef. 
- vi fandt, at de medarbejdere, der del-
te kontor med en enkelt kollega eller 

to, var mest negativt stemt over for 
chefen. mest positive var de, som 

sad i mellemstore kontorland-
skaber med 10-24 personer, si-
ger Christina bodin Danielsson, 
som var en af de forskere, der 
stod bag undersøgelsen. 

Den væsentligste faktor 
for medarbejdernes opfattelse 
af chefens lederskab er syn-

lighed. 
- vi ved fra andre undersøgel-

ser, at chefens synlighed betyder 
meget for, hvordan vedkommende 

opfattes. Derfor hænger det fint sam-
men med, at lederskabet bliver opfattet 

mest positivt i de større kontorlandskaber, siger 
Christina bodin Danielsson. 
KiLDe: WWW.ARbeJDSmiLJoviDeN.DK

rObOtterNe 
tager Over
i fremtiden kan op til hvert tredje job i den 
danske produktionsbranche blive udført af 
robotter. og færre job i produktionen betyder 
også færre job i administrationen. 

Tallene kommer fra en undersøgelse fra 
oxford university, som den danske tænke-
tank Kraka har regnet videre på.

- Det er en ret stor del af de job, vi har i 
dag, som i fremtiden med al sandsynlighed 
vil blive overtaget af computere og maskiner, 
siger økonom Nicolai Kaarsen fra Kraka. 

StørrelSen 
af dit kontor 

påvirker dit 
Syn på chefen
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iNKLuDeR 
dine kolleger med 
nedsat arbejdsevne
susanne er kommet tilbage efter fire må-
neders sygemelding med stress. Du møder 
hende ude ved frugtkurven, men bliver i tvivl, 
om du kan tillade dig at spørge ind til hendes 
sygeforløb. og den telefonliste, du gerne vil 
have, at hun skal sende, den kan bare vente.

Det kan være svært at vide, hvordan du 
som medarbejder inkluderer kolleger, som har 
været igennem et længere psykisk sygdoms-
forløb. Derfor har videncenter for Arbejdsmiljø 
lanceret et nyt site om fastholdelse og inklu-
sion på arbejdspladsen, hvor både ledere og 
medarbejdere kan blive klogere på det psyki-
ske arbejdsmiljø. 
du kan læse mere på www.arbejdsmiljoviden.
dk/viden-om-arbejdsmiljoe/inklusion 
KiLDe: WWW.ARbeJDSmiLJøviDeN.DK. 

Sådan hjælper du en kollega, 
der har haft StreSS
Har du en kollega, som har lidt af stress, så kan det 
være svært for vedkommende at vende tilbage til hverda-
gen på kontoret. Halvdelen af de danskere, der har været 
ramt af stress, angst eller en depression, har oplevet pro-
blemer med at huske, koncentrere sig og få overblik, viser 
en undersøgelse fra Psykiatrifonden. 

tre gOde råd til at HjælPe en KOllega, 
der Har Haft stress, angst eller en 
dePressiOn:

1. Du skal være tålmodig. Det tager tid at komme sig oven 
på stress, angst eller en depression. 

2. vær opmærksom i sociale sammenhænge. Det kan være 
udmattende for din kollega at være social. 

3. Tal mindre og langsommere. Din kollega kan have svært 
ved at huske mange informationer på en gang. Så be-
græns dig og vis hensyn, når i taler sammen. 

KiLDe: WWW.DR.DK/LevNu

Er du strEssEt?
tag testen på www.forebygstress.dk/stresstest_3.htm 
KiLDe: WWW.foRebygSTReSS.DK 

5.
dansker er betænkelig 
ved at få en ny kollega 
med en psykisk lidelse.
Kilde: Epinion undersøgelse for DR

Hver

Sug solens stråler til dig
Med en halv times solstråler om morgenen mindsker 
du risikoen for stress i løbet af arbejdsdagen. Det viser ny 
dansk forskning.

ifølge forskerne bag undersøgelsen forstyrrer et under-
skud af sollys vores døgnrytme, og det forstærker vores re-
aktion på stressende og angstprovokerende oplevelser. 

Forskerne bag undersøgelsen anbefaler, at du får en halv 
times sollys hver morgen. Og hvis du ikke kan nå at suge sol-
strålerne til dig på vej til arbejde, så kan du investere i en 
speciel lampe, som er beregnet til lysterapi. 
KiLDe: viDeNSKAb.DK
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TæL DiNe 
SuCCeSer 
HveR DAg
søren Holmgren er en mand, der ser muligheder 
i stedet for begrænsninger. Hans påstand er, at 
alle kan få succes - man skal bare få øje på suc-
cesen. Også selv om man er blind

AF MALENE MøLGAARD  FOTO NiCOLAS TOBiAS FøLSGAARD

som 17-årig fik Søren Holmgren at vide, 
han ville blive blind på grund af en arvelig 
øjensygdom. En uretfærdig situation, som 
han hverken havde valgt selv eller var for-
beredt på. Men den unge Søren Holmgren 
så ikke sig selv med en fremtid på ”blinde-
fabrikken”, hvor han kunne sidde og lave 
koste, som han formulerer det. Så han tak-
kede nej til førtidspension, skaffede sig job 
i IBM, hvor han blev årets nye sælger, og 
vandt to gange olympisk guld i goalball.

- Det handler om indstilling, forklarer 
Søren Holmgren og understreger, at han 
hverken er født med elefanthud eller for-
met af et præstationsmiljø.

- Jeg er en helt almindelig mand. Jeg 
har nået nogle resultater, men det har 
ikke noget at gøre med, at jeg er specielt 
privilegeret. Tværtimod. Jeg er vokset op 
med en enlig mor, som var bryggeriarbej-
der, siger han og forklarer:

- Jeg har aldrig set normalt, men der 
var ingen, der vidste det. Derfor har jeg 
ikke fået at vide, at det var synd for mig.

Søren Holmgren understreger, at da 
han fik beskeden om, at han ville miste 
synet, røg han igennem den helt traditio-
nelle sorg-krise-proces.

- Men på et tidspunkt tænkte jeg, at nu 
bliver jeg nødt til at tage mig sammen og 
forholde mig til, at jeg ser dårligt.

Hans filosofi er, at hvis du fokuserer på 
begrænsninger, så overser du muligheder.

- Så begyndte jeg at fokusere på, hvad 
jeg kan. Altså mine styrker, siger han og 
drager en parallel til nutidens præstati-
onssamfund, hvor der er mange ting, der 
ikke er, som vi gerne vil have dem.

- Derfor skal man virkelig træne sin 

søren HOlMgren
Søren Holmgren er foredragsholder og underviser i motivation, 
præstation og mental styrke. Som 17-årig fik han beskeden om, 
at han ville blive blind, og rådet til et liv på førtidspension. i ste-
det blev han dobbelt oL-guldvinder, årets nye sælger hos ibm og 
lever i dag af at hjælpe andre til at nå deres mål. 

›
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hjerne til også at få øje på det positive 
og finde en grundlæggende glæde  ved 
de små ting. Det handler om at tage 
kontrollen tilbage, siger Søren Holm-
gren, der underviser på arbejdspladser 
og holder foredrag om motivation og 
mental styrketræning.

Point på måltavlen
En metode til at opnå flere succeser er 
ved at indføre sine egne delmål på en 
daglig eller ugentlig basis, anbefaler 
Søren Holmgren.

- Det handler om at tage kontrol. Ty-
pisk er målsætninger i erhvervslivet 
langsigtede og mål, vi ikke selv har valgt. 
Når du indfører dine egne delmål, så får 
du jo kontrollen igen.

For at holde fokus på det positive un-
dervejs både privat og i arbejdslivet bru-
ger Søren Holmgren den såkaldte ”mål-
tavlemodel”, som han har med fra spor-
tens verden.

Først laver man en liste over alt det, 
der giver værdi, energi og er positivt i 
ens hverdag. Og så gælder det om at 
være opmærksom på de ting og give sig 
selv point, når man opnår dem eller får 
øje på dem.

- Når jeg vågner om morgenen, står 
der 0-0 på min måltavle. ”Søren Holm-
gren mod resten af verden”. Så drejer jeg 
hovedet. Der ligger min hustru. Hende 
er jeg virkelig glad for. Så det får jeg da 
et point for. ”1-0 til Søren Holmgren”, si-
ger han med kommentatorstemme.

- Jeg har to dejlige piger, som kom-
mer løbende ind og gerne vil være sam-
men med mig og måske se tegnefilm el-
ler spise morgenmad. Dem er jeg også 
utroligt glad for. 3-0, opremser han.

- Så spiser vi morgenmad. Og hvis 
ikke der sker uheld med havregrød eller 
juice på tøjet - altså MIT tøj, så står der 
4-0, griner han uhøjtideligt.

Og sådan fortsætter han med at give 
sig selv point gennem dagen. Under-
vejs kommer han måske til at sætte sig 
på en medpassager i bussen eller ram-
me personalechefens bryster til et kun-
demøde, fordi hun byder velkommen 
med et kram, og han rækker ud for at 
give hånd.

- Her kunne jeg jo godt slå mig selv 
i hovedet over, at jeg kom til at kvaje 
mig. Pointen er, at selvom jeg kommer 
galt af sted, så er jeg allerede foran på 
point, forklarer han.p❚	oint, forklarer 
han. ❚

Positivlisten. Lav en liste over små 
ting, der giver dig energi, værdi og 
glæde i hverdagen. Hav listen liggen-
de et iøjnefaldende sted, fx på køle-
skabet eller din opslagstavle.

Når du regelmæssigt bliver mindet 
om de ting, der står på din liste, så vil 
du få øje på dem i hverdagen. 

Måltavlen. modellen går ud på at 
lave en liste over, hvad der er vigtigst 
i dit liv. Hver gang du så opnår en af 
de ting, får du et point. Det er en sim-
pel måde at huske dine succeser på 
og være opmærksom på de ting, du 
er glad for.

Delmål. Det er en god metode at 
indføre delmål på en overskuelig 
daglig eller ugentlig basis. Det kan 
være helt basale delmål som at kom-
me ud ad døren til tiden, at få ryddet 
op på dit skrivebord eller besvaret en 
mail, som har ligget i tre uger.

træn dine styrker ved at beslutte dig for at gøre 
en lille ting hver dag, hvor du får dine topstyrker 
i spil. Udvælg en af dine styrker, og find konkrete 
eksempler på, hvor den har hjulpet dig.

Spot dine styrker. Hvis vi identificerer vores 
personlige styrker, så begynder vi at lægge 
mærke til, hvornår vi bruger dem, og hvad vi 
har succes med. Det øger præstation og glæ-
de. 
du kan selv bruge denne tjekliste:
❚ Hvad gjorde du som barn, som du også gør 

i dag - men mere kompetent?
❚ beskriv en episode, hvor du gjorde noget, 

du er stolt af - hvor du viste dit bedste jeg. 
Hvilke styrker kom til udtryk?

❚ Hvilke aktiviteter giver dig en energiind-
sprøjtning?

❚ Tænk på den bedste dag, du kan huske. Hvad 
lavede du? Hvilke styrker kom til udtryk?

❚ Hvad brænder du for? beskriv tre situatio-
ner, hvor du er så optaget af noget, at du 
glemmer tid og sted. Hvilke styrker kom til 
udtryk?

❚ Hvad falder dig let og ligetil, uden at du skal 
anstrenge dig?

❚	Hvilke arbejdsopgaver har du lyst til at ka-
ste dig over? Hvilke styrker bruger du i de 
situationer?

❚ Hvad lærer du nemt uden at skulle 
 anstrenge dig?
❚ Hvad motiveres du af?

sådan ser du MuligHeder freM fOr begrænsninger

›

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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JESPER SCHMiDT SøRENSEN
FAGLiG CHEF

CLAUS AGø HANSEN
UDDANNELSESKONSULENT

FLEMMiNG FiSCHER
KONSULENT i A-KASSEN

KiTTy DENCKER
ARBEJDSPSyKOLOG

MORTEN SKOv
KONSULENT På PENSiONSOMRåDET

Jeg har lige fået tilbudt et barselsvikariat fra 1. april 2014 til 31. marts 
2015. Det er lige i 11. time, for den 1. april har jeg kun to ugers dagpenge til-
bage. mit spørgsmål er nu, om barselsvikariatet vil være nok til at genoptje-
ne retten til dagpenge. Skal jeg arbejde alle 52 uger for at få dagpengeret-
ten igen, eller kan jeg tillade mig at holde ferie i løbet af det år? og hvad med 
eventuelle sygedage?
vh. Helle

svar: 
Kære Helle 
Hvis dit barselsvikariat er på fuld tid, hvilket vil sige 37 timer om ugen, vil det 
være nok til at genoptjene retten til en ny dagpengeperiode. Kravet er nemlig, 
at der er indberettet 1.924 timer, som lige præcis svarer til 37 timer om ugen 
i 52 uger.

Det forudsætter dog, at du får fuld løn i hele barselsvikariatet. Hvis du bli-
ver trukket i løn for ferie, og du ikke har haft feriepenge til denne, vil den pe-
riode ikke kunne bruges. Det samme gør sig gældende, hvis du er syg, og du 
under sygdommen modtager sygedagpenge fra kommunen.  
Med venlige hilsner
Flemming Fischer 

Jeg har altid troet, at alle de 12 pro-
cent af min løn, som indbetales til min 
pension, kun går til opsparing, som jeg 
skal have, når jeg går på pension. men 
nu finder jeg ud af, at en del af pengene 
faktisk går til forskellige forsikringer i 
forbindelse med min pensionsopspa-
ring. og det vil jo sige, at jeg så får min-
dre til min pensionsopsparing. er det 
sådan i alle pensionsordninger, der er 
tegnet i forbindelse med ens job? 
Hilsen
Sanne

svar: 
Kære Sanne
Ja, det er det, medmindre der helt klart 
og tydeligt er aftalt noget andet i din 
overenskomst eller ansættelseskon-
trakt. Det vil sige, at det er aftalt, at for-
sikringerne betales særskilt af arbejds-
giveren, og ikke finansieres af det, som 
indbetales til pensionsopsparing. Helt 
fra arbejdsmarkedspensionernes op-
rettelse var kollektivt tegnede forsik-
ringer for død og erhvervsevnetab en 
integreret del af pensionsordningerne. 
fordelen er, at man som gruppe kan 
få en forsikringsdækning for en lavere 
pris pr. person, end hvis man skulle be-

tale individuelt. Afhængigt af hvor høj 
en løn man har og størrelsen på forsik-
ringsdækningerne, udgør betalingerne 
til forsikringer i ens pensionsordning 
typisk 10-15 procent af pensionsindbe-
talingerne. man (og ens kolleger) beta-
ler derved selv for alle de forsikrings-
dækninger, som er i pensionsordningen. 
og jo flere forskellige forsikringer og jo 
højere dækninger, de har, jo mindre går 
der til selve pensionsordningen, som 
man skal leve af, når man pensioneres. 
Med venlig hilsen
Morten Skov

 

en del af dine pensionsindbetalinger går til forsikringer

er et års viKariat nOK til 
at genOPtjene dagPengeretten?
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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 JUNE HALvORSEN
ARBEJDSMiLJøKONSULENT

brevkassenGodt sur er, hvad jeg er for tiden. Jeg arbejder i en mindre 
medievirksomhed (der er ingen overenskomst), og er ansat som 
kontorassistent (det står i min ansættelseskontrakt). en af kol-
legerne i afdelingen, der er marketingassistent, har sagt op og 
fratræder til den næste 1. Jeg vil rigtig gerne have den stilling og 
har lagt billet ind på den hos min leder. men hun har afvist mig 
med, at hun gerne vil have ”noget frisk blod udefra med de helt 
skarpe kompetencer på området”. Det hører med til historien, at 
jeg har varetaget de vigtigste af marketingsassistentens opga-
ver, når hun har været væk, syg og så videre. 

Stillingen er ikke blevet slået op endnu, og jeg tvivler på, at 
den bliver besat på denne side af sommerferien. Jeg har på for-
nemmelsen, at ledelsen trækker den ud som en lille spareøvelse, 
hvor de så vil bede mig om at passe mine egne og marketing-
assistentens opgaver i den tid, den er vakant (nok august-sep-
tember, vil jeg tro). Jeg har på ingen måde lyst til at passe et job, 
som jeg gerne vil have, men ikke må få - ved siden af mit eget. 
Kan jeg nægte? 
vh. den skuffede

svar: 
Kære skuffede
Jeg må bedrøve dig med, at ledelsesretten giver arbejdsgiveren 
mulighed for at bestemme, hvem der skal ansættes i den ledige 

stilling. Derudover kan din arbejdsgiver - ligeledes med ledel-
sesretten i hånden - bestemme, hvilket arbejde du skal udføre. 
Når der ingen overenskomst er på virksomheden, så gælder de 
aftaler, der står beskrevet i din ansættelseskontrakt. Hvis der 
ikke er beskrevet noget om mer- og overarbejde eller spe-
ciel honorering af dette, kan 
du pålægges at arbejde 
mere til almindelig 
timeløn. Du kan ikke 
nægte at påtage 
dig det arbejde, 
din arbejdsgiver 
beder dig om. Jeg 
vil råde dig til at 
kontakte din lokale 
HK-afdeling, der sam-
men med dig kan afdække, 
hvorvidt det vil være muligt at 
fremsætte et overenskomstkrav over 
for din arbejdsgiver, så i fremover er sik-
ret ordentlige løn- og arbejdsforhold.
Med venlig hilsen
Jesper Schmidt Sørensen    

Jeg har ikke haft tid til at tage på efter-
uddannelse de sidste par år, men nu er der 
blevet lidt mere luft. Jeg har fundet et seks-
ugers projektlederkursus, som er lige noget 
for mig. Hvordan søger jeg egentlig, og er der 
nogen maksimumgrænse for, hvor meget et 
kursus må koste? min chef vil godt nok skri-
ge over det, hvis jeg skal være væk så læn-
ge i træk, men jeg mener da, at jeg har ret 
til det? Jeg er ansat på industriens funktio-
næroverenskomst og har været i mit job si-

Kan jeg nægte at vikariere?

Du kAn tAGe 
seks uGers 
uDDAnneLse 
i træk

den 2008. Hvad gør jeg, hvis chefen siger, at 
det ikke kan lade sig gøre? og så et tillægs-
spørgsmål: vil jeg få fuld løn i de seks uger?
Med venlig hilsen
Mia

svar: 
Kære mia
Det lyder spændende med projektlederkur-
set, og det vil sikkert være meget brugbart 
for dig i dit arbejdsliv. 

Hvis du har været ansat på din nuværen-
de arbejdsplads siden 2012, har du ret til ti 
dages selvvalgt uddannelse pr. år, og du har 
også ret til at samle sammen i op til tre år. 
Altså har du 30 dage til rådighed til dit kur-
sus. Det kræver dog, at du ikke er i en opsagt 
stilling.  

Du får ikke løn, men derimod 85 procent 
lønkompensation, mens du er på kursus. 
Dette beløb får du af Kompetencefonden.

Din chef skal give dig den frihed, du har 
krav på. i skal til gengæld blive enige om pe-
rioden, du er væk. 

Der er ingen øvre grænse for, hvad kurset 
må koste. 

Din ansøgning vil blive vurderet i forhold til, 
om dit ønske ligger inden for overenskomstens 
dækningsområde. endvidere vil man primært 
støtte offentligt udbudte kurser, hvis der findes 
sådanne i forhold til ansøgerens ønske. 

Du søger via www.ikuf.dk. Det hele fore-
går elektronisk, og på hjemmesiden finder 
du konkret anvisning på, hvordan du gør.
Bedste hilsner
Claus Agø Hansen



En hyldest til
alle dem der gør

en indsats for 
fællesskabet

Mette Frederiksen, medinitiativtager:
 
“Fællesskabet består af tusindvis af mennesker, der ikke kun arbejder for 
deres egen skyld, men for vores skyld. Hvem har hjulpet dig frem i livet? 
Hvem kan DU ikke undvære? Nominer din ven eller kollega til en  
fællesskabspris og vær med til at sætte spot på det, der gør Danmark til 
noget særligt.”

Nominer venner og kolleger på fællesskabsprisen.dk senest 5. maj.
Prisen uddeles den 22. maj 2014. 

Find vejen frem
VIA University College

Mette Frederiksen

Fællesskabsprisen.indd   1 04/04/14   14.13
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eN HALv 
miLLiARD 
TiL HK’S 
meDLemmeR

HK kæmpede sidste år en rekordstor erstatningssum på mere 
end en halv milliard kroner hjem til medlemmerne gennem 
forlig med arbejdsgivere, retssager og arbejdsskadesager

færre sager…

KiLDe: HK’S JuRiDiSKe KomPeTeNCeCeNTeR

… men højere erstatninger

2010 2011 2013
HK HANDEL 2.829 2.224 2.056

HK/Privat 3.302 2.928 2.739

HK Kommunal 462 628 451

HK Stat 207 367 294

Alle sektorer 4 5 4

I alt 6.804 6.152 5.466

2010 2011 2013
HK HANDEL 106.277.556 kr. 80.062.021 kr. 87.730.722 kr.

HK/Privat 197.675.553 kr. 206.420.910 kr. 331.722.116 kr.

HK Kommunal 57.043.163 kr. 73.592.645 kr. 52.123.226 kr.

HK Stat 28.067.509 kr. 72.029.060 kr. 53.325.211 kr.

Alle sektorer - 63.021 kr. 151.554 kr.

I alt 389.063.781 kr. 432.167.657 kr. 525.052.829 kr.

›

ter vores mening, eller sagen kan være 
principiel – dvs. der mangler afgørelser i 
lige netop denne type sager. Så vil HK jo 
gerne have en domstol ind og sætte en ny 
standard – der kan gøre fremtidige forlig 
bedre, end de er i dag. I sådanne tilfælde 
kan vi tilbyde medlemmet en garanti for, 
at betaler vi betaler godtgørelse og sagens 
omkostninger uanset sagens udfald ved 
domstolen, siger Jeanette Hahnemann. ❚

giver for, hvordan det er gået i tidligere 
sager, så går han for det meste med til at 
afslutte sagen i mindelighed og betale en 
godtgørelse til medlemmet, oplyser sous-
chef Jeanette Hahnemann fra HK’s juridi-
ske afdeling.

Faktisk bekymrer det hende lidt, at så 
få sager ender i retten. Det er nemlig rets-
sagerne, som sætter standarden, når der 
skal forliges i fremtidige tvister mellem 
HK og arbejdsgivere, der overtræder lov-
givningen.

- Mange medlemmer ønsker blot at få 
konflikten overstået, så de kan komme vi-
dere med deres liv. Og det kan jeg godt 
forstå. Men nogle gange er præcedens fra 
tidligere domsafgørelser ikke god nok ef-

Hk skaffede i 2013 525 millioner kroner 
i erstatning til medlemmer, der var blevet 
behandlet i strid med lovgivningen. Det 
er den højeste erstatningssum, HK-med-
lemmerne har fået siden 2010, og næsten 
136 millioner mere end i 2011. Resultatet 
er især bemærkelsesværdigt, fordi antal-
let af sager i 2013 faldt i forhold til de tid-
ligere år.

Langt hovedparten af beløbet kommer 
ind via forlig. Det betyder, at HK og ar-
bejdsgiveren i mindelighed bliver enige 
om en godtgørelse eller erstatning til det 
forurettede medlem. Kun omkring hver 
10. sag ender i retten. 

Tidligere retssager har skabt præce-
dens, så når HK præsenterer en arbejds-

43 mio. arbejdsskadekroner
Juridisk afdeling i HK tager sig også af 
arbejdsskadesager. Sidste år afsluttede 
afdelingen 132 arbejdsskadesager, der 
tilsammen indbragte 43.074.003 kroner til 
medlemmerne.

AF NiELS MøLLER MADSEN / GRAFiK RASMUS JUUL

Se på de næste 
to sider, hvordan en 
typisk sag i forløber, 
når et HK-medlem er 

kommet i klemme, fordi 
arbejdsgiveren har 

overtrådt lovgivningen.



Arbejdsgiveren giver 
sig og betaler 
godtgørelse

OK

Du bliver fyret, fordi du 
er gravid, mener du

RETTENS VEJ
Du henvender dig i 
din lokale HK’s afde-
ling, som tjekker om, 
du har en sag

Hvis ja HK-afdelingen kontakter 
din arbejdsgiver

Arbejdsgiveren afviser 
afdelingens krav – eller 
undlader at svare

Afdelingen beder 
sektoren eller 
forbundets juridiske 
afdeling om hjælp til 
en løsning

HK’s jurister oplyser til arbejdsgiver, 
at sagen fortsætter i retten, hvis der 
ikke findes en løsning
 

HK og arbejdsgiver enes om 
en løsning, og sagen forliges

Arbejdsgiver afviser igen henvendelsen fra HK-afdelingen

HK stævner nu arbejdsgiver. 
Det betyder, at sagen skal 
afgøres i byretten

Byretten giver HK eller 
arbejdsgiver medhold. 
Arbejdsgiver eller HK 
kan vælge at anke til 
Landsretten

Landretten giver HK eller 
arbejdsgiver medhold. 
Arbejdsgiver eller HK kan 
søge om at få prøvet sagen 
ved Højesteret

Af og til bliver det nødvendigt 
at få noget afprøvet ved 
EU-domstolen – herefter 
fortsætter sagen igen ved 
den danske domstol

HK taber og betaler typisk 
sagens omkostninger

HK vinder sagen og skriver 
til arbejdsgiver, at han skal 
betale det beløb, som retten 
har bestemt

Hvis arbejdsgiver ikke 
betaler, indbringes sagen for 
fogedretten, eller der indgives 
konkursbegæring

Arbejdsgiveren betaler og 
sagen sluttes

Fakta
90 % af alle sager forliges
og ender altså her.
 
I 2013 skaffede HK 500 mio. 
kr. til medlemmer via forlig.

Fakta
10 % af alle sager går 
videre i retssystemet.
 
I 2013 skaffede HK 30 mio. 
kr. til medlemmer via retssager.
 
Sagerne her er ofte principielle, 
dvs. de får betydning for, hvordan 
lignende sager afgøres i fremtiden.

Sådan er et typisk sagsforløb, når arbejdsgiveren
overtræder loven, og et medlem kommer i klemme.
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HK taber og betaler typisk 
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til arbejdsgiver, at han skal 
betale det beløb, som retten 
har bestemt

Hvis arbejdsgiver ikke 
betaler, indbringes sagen for 
fogedretten, eller der indgives 
konkursbegæring

Arbejdsgiveren betaler og 
sagen sluttes

Fakta
90 % af alle sager forliges
og ender altså her.
 
I 2013 skaffede HK 500 mio. 
kr. til medlemmer via forlig.

Fakta
10 % af alle sager går 
videre i retssystemet.
 
I 2013 skaffede HK 30 mio. 
kr. til medlemmer via retssager.
 
Sagerne her er ofte principielle, 
dvs. de får betydning for, hvordan 
lignende sager afgøres i fremtiden.

Sådan er et typisk sagsforløb, når arbejdsgiveren
overtræder loven, og et medlem kommer i klemme.
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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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En pris til fællesskabet

Kender du hende, der 
tog initiativet til det 
helt specielle faglige 
netværk, der løftede 
hele jeres faglige team 
til et nyt niveau?

Hver eneste dag indgår vi i fællesskaber. I samar-
bejder. I sammenslutninger.

Fællesskabet er så indgroet en del af os og af 
Danmark, at samfundet næppe kunne funge-
re uden, og at vi til daglig helt glemmer at lægge 
mærke til fællesskabet. Det er der bare.

Men for HK er afællesskabet helt centralt. Det 
var dér, vi som organisation startede. Og det er dét, 
vi er her for. For at tilbyde et fællesskab.

Som medlem af HK går du med stor sandsyn-
lighed ind for fællesskabet og betaler ovenikøbet 
kontingent for at være en del af det. Ikke forstået 
sådan at du ser dig selv som en lille del af noget 
større, at du nødvendigvis vil ofre dig selv for fæl-
lesskabet eller, at du ser det som din pligt at yde 
for, at fællesskabet skal vokse sig større og stær-
kere. 

Det er ikke nødvendigt at svinge med røde fa-
ner og gå i takt for at være med.

Det er i hvert fald ikke sådan, HK ser på dig og 
fællesskabet.

For os er det vigtigt, at du får noget igen, når du 
er med i fællesskabet. Og at du ser, at fællesskabet 
er nyttigt og vigtigt for både dig og os andre. Skal 
vi slynge os op til at blive højtidelige, så er vi ikke 
blege for at mene, at fællesskabet er grundlaget 
for Danmark. For at landet hænger sammen. Og 
det er vigtigt, vi lægger mærke til det og anerken-
der det.

Derfor er HK med til at uddele en nystiftet pris: 
Fællesskabsprisen.

Sammen med blandt andre beskæftigelsesmini-
ster Mette  
Frederiksen (S), ISS, Falck, 3F, Dansk Metal 
og Professionshøjskolen Metropol mener vi, at fæl-
lesskabet er værd at fejre og værd at bringe frem i 
spotlight på den røde løber. Hver eneste dag yder 
tusindvis af danskere, af HK’ere, deres bidrag til, at 
Danmark fungerer og at hjulene kører – men sjæl-
dent er det dem eller os, der bliver fremhævet.

Det råder vi bod på den 22. maj.
Dér vil vi uddele Fællesskabsprisen. Den skal gå 

til personer eller grupper, der har gjort en helt sær-
lig indsats for fællesskabet. Og du kan blive nomi-
neret. Eller du kan nominere.

Kender du hende, der tog initiativet til det helt 
specielle faglige netværk, der løftede hele jeres fag-
lige team til et nyt niveau? Eller ham der tog ordet 
og talte for det gode arbejdsmiljø? Eller den per-
son, der bare gjorde noget helt specielt for det, du 
ser som fællesskabet.

Så nominer vedkommende. Det er ikke svært. 
Måske kender du alt til Fællesskabsprisen og 

har nomineret den eller dem, du synes, har gjort 
en særlig indsats. Men sidder du lige nu med 
et navn, som du gerne ser modtage en pris for 
sin indsats, så kræver det kun, at du går ind på 
www. faellesskabsprisen.dk inden 5. maj og nomi-
nerer vedkommende.

Måske nominerer de dig?



HVIS OG HVIS...  
DU VIL MODTAGE 
EN STOR TAK
TUSIND TAK FORDI DU DELTOG 
I URAFSTEMNINGEN.
Vi fik en meget høj stemmeprocent. Det er en ny rekord. Og et meget stærkt udtryk for 
et stort engagement. Tak for det. Se mere inde i bladet og på www.hkprivat.dk/ok14.
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