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INDHOLD			

INDHOLD Danmarkspremiere	på	
administrationsbachelorer
Efter	3,5	års	studier	er	de	første	bachelorer	i	
offfentlig	administration	sprunget	ud.
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HK/KOMMUNALS	KONGRES
Ekstra	understøttelse	til	ledige	HK’ere
De	delegerede	på	kongressen	i	Kolding	besluttede	med	stort	flertal	at	indføre	en	solidarisk	ordning,	
der	betyder	højere	understøttelse	ved	ledighed.	Læs	reportage	fra	kongressen	side	24-35.
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Når	samtale		
fremmer		

forståelsen
Sagsbehandler	Dorthe	Hansen	
har	lært	at	kommunikere	med	
borgerne	på	en	måde,	så	hun	

undgår	konflikter	og	klager.
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FAG &
FREMTID

Faget	og	din	fremtid
11.	juni	slår	HK/Kommunal	dørene	op	for	konferencen		
Fag	&	Fremtid	på	Nyborg	Strand.	Vi	har	spurgt	en	række	
medlemmer,	hvorfor	de	skal	med.
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MIN	MENING
kan det været et problem, hvis mand og  
kone er på samme arbejdsplads?

Claus beck Schmidt, miljøtekniker, teknik og miljø, 
københavns kommune:
Der	skal	være	plads	til,	at	man	kan	finde	kærligheden	på	arbejds-
pladsen.	Men	det	kan	indeholde	udfordringer.	Jeg	synes	ikke,	at	det	
skal	give	anledning	til	endnu	en	usmidig	regel.	Det	er	et	spørgsmål	
om	ledelse	og	selverkendelse	hos	den	enkelte.	Det	vigtigste	er	
derfor	at	få	snakket	om	det,	når	det	opstår.

Carina thomsen, borgerservicekonsulent , 
Job- og borgerservice , Silkeborg kommune:
Jeg	ser	ikke	noget	problem	i,	at	ægtefæller	har	samme	
arbejdsgiver,	så	længe	de	ikke	er	ansat	i	samme	afdeling.	

ulla arreborg, sekretær, Fællesskolen Hammelev 
Sct. Severin, Haderslev kommune:
Der	kan	være	problemer	med	det.	Specielt	hvis	den	ene	er	leder.	
Jeg	tror	dog,	det	mest	er	kollegerne,	der	føler	det	problematisk	og	
måske	synes,	at	en	ægtefælle	bliver	forfordelt.	Jeg	har	selv	arbejdet	i	
samme	bank	som	min	mand	i	seks	år	uden	problemer.	
	

Vær	med	i	næste	afstemning	på
www.hk.dk/kommunal

netaFStemnInG

Falklandsøerne?	
I	Syddjurs	er	de	ansatte	på	det	
kommunale	jobcenter	i	oprør	over	
kommunens	samarbejde	med	det	
private	Varda	Jobservice,	som	de	
ansatte	finder	udueligt.	Senest	er	
det	kommet	frem,	at	firmaet	kører	
med	voldsomt	underskud.	Det	lader	
imidlertid	ikke	til	at	bekymre	kom-
munens	borgmester,	Kirstine	bille	
(SF),	for	som	hun	siger	til	randers	
amtsavis:	-	For	blot	et	par	år	siden	
var	Syddjurs	Kommune	selv	i	
økonomiske	vanskeligheder,	og	det	
fik	jo	heller	ikke	private	firmaer	til	at	
vælge	os	fra.

nu er det jo også forholdsvist 
sjældent, at private firmaer ikke 
kan få deres penge, fordi en 
kommune må dreje nøglen om 
og starte forfra et andet sted. 
os bekendt er det faktisk aldrig 
sket. Hvor skulle man også gøre 
af de 40.000 borgere i Syddjurs? 
Falklandsøerne?

/kommunalbladet
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Danmark indtager 
førstepladsen over 

lande med den mest 
effektive offentlige 

administration.  
Kilde:	Verdensbanken,	2009.

Rygere	skal	selv	betale	for	pauser
De,	der	har	stemt	på	HK/Kommunals	hjemmeside,	har	
samme	holdning	til	rygepauser	som	den	danske	befolkning	
generelt.	61	procent	mener,	at	rygere	selv	skal	betale	deres	
pauser,	mens	39	procent	siger	nej.

Spørgsmålet lød:  
Synes	du,	rygepauser	skal	være	for	egen	regning?

afstemningsresultat:
Ja:	61	procent
Nej:	39	procent
antal	svar	i	alt:	764

næste spørgsmål:  
Er	du	tilfreds	med	kongressens	beslutning	om	at		
indføre	en	lønforsikring	for	HK/Kommunals	medlemmer?
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telefon 33 30 49 00
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LeDer

Jeg brænder 
for at gøre 
en forskel i 
udviklingen af 
vores fag.

LIGE ET ØJEBLIK

STaTIrISK 

TeGNING

Tegning lars andersen

UNDERSTREGER

HØFlIG  
SelVbetJenInG.
frederikshavn 
Kommune har ind-
ført personaleløs 
borgerservice. 
Èn gang om ugen.

Hos Sampension lægger vi vægt 
på den personlige rådgivning. 
For det er vigtigt, at din pensions-
ordning passer til din aktuelle 
livssituation. Vi mener, det gør 
pensionen mere værd.

Læs mere på sampension.dk

Mere værd

10278_ann_210x280_Danske_Kommuner.indd   1 05/10/11   11.15

Vores attraktive fremtid
VI SKaL SKabe fOraNDrINGer. Vi skal være løsningsorienterede. Vi skal turde gå foran, byde os 
til og vise, hvad vi kan og vil. Sådan lød det fra de delegerede på vores energifyldte kongres. 
under temadebatten eksploderede det med visionære og radikale bud på, hvad vi som HK’ere 
skal være kendte for, og hvad vi skal kunne. faktisk kom der over 1000 bud i løbet af eftermid-
dagen på kongressen.
 
MeN DeT SLuTTer IKKe Her. for nu er det jeres tur til at formulere, hvordan den attraktive frem-
tid ser ud for jer. Og det er helt afgørende for mig, at der kommer mange visioner på banen.
 
DebaTTeN PÅ KONGreSSeN var et led i projektet ”form dit fag”. Jeg brænder for at gøre en 
forskel i udviklingen af vores fag. Og det er også det, jeg hører, I efterspørger: at vi arbejder 
med jeres fag og dets udvikling. Derfor er jeg glad for, at jeg - nu som næstformand - er en del 
af projektet, der skal resultere i en fagstrategi.
 
JeG er MeGeT OPTaGeT af, at det ikke kun bliver et skrivebordsprojekt for os på kontoret i 
Weidekampsgade. for så flytter vi os ikke fra den brændende platform, vi står på. Det skal 
være medlemmernes strategi. Det skal være jer ude på arbejdspladserne, der formulerer den 

attraktive fremtid. Så skal vi som forening understøtte det fremtidsbillede med klare mål og 
forfølge dem på alle måder.
 
DerfOr er DeT, der sker i den kommende tid, afgørende. Jeg håber, at den energi, der var 

på kongressen, nu bliver båret ud på arbejdspladserne. Der er input at hente på ”form dit fags” 
hjemmeside, og fra den sidste uge i februar begynder medlemsdebatter i hele landet. Jeg hå-
ber, I vil gå lige så aktivt og engageret ind i debatten, som de delegerede gjorde på kongressen. 
På den måde kan vi sammen tegne det billede af en attraktiv fremtid for HK’ere i kommuner og 
regioner, som vores strategi for fagene skal bygge på.

rIGTIG GOD fOrNØJeLSe.  

madS SamSInG
NÆSTfOrMaND fOr 

HK/KOMMuNaL
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Flere nyheder på nettet: www.hk.dk/kommunalOVERBLIK

tillidsrepræsentant  
slipper for advarsel 
beskyttelse. HK/Kommunal Midt er nu 
lykkedes med at få Odense Renovation til 
at annullere den advarsel, virksomhedens 
ledelse har tildelt en tillidsrepræsentant. 
Advarslen til tillidsrepræsentanten blev 
oprindeligt givet for illoyalitet. Den samme 
grund, som førte til fyring af HK’eren Helle 
Olsen, der opdagede en omfattende svindel 
på Odense Renovation. 

Sektorformand for HK/Kommunal Midt, Pia 
Tørving, er tilfreds med, at ledelsen af Odense 
Renovation har trukket advarslen til tillidsre-
præsentanten tilbage. 

- Advarslen strider mod den særlige beskyt-
telse, som en tillidsrepræsentant bør nyde, og 
den var lige så urimelig som fyringen af Helle 
Olsen. Ekstra glad ville jeg naturligvis blive, 
hvis Odense Renovation også erkender fejlen 
omkring fyringen, siger Pia Tørving. 

Sagen startede med, at Helle Olsen afslø-
rede omfattende svindel på Odense Renovation 
og gik til sin nærmeste foresatte med sin viden. 
Han viste sig imidlertid at være med i svindel-
nummeret og truede Helle Olsen til tavshed.

Helle Olsen gik dernæst til sin tillidsrepræ-
sentant og HK/Kommunal, men blev altså 

efterfølgende fyret for ”illoyalitet”.          
HK/Kommunal Midt har efter aftale med 

Helle Olsen indgået et forlig med Odense 

Frikommuners ideer godkendt
aFbureaukratisering. Frikommune-
forsøget ser ud til at kaste en række spæn-
dende projekter af sig. Indenrigsministeriet 
har netop helt eller delvis godkendt frikom-
munernes forslag til forsøg på en lang række 
områder. Især på beskæftigelsesområdet er 
der mange interessante forsøg. 

Odense, Fredensborg, Gladsaxe, Vejle og 
Vesthimmerland kommuner vil blandt andet 
afprøve en anden organisering af jobcentret og 
beskæftigelsesindsatsen, særligt med fokus på at 
gøre sagsbehandlingen mere helhedsorienteret. 

En del forsøg handler om at kunne afvige fra 
proces- og formkrav. For eksempel i forhold til 
hyppighed og kontaktform af jobsamtaler. 

Flere kvinder er blevet ledige
beskæFtigelse. Skønt antallet af ledige har 
været stabilt det seneste år, er der alligevel 
sket en ændring. Flere mænd er kommet i 
arbejde, og flere kvinder er blevet ledige. 

Mændenes arbejdsløshed er faldet med 0,2 
procentpoint, mens kvindernes er vokset med 
knapt et halvt procentpoint, viser en analyse fra 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). 

- Det er et udtryk for, at krisen er gået ind i 
en ny fase, hvor det i højere grad er det offent-
lige arbejdsmarked, hvor der især er kvinder 
ansat, der er udsat,” siger senioranalytiker i AE, 
Erik Bjørsted til Newspaq. 

Færre bliver fyret, når de vil 
stifte familie
ligebeHandling. Det er ulovligt at fyre 
nogen på grund af graviditet eller barsel. Det 
står i ligebehandlingsloven. Og heldigvis ser 
det ud som om, at arbejdsgiverne efterhån-
den har lært det. Antallet af graviditets- og 
barselssager, som HK har måttet føre for ret-
ten, er nemlig faldet fra 65 sager i 2009 til 38 
sager i 2011. Et fald på 42 procent. Det viser 
nye tal fra HK’s juridiske kompetencecenter.

Det er en udvikling, som glæder Mette 
Kindberg, næstformand for HK.

- Jeg tolker nedgangen således, at arbejds-
giverne tænker sig om en ekstra gang, inden 
de fyrer en gravid medarbejder uden at have 
en reel grund til det, siger hun og opfordrer 
medlemmer til at kontakte HK, hvis de er 
blevet fyret og mener, det er sket på grund af 
graviditet eller barsel. 

Pia tørving er glad, at advarslen til tillidsrepræsentanten i odense renovation er trukket tilbage. 

- krisen rammer nu i højere grad det offentlige 

arbejdsmarked, siger erik bjørsted fra ae.

Renovation om en fratrædelsesaftale. I aftalen 
indgår økonomisk kompensation for den 
uberettigede fyring. 



 nyt system skal understøtte digitale breve
Kommuner, regioner og stat har netop 
indgået en aftale med en leverandør om et 
system til digital post.

 opholdskort hører til i borgerservice
Ifølge Borgerservice Danmark er det fuld-
stændig tåbeligt, at politiet har fået opgaven 
med opholdskort. 

 b-post sparer millioner
Randers Kommuner har erfaret, at der er 
rigtig mange penge at spare på at sende 
breve som B-post. 

 bibliotekerne ruster borgerne til det 
digitale danmark 
Hjælp til digital service og kurser i it er blevet 
en del af de opgaver, der bliver løst på 
landets biblioteker. 

 meget få på plustid
Kun ganske få har benyttet sig af muligheden 
for at udvide arbejdstiden fra 37 timer til 42 
timer. 

Flere nyheder på hk.dk/kommunal

borger skød mod 
kontrolmedarbejders hjem
Vold. En eller flere gerningsmænd skød natten 
til fredag den 27. januar syv skud gennem 
hoveddøren hos en kommunal medarbejder.

Vedkommende bor i Svendborg, men arbej-
der i Otterup på rådhuset i Nordfyns Kommune.

Ifølge Fyens Stiftstidende tror offeret, at der 
er en klar sammenhæng til arbejdet i kom-
munen. Han er nemlig kontrolmedarbejder og 
har altså til opgave at afsløre socialt snyd.

- Jeg er ret sikker på, at nogen har ønsket at 
give mig en advarsel, og jeg har fortalt politiet 
om min mistanke og givet dem et navn, har 
den 53-årige oplyst til de lokale medier.

Kommunen har nu indført ekstra bevogtning 
ved rådhuset i Otterup og vil fortsat gøre det i 
den kommende uge.

At sådan noget kan ske er helt uacceptabelt 
understreger Pia Lund Jeppesen, faglig sekretær 
i HK/Kommunal.

- Det er jo nærmest tale om mafialignende 
tilstande. Og at episoden foregår i den private 
sfære må gøre, at der er tale om skærpende 
omstændigheder, for episoden går jo også ud 
over familien, siger Pia Lund Jeppesen. 

Færre politikere i byrådene
besParelser. Demokratiet i byrådene skal 
overleve med færre byrådsmedlemmer. Det 
er den klare tendens i de danske kommuner. 

Kommunerne angiver flere grunde til at 
skære i antallet af byrådsmedlemmer: Organi-
sationen skal slankes, strukturen strømlines, og 
penge spares. 

Kommunalforsker Ulrik Kjær vurderer over 
for Politiken besparelserne som en risikabel 
kurs og mener, at byrådene i stedet bør 
opruste.

- Arbejdsmængden for kommunalpolitikere 
er steget betragteligt efter kommunalreformen. 
Før sad en politiker i en kommune med 10.000 
indbyggere i et byråd med 17 medlemmer. Nu 
sidder de måske i en kommune med 50.000 
indbyggere og 27 medlemmer af kommunal-
bestyrelsen. Det er mange flere borgere per 
medlem, siger han. 

danskerne kan ikke undvære  
den personlige kontakt
borgerserVice. Den personlige kontakt 
med det offentlige bliver mere en undtagelse 
end en regel, hvis det offentlige når målene i 
den offentlige digitaliseringsstrategi. 

Men ifølge forsker Søren Skaarup, vil den 
personlige kontakt fortsat være vigtig for nogle 
borgere. 

- Den personlige kontakt bliver vigtigere 
end nogensinde før for de borgere, der har et 
særligt behov for det. Det er for eksempel de 
borgere, som har vanskeligheder ved at læse 
og formulere sig på skrift, og det drejer sig altså 
om cirka 20 procent af den danske befolkning, 
siger Søren Skaarup. 

- Man kan ikke lytte i et brev eller i de 
digitale løsninger, som de er struktureret i dag. 
Nogle borgere har meget brug for at blive 
mødt, lyttet til og set som individer og ikke som 
sager. Og det er især, når borgerne sidder med 
en sag, som de ikke føler, at de forstår, uddyber 
Søren Skaarup. 

Tag den it-baserede uddannelse til 
administra tionsbachelor. Det tager 
3½ år, og du kan tage uddannelsen 
ved siden af dit arbejde.

Bliv ringet op af Marie-Louise eller 
Pia når det passer dig på hverdage 
imellem kl. 9 og 20.
Send TIDSPUNKT til  2115 4804.
Det koster alm. sms-takst.

Vil du videreuddannes til  
projektnavigatør?

Læs til administrationsbachelor
it-adm.ucl.dk

Pia, studiekoordinator

Marie-Louise,  

studiekoordinator
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Konflikter med borgere er 
noget, mange offentligt an-

satte kender til. Også Dorthe Han-
sen, der er administrativ sagsbe-
handler i Furesø Kommune. Der-
for er hun også glad for at være 
med i et projekt, hvor hun lærer at 
kommunikere med borgerne, så de 
bliver mere tilfredse, og klager kan 
undgås. 

- Jeg er blevet bedre til at for-
midle mundtligt til borgerne, så 
de forstår det. På den måde kan jeg 
bedre undgå misforståelser, som 
kan føre til konflikter og klager, si-
ger Dorthe Hansen.

Hun arbejder i Center for Børn 
og Familie og er en af de 66 medar-
bejdere fra Furesø Kommune, som 
over to dage har været på kursus i 
”Projekt Styrket Borgerkontakt”.

På det to-dages kursus øvede 
medarbejderne sig på styrket bor-
gerkontakt i små rollespil. Den ene 
medarbejder agerede borger og rin-
gede op til sagsbehandleren med en 
klage, som så skulle håndteres med 

en klar, venlig og spørgende kom-
munikationsstil.

- Jeg har erfaret, at det betyder 
meget for borgerne at blive lyttet til, 
og at de får lov til at stille spørgsmål, 
siger Dorthe Hansen.

Som et resultat af projektet ringer 
sagsbehandlerne nu borgerne op, 
før de sender et brev med for eksem-
pel et afslag på en økonomisk ydel-
se som kontanthjælp, handicapydel-
ser eller boligstøtte. Ved at forberede 
borgerne på, at de modtager et brev 
med et afslag og tage en dialog om 
det telefonisk, kan mange klager 
undgås.  

Borgerne i Furesø Kommune kan 
også få en opringning fra en sagsbe-
handler, fordi de som en service kan 
få en orientering om, hvordan det 
går med deres sag, og en forsikring 
om, at de ikke er glemt. Derved und-
går sagsbehandlere at blive ringet op 
af utålmodige borgere, der spørger 
til, hvorfor det dog tager så lang tid 
at få deres sag behandlet. Når borger-
ne er informerede om, hvorfor deres 

sag tager så lang tid, erstattes utål-
modigheden af forståelse.

Større arbejdSglæde

For nylig blev Dorthe Hansen som 
borger selv frustreret over den be-
handling, hun fik af sin hjemkom-
mune. Faktisk var hun så frustreret, 
at hun selv ringede op til kommunen 
og var den utilfredse borger.

- Jeg var meget sur for at sige det 
pænt, og jeg er sikker på, at en op-
ringning fra kommunen kunne have 
hjulpet, siger hun. 

Her erfarede Dorthe Hansen som 
borger, at det betyder meget at være 
velinformeret. 

En enkelt gang har en Furesø-bor-
ger sat ord på taknemligheden og 
sagt: ”Tak, fordi du gav dig tid til at 
ringe til mig”. Før var det kutyme i 
Furesø Kommune kun at ringe i sær-
lige tilfælde, for eksempel til borgere, 
som sagsbehandlerne førhen havde 
haft besværligheder med. Også Dor-
the Hansen får meget godt ud af at 
servicere borgerne på den nye vis.
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KOMMuNIKaTION

en god snak  
forebygger konflikter

Hvor dorthe Hansen før nøjedes med at sende et afgørelsesbrev til 

borgerne, ringer hun nu op og meddeler sagens udfald, før borge-

ren får besked om det i brevet. det er en del af principperne bag 

Projekt Styrket borgerkontakt, og det forhindrer klager, giver mere 

tilfredse borgere og mere arbejdsglæde for dorthe Hansen.

dIalog. Mange klager fra borgerne kan undgås, hvis de har 
en personlig kontakt med en sagsbehandler i stedet for bare 
at få et brev. Det viser et projekt, som Dorthe Hansen fra  
furesø Kommune er med i. Hun oplever nu langt færre  
misforståelser og utilfredse borgere.
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Det betyder meget for min arbejds-

glæde, at jeg har en bedre kontakt 

med borgerne, og at de er  

så glade for det.  
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KOMMuNIKaTION   

eKSPerT: borgerne vil lyttes til

Projektet 
 Projekt Styrket Borgerkontakt er finansieret af fonden for   

 velfærdsteknologi (ABT-fonden), som støtter tiltag, der 
 fremmer udvikling og effektivisering i den offentlige sektor. 

 Fire offentlige arbejdspladser er med i projektet.
 Det er udover Furesø Kommune, Favrskov Kommune, 
 Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital.

 Når projektet slutter sidst i juni, laver Furesø Kommune 
 en evaluering af sit projekt.  

Læs mere på: 
www.styrketborgerkontakt.dk

Vi lever i en tid, hvor meget borgerbe-
tjening kan klares, uden at borgerne 

og sagsbehandlerne taler sammen. Men ved 
at gå dialogens vej føler borgerne, at sagsbe-
handlerne lytter til dem, og at de bliver set 
som mennesker og ikke som sager. 

Sådan ser det ud ifølge Søren Skaarup. 
Han er ph.d.-stipendiat ved statskundskab 
på Syddansk Universitet i Odense, hvor han 
undersøger, hvorfor borgere til stadighed 
opsøger den personlige kontakt i stedet for 
at nøjes med skriftlig kommunikation. Des-
uden er han selv vant til at have borgerkon-
takt i sit tidligere job som borgerservicechef 
i Albertslund Kommune.

- Når borgeren har en klagesag, er det vig-

tigt, at vedkommende får oplevelsen af, at 
sagsbehandleren lytter til borgeren. Det kan 
ske ved, at sagsbehandleren forklarer, hvor-
for afgørelsen er faldet ud, som den er, og 
ved at lytte til borgernes perspektiver, siger 
Søren Skaarup.

gammeldagS anStændIgHed

At lytte til borgernes perspektiver og forklare 
omstændighederne er godt i tråd med erfa-
ringerne fra servicesektoren, om at god kla-
gehåndtering giver loyale kunder. I offentligt 
øjemed giver det glade borgere.

- Ved at have tacklet en utilfreds borger 
godt, kan sagsbehandlerne få et bedre sam-
arbejde med borgeren i fremtiden. Borgerne 

vil få oplevelsen at: ”De kom mig i møde, og 
de påtog sig et ansvar”, forklarer Søren Ska-
arup, der vurderer, at det netop er derfor, at 
projektet i Furesø Kommune er en succes:

- Projektet viser gammeldags anstændig-
hed og sund fornuft. Det er enormt flot, at 
man nu tænker sådan i det offentlige, siger 
han.

Kommunaldirektør i Furesø Kommune, 
Klaus Majgaard, har også kun rosende ord 
til overs for ”Projekt Styrket Borgerkontakt”.

- Der er et kolossalt potentiale i at udvikle 
vores evne til at kommunikere på en åben og 
konstruktiv måde.  

- Det betyder meget for min ar-
bejdsglæde, at jeg har en bedre kon-
takt med borgerne, og at de er så gla-
de for det, siger hun.

 
FokuS og ForStåelSe For en trekant

Siden Dorthe Hansen kom med i 
projektet, har hendes arbejdsskri-
vebord fået ny pynt i form af en tre-
kant af papir. På hver af de tre sider er 
opsummeret tre hovedpunkter, som 

man som sagsbehandler skal igen-
nem under en telefonsamtale med 
borgeren: 
Først en introduktion, dernæst lytte, 
opsummere og stille spørgsmål til 
borgeren samt til slut lave en aftale 
og sige tak. 

Under introduktionen er det 
blandt andet vigtigt at præsentere sig 
og fortælle grunden til opringnin-
gen. 

- Når jeg ringer til en borger nu, 
spørger jeg konsekvent, om jeg for-
styrrer, og jeg er faktisk også begyndt 
at gøre det privat nogle gange, siger 
Dorthe Hansen, som derefter lytter, 
opsummerer og stiller spørgsmål. 
Et nøglespørgsmål i den forbindelse 
er: ”Er der noget, du vil spørge mig 
om?”. Det inviterer borgeren til at 

byde ind med spørgsmål, som må-
ske ellers ville være blevet glemt.

- Jeg er i højere grad blevet op-
mærksom på at opsummere og være 
sikker på, at borgeren har forstået, 
hvad vi har aftalt, fortæller Dorthe 
Hansen.

- Nu husker jeg altid at gentage 
mit navn og give mit nummer til bor-
geren, så vi begge kan få fat i hinan-
den, hvis der skulle være mere. 

Efterhånden går hun ikke slavisk 
frem efter trekantens anvisninger, 
fordi de nye kommunikationsvaner 
efterhånden har lejret sig på rygra-
den. Men trekanten står stadig på 
hendes skrivebord, og det vil den bli-
ve ved med.  

Gode hollandske erfarinGer
I 2009 blev metoderne testet i Holland i godt 20 
offentlige organisationer spredt over 16 forskellige 
offentlige områder i kommuner, regioner og stat.  
Resultaterne viste følgende:
 

 Besparelser i tid og penge på 20-30 procent.
 Klageproceduren standses i 50 procent af sagerne. 
 

 Jobtilfredshed hos de ansatte stiger med 20 procent.
 

 Sagsbehandlingstid går ned med 20 procent.
 

 Borgertilfredshed stiger med 20 procent.
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kort og Godt

Når vi for eksempel lige skal tjekke 
facebook eller på anden måde 
belønne os selv, udskiller hjernen 
dopamin, der føles rart i kroppen. 
Det lille boost kan vi blive en anelse 
afhængige af, selv om det bestemt 
ikke er godt i længden. 
PsykoteraPeut Michael rasMussen fra udviklinGshuset til avisen.dk

belønning  
holder dig  
psykisk sund

kantinen burde 
være sundere

Godt at have På Mobilen

app dropbox 
  Dropbox er et genialt og 
gratis værktøj til at dele filer 
med. Groft sagt får man et 
netværksdrev på mobilen, 
der altid er opdateret med 
dem, man vælger at dele 
det med. Dermed er det slut 
med at maile opdaterede 
dokumenter frem og tilbage. 

Kilde: Dropbox.com 

  En række forskere, der har 
undersøgt alle næringsværdi-
erne i mad, er kommet frem 
til, at den mad, vi får serve-
ret i kantinen, på pizzeriaet 
eller på restauranten,  
indeholder mere fedt, salt, 
kalorier og færre vitaminer 
end den, vi selv laver 
derhjemme. 
Kilde: Videnskab.dk

  Medarbejdere, der ikke oplever 
balance mellem indsats og belønning 
på arbejdspladsen, har øget risiko 
for at få psykiske helbredsproblemer. 
Det viser et forskningsprojekt. 
Kilde: Videncenter for arbejdsmiljø

Sæt grænser for det 
grænseløse arbejde
  Det moderne arbejdsliv giver mulighed 
for at arbejde når som helst og hvor som 
helst. Det store engagement i arbejdet 
forbindes med helbredsproblemer som 
forhøjet blodtryk, mavesår og stress. Derfor 
gør du klogt i at være opmærksom på det 
moderne arbejdslivs faldgruber:

dilemma mellem arbejdet og  
familien: 
Du kan blive udsat for at stå mellem valget 
om, hvorvidt du vil tage imod en vigtig 
telefonbesked, mens du holder børnefød-
selsdag.

dilemma mellem arbejdet og  
eget helbred: 
For nogle kommer arbejdet til at køre i 
hovedet hele tiden, så de kan ikke få den 
nødvendige ro ind i mellem.

dilemma mellem arbejdet og  
det kollegiale fællesskab: 
Kolleger er sjældnere på arbejdspladsen 
samtidig. Det kan give konflikter og en 
oplevelse af manglende sammenhold.

Kilde: Cand. psych. og specialist i arbejds- og organisationspsyko-
logi, Susie Kjærs blog på www.arbejdsmiljoviden.dk  

mus giver ikke varige smerter
  Computerarbejde udløser ikke kroniske smerter. 

Derfor fastholder Arbejdsskadestyrelsen, at  
computer-relaterede smerter ikke skal med  

på fortegnelsen over erhvervssygdomme. 
Kilde: Videncenter for arbejdsmiljø
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FOKUS faG & freMTID 

konFeRenCe. 
11. juni slår HK/Kommunal for 
anden gang dørene op for  
konferencen fag & fremtid. 
Over to dage dykker syv faglige 
spor ned i eget felt, men alle 
mødes også på tværs, hvor  
temaet vil være digitalisering.

Prøv at se billedet for dig: 800 kommu-
nale og regionale medarbejdere, der 

mingler, udveksler erfaringer, griner, snu-
ser til andre områder, men ikke mindst bliver 
fyldt op med ny viden på eget faglige felt. 

Sådan var det i 2010, da HK/Kommunal 
for første gang lavede den store konference - 
Fag & Fremtid. 

I en rundspørge efter konferencen, sva-

arbejdsglæde er interessant
Jonna melvej, 56 år, borgmestersekretariatet i Varde kommune:
Hvorfor er du med på fag & fremtid?
Dels er det meget interessant at følge udviklingen inden for mit fag, og 
så er samværet med mine kolleger også i højsædet.
Var du med i 2010?
Ja. 
Hvilke oplæg på dit spor ser interessante ud?
Det om arbejdsglæde lyder godt og er meget relevant for mig som 
arbejdsmiljørepræsentant.
Hvilke udfordringer har du i øjeblikket på dit faglige felt?

Uha, der er mange. For eksempel arkiverne efter kommune-
sammenlægningen, de mange it-systemer, økonomiske 

udfordring med sparekataloger og ikke mindst 
henvendelser fra frustrerede borgere, der vil have 
politikerne i tale

deRFoR Skal VI med FaG & FRemtId 

alt om digitalisering
mikael eggert Jørgensen, 
53 år, tilbuds- og ydelseschef  
i Horsens kommune:
Hvorfor er du med på fag & fremtid?
Hele MED-udvalget i Beskæftigelsescentret 
(jobcenter, ydelsesafdeling og Center for Job- 
& afklaring) har besluttet, at vi skal deltage. Det 
sker for at få et fælles afsæt omkring kommunens 
udfordringer og muligheder med digitalisering.
Var du med i 2010?
Ja. 
Hvilke oplæg på dit spor ser interessante ud?
Alt om digitalisering og fra de andre spor er det for eksempel 
kunsten at flytte et publikum og nye organisationsformer.
Hvilke udfordringer har du i øjeblikket på dit faglige felt?
Den helt kontante udfordring er at skulle lave mere med færre 
resurser.

Faget  
OG DIn 
Fremtid
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fremtidens personalepolitik trækker
Helle Gamholdt, 50 år, 
Personale & HR i børn og unge forvaltningen i odense kommune:
Hvorfor er du med på fag & fremtid? 
Vi havde hørt så mange positive tilbagemeldinger fra kolleger om den 
første konference, så min leder syntes, at vi seks HK’ere i afdelingen alle 
skulle af sted.
Var du med i 2010?
Nej.
Hvilke oplæg på dit spor ser interessante ud?
Jeg ser frem til alle fem oplæg, men glæder mig mest til fremtidens HR og 
personaleafdeling og etiske spørgsmål i HR. Umiddelbart kunne emnerne 
på sundhedssporet også friste mig. 

Hvilke udfordringer har du i øjeblikket på dit faglige felt?
Det handler i høj grad om kommunens nye lønsystem, 

og at data nu skal indberettes decentralt. Jeg er super-
bruger for den samlede børne- og familieafdeling, og 
det har givet nogle udfordringer at skulle sætte sig ind 
i andre afdelingers personalegrupper og rutiner.

Kan sparre med kolleger
Helle anderberg Hansen, 45 år, ledende lægesekretær
på Psykiatrisk Center Hvidovre:
Hvorfor er du med på fag & fremtid?
Det giver mig mulighed for at sparre med kolleger 
fra andre steder, men trækplasteret er helt sikkert 
”digitalisering” som emne.
Var du med i 2010?
Nej.
Hvilke oplæg på dit spor ser interessante ud?
”Jagten på eliten” og ”Udvikling af faglighed under 
nye vilkår” på mit eget, men oplæggene fra HR, leder og politisk 
sekretariat ser også spændende ud.
Hvilke udfordringer har du i øjeblikket på dit faglige felt?
Jeg er ved at få vores journalarkiv digitaliseret. Det tager tid, men 
også det at få de andre faggrupper til at acceptere at arbejde i den 
elektroniske journal.

rede ni ud af ti, at den levede helt op til for-
ventningerne. Og at de med glæde ville delta-
ge igen.

Man må så håbe, de har tilmeldt sig, for 
der er tæt på at være udsolgt, så eneste chance 
er at komme på ventelisten.

Denne gang er konferencen endda udvidet 
med et spor og særlige programpunkter for 
lægesekretærer og andre, der arbejder med 

sundhed. Ligesom it også bliver et særskilt 
spor. På førstedagen vil der desuden være et 
interessant lederoplæg.

Fag & Fremtid varer igen to dage og vil 
veksle mellem oplæg, hvor de enkelte fag går 
i dybden med et aktuelt emne, og tidspunk-
ter hvor alle deltagere mødes i et fælles forum 
til oplæg med overskriften ”Digitalisering”.  

Faget  
OG DIn 
Fremtid
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Personlig gennem- 
slagskraft frister
marlene Friis, 38 år, økonomikonsulent, arbejder især 
med budget og regnskab, Guldborgsund kommune:
Hvorfor er du med på fag & fremtid?
Jeg har simpelthen hørt så meget godt om arrangementet fra 
tidligere deltagere, og så er det jo meget relevant uanset ens 
stilling eller position.
Var du med i 2010?
Nej. 
Hvilke oplæg på dit spor ser interessante ud?
Især ”Mere velfærd uden flere penge” og ”Udfordringer set fra 
HK/Kommunals synspunkt” ser jeg frem til. Men fra de andre 
spor frister for eksempel oplæg om stress, motivation og person-
lig gennemslagskraft.
Hvilke udfordringer har du i øjeblikket på dit faglige felt?
Implementering af et nyt økonomisystem samtidig med, at den 
daglige drift skal køre er en udfordring. Og så har vi ligesom alle 

andre kommuner en presset økonomi med færre 
medarbejdere og ledere. Konsekvensen er, at 

man ikke har samme overskud til at nå sit 
arbejde, passe på sig selv eller sine kolleger.

Digital  
ambassadør
birte krummelbein, 48 år, 
borgerservice,  
lemvig kommune:
Hvorfor er du med på fag & fremtid?
Min kollega og jeg er digitale ambassadører, så vi skal høre om 
digitaliseringens betydning for borgere og medarbejdere.
Var du med i 2010?
Ja.
Hvilke oplæg på dit spor ser interessante ud?
Jeg glæder mig især til at høre om ”psykologiske reaktioner” og 
Floorwalking. Og så flere af oplæggene om digitalisering.
Hvilke udfordringer har du i øjeblikket på dit faglige felt?
Den stadig stigende digitalisering er en udfordring, for den har 
konsekvenser både for dem, som kan finde ud af det, og dem 
som ikke kan. Og så selvfølgelig objektiv sagsbehandling.

deRFoR Skal VI med FaG & FRemtId 
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Sådan melder  
du dig til

Fag & fremtid finder 
sted 11.-12. juni 2012
på Nyborg Strand

Tilmelding og mere information: www.
hk.dk/kommunal/fag_og_fremtid

Her kan du se hele 
programmet og pris. 

ryste-sammen-tur  
for afdelingen
knud nielsen, 24 år, Center for Indsatser til 
børn & unge, odense kommune:
Hvorfor er du med på fag & fremtid?
Vi er seks, som tager af sted, da vi har været igennem tre 
omstruktureringer på halvandet år, og derfor ser vi det som en 
mulighed for at få bragt afdelingen sammen igen på en social 
måde.
Var du med i 2010?
Nej.
Hvilke oplæg på dit spor ser interessante ud?
Det om diagnosesamfundet lyder spændende, men it-sporet har 
også et relevant oplæg om projektledelse.
Hvilke udfordringer har du i øjeblikket på dit faglige felt?
Den store udfordring er de mange reorgani-
seringer og omstillinger, som sker på 
grund af besparelser. Vi når næsten 
ikke at høste frugten af vores 
arbejde, før vi står over for en ny 
udfordring.

udveksle erfaringer  
om administration
tina Samson, 40 år
Center for digitalisering og It, Fredensborg kommune:
Hvorfor er du med på fag & fremtid?
Der er ikke mange konferencer, der i den grad henvender sig 
til det administrative personale i kommunerne. 
Men her har vi mulighed for at se os selv, 
uanset hvor vi arbejder i den kommunale 
organisation. Det er også godt at komme ud 
blandt andre administrative medarbejdere og 
udveksle erfaringer.
Var du med i 2010?
 Ja.
Hvilke oplæg på dit spor ser interessante ud?
På it-sporet ser jeg frem til at høre mere om ”De nye digita-
liseringsstrategier” og ”Når borgerdialog bliver social”. På de 
andre spor kan jeg blandt andet godt tænke mig dem om 
motivationsfaktorer, personlig gennemslagskraft, fremtidens 
borgerservice og forandringer. 
Hvilke udfordringer har du i øjeblikket på dit faglige felt?
I Fredensborg har vi meget fokus på digitalisering, den sociale 
borgerdialog og nye velfærdsteknologier.
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PrOgram
faG & freMTID 11.-12. junI 2012

BeSKÆFtigelSe  
& SOCial

l Psykisk 
sårbare på  
arbejdsmarkedet
Ved Poul Nyrup 
Rasmussen

l Diagnosesamfundet
Ved  Lektor på CBS,  
Nanna Mik-Meyer

l Motivationsfaktor – 
se muligheder frem  
for begrænsninger
Ved proceskonsulent,  
Lotte Juul Lauesen

l Effektiv og innovativ – 
digitalisering af den  
kommunale sektor
Ved Kristina Bendixen, KL

l Effekten af 
løntilskud
Ved Thomas Bred- 
gaard, CARMA,  
Aalborg Universitet

l Nye mål og midler i 
indsatsen over for  
socialt udsatte
Ved Jørgen Elm Larsen,  
sociologisk institut,  
Københavns Universitet

l Konsekvenspædagogik
Ved Jens Bay, forstander,  
Træningsskolens  
Arbejdsmarkedsuddannelser

l Solidaritet i det 
21. århundrede
Ved lektor Søren Juul, RUC

BOrgerSerViCe

l Fremtidens 
kommunale  
borgerbetjening 
set med KL-øjne
Ved Charlotte  

    Munksgaard, KL

l Haderslev Kommunes 
front – servicespecialister
Ved Anne-Mette Michelsen, 
borgerservicechef Haderslev 
Kommune

l Floorwalkere i 
Københavns Kommune
Ved direktør Thomas Jakobsen, 
Københavns Kommune

l Foranderlig faglighed, 
ny rolle – ny identitet
Ved Timo Klindt Bohni, cand. 
Psych., Perspektivgruppen

l Selvbetjening og 
digitalisering hos Tryg
Ved Jens Galatius,  
direktør Tryg A/S

l Profilen på de kommunale 
digitale kompetencer
Ved Sidsel Scheibel, KL

l Når der er huller i 
nettet – internet i udkanten
Ved debattør Farshad Kholgi

Hr & PerSOnale

l Fremtidens HR & personale 
afdeling – hvad laver den?
Ved Claus Feldgaard, HR og  
kvalitetschef i Viborg Kommune

l Om at skabe sin egen kar-
rierevej og gribe chancer
Ved Helle Sørensen, løn & perso-
nalekonsulent Greve Kommune, 
Pia Nielsen, MED-underviser 
Horsens Kommune, Kirsten Oh-
mand Jensen, seniormedarbejder 
Randers Kommune

l Kunsten at 
flytte dit publikum 
– formidling  
af viden
Ved Jens Arentzen, 
skuespiller

l Hvilke etiske spørgsmål 
skal HR være opmærksom 
på ved omstillingsprocesser?
Ved Charlotte Lyrskov, HR og 
jurachef, Horsens Kommune

l Forandringer spørger ikke 
om lov, de kommer bare
Ved Helen Eriksen, cand. Psych.

it

l Teknologi i velfærds-
områderne
Ved Mads Munk Jepsen,  
Velfærdsteknologisk  
Udviklingssekretariat

l De nye 
digitaliserings-
strategier
Ved Jakob Harder, KL

l Fremtidens it-kompetencer 
– guide til certificeringer
Ved Michael Hald, KL

l Når borgerdialog 
bliver social – følg os
Ved Signe Foersom,  
kommunikationskonsulent  
Sorø Kommune

l Kan man bygge en bro 
med AGIL projektledelse?
Ved Andreas Johansen,  
Klean.dk

FOKUS faG & freMTID 
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lÆS mere På
www.hk.dk/kommunal/
fag_og_fremtid 

POlitiSK 
SeKretariat
l Den nye kommunale ver-
den – kommunale koncerner
Ved Dorte Saabye, direktør  
Solrød Kommune

l Frikommune – hvad 
betyder det?
Ved Martin Olesen,  
udviklingskonsulent  
Viborg Kommune

l Arbejdsglæde – hvad er 
egentlig meningen?
Ved Helen Eriksen, cand. Psych.

l Det digitale sekretariat
Ved Hanne Larsen og  
Nicolai Vedsted,  
Guldborgsund Kommune

l Hallo, jeg er lige 
her – om personlig 
gennemslagskraft
Ved Mette Rix, 
instruktør

SundHed,  
Ældre Og 
lÆgeSeKretÆrer

l Styr på egen sundhed
Ved Svend Hartling,  
koncerndirektør  
Region Hovedstaden

l Jagten på eliten – om 
fremtidens udfordringer og 
kompetencer
Ved Dorte Guling, COK

l Er du irriterende eller 
inspirerende?
Ved Vibeke Arensbak,  
kommunikationstræner

l Udvikling af faglighed 
under nye vilkår
Ved Karina Sehested,  
Københavns Universitet

l Stress – hvor sjovt er det?
Ved Karen Marie Lillelund, 
foredragsholder

ØKOnOmi

l Mere velfærd for 
færre penge
Ved Jørgen Søndergaard,  
Det nationale forskningscentre  
for velfærd (SFI)

l Udfordringerne 
set fra  
HK/Kommunals 
synspunkt
Ved Bodil Otto, 
formand for  
HK/Kommunal

l Nye organisationsformer
Ved Carsten Greve, CBS

l Shared service – om at 
markedsliggøre   
administrationen
Ved Thomas Kallenbach, 
afdelingsleder ServiceCenter 
Haderslev Kommune laves 

l Hvorfor skal alting 
hele tiden laves om?
Ved Nils Villemoes, cand. Merc.

l Kys den gamle verden 
farvel 
Ved Nicolai Moltke-Leth,  
sociolog

l Uddannelse og 
karriereveje
Ved Christian Nyholm,  
uddannelsespolitisk konsulent 
HK/Kommunal

l Systematisk kompe-
tenceudvikling – bedre 
økonomistyring
Ved Peter Pedersen, økonomi-
direktør, Næstved Kommune

leder

l Sådan håndterer du 
besværlige personer
Ved Henrik Leslye,  
erhvervspsykolog

fÆLLeSPrOGraM: 
digitaliSering
l Den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi
Ved It-direktør i Digitaliserings-
styrelsen Lars-Frelle Petersen

l Talegenkendelse 
øger effekt
Ved projektleder i  
Fredericia Kommune

l Digitalisering – hvordan 
fører vi strategien ud i livet
Ved Thomas Jacobsen,  
direktør i borgerservice  
Københavns Kommune

l De digitale indfødte – unge 
har også brug for oplæring
Ved Reimer Ivang,  
Aalborg Universitet
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uDDaNNeLSe

De første bachelorer  
i administration springer ud
dImISSIon. efter tre og et halvt års uddannelse er de første bachelorer i offentligt 
administration nu klar til arbejdsmarkedet, og arbejdsgiverne har store forventninger.

De første bachelorer i offentlig ad-
ministration kan nu indtage det of-

fentlige arbejdsmarked med et eksamens-
bevis i hånden. Første årgang dimitterede 
nemlig for 14 dage siden fra uddannelsen 
seks steder i landet.

I HK/Kommunal, der har været med til 
at få den nye uddannelse op at stå, er glæ-
den over de nye administrationsbachelorer 
stor.

- Helt tilbage i 2006 var jeg med i ar-
bejdsgruppen om fremtidens forvaltnings-
uddannelser, hvor grundlaget for den nye 
uddannelse blev skabt. Det er jo en målret-
tet, god og praksisnær uddannelse. Derfor 
er det også en helt igennem unik oplevelse 
at have været med i skabelsesprocessen og 
så nu se de første færdige bachelorer, siger 
Christian Nyholm, uddannelseskonsulent 
i HK/Kommunal.

begejStrede arbejdSgIvere

I kommunerne er der også glæde over, at 
administrationsbachelorerne nu har mu-
lighed for at virke i det offentlige.

- Der er brug for administrationsbache-
lorernes kompetencer i den offentlige ad-
ministration. Der er et tomrum mellem de 
kontoruddannede og akademikerne, som 
administrationsbachelorerne udfylder fint 
med deres kompetencer, siger Jakob Sloth 
Petersen, konsulent i KL.

Både Christian Nyholm og Jakob Sloth 
Petersen er fortrøstningsfulde i forhold til 
administrationsbachelorernes beskæfti-
gelsesmuligheder. Dog forudser de, at der 
for nogles vedkommende kan gå et halvt 
år, før de har et job. Det skyldes udelukken-
de den aktuelle lavkonjunktur.

- Administrationsbachelorerne havde 
ikke problemer med at finde praktikplad-
ser, og deres kompetencer passer godt i 
forhold til at kunne løse komplekse, admi-
nistrative opgaver i det offentlige, siger Ja-
kob Sloth Petersen.

Siden strukturreformen i 2007, hvor 

kommunerne overtog nye opgaver, er der 
sket en stigning i kompleksiteten af opga-
verne. Dette er kun en fordel for admini-
strationsbachelorerne, mener KL.

- Der er øgede krav i det offentlige om 
dokumentation og evidensbaseret viden 
om, hvilke initiativer i kommunerne, der 
virker. Det kræver afrapportering og doku-
mentation om indsatsen til staten samt op-
følgning på forskellige områder, siger Ja-
kob Sloth Petersen.

Christian Nyholm er enig og pointerer, 
at der er gode erfaringer fra praktiktiden.

- Tilbagemeldingerne fra administrati-
onsbachelorernes studiepraktikperioder 
har været ovenud positive, og vi ser nu frem 
til, at de skal ud og virke i kommuner og 
regioner.  

I kommunalbladet nr.. 5, der 
udkommer 9. marts, sætter vi fokus 
på bacheloruddannelsen. 
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Fakta om uddannelsen

De første bachelorer  
i administration springer ud

 Professionsbacheloruddannelsen i offentlig  
 administration tager 3,5 år.

 Uddannelsen udbydes af  Professions-
 højskolen Metropol, University   
 College Lillebælt, University College   
 Syddanmark, VIA University College   
 og University College Nordjylland.

 Uddannelsen består af en grunddel   
 på to år og en specialisering på   
 halvandet år.

 Grunddelen indeholder fag som for   
 eksempel samfund, organisation, 
 innovation, kommunikation, jura, økonomi  

samt evaluering og kvalitetssikring.
 Efter grunddelen vælger den studerende 

 en af de seks studieretninger: Human   
 resource, velfærd, beskæftigelsesindsats,  
 uddannelses- og erhvervsvejledning samt  
 økonomi, skatte- og afgiftssystemet.

 Studieretningen indeholder en praktik, 
 og hele uddannelsen afsluttes med et 
 bachelorprojekt.

TeKST KIRSTINE HØJ kommunalbladet@hk.dk fOTO SIF MEINCKE

glæden var stor hos de 20 dimittender på admi-

nistrationsbacheloruddannelsen på metropol i 

københavn, da de fik overrakt deres eksamens-

beviser 27. januar. venner og familie var mødt 

talstærkt op til festligheden, hvor blandt andre 

rektor Stefan Hermann (øverste venstre foto) 

holdt tale: - I er de første, og I skal ud i samfundet 

og vise, at professionen kan bære, sagde han 

blandt andet til de nyuddanede.



”Har du fået skaft i weekenden?” ”Du kan da ikke komme igen-
nem den dør, med de patter.” Bemærkningerne er hentet fra det 

virkelige liv, og mange kvindelige HK’ere må lægge ører til den slags 
bemærkninger på arbejdet. Klap bagi og upassende kram hører også til 
dagligdagen mange steder.

Det viser en ny undersøgelse om sexchikane, som HK har foretaget 
blandt medlemmerne. Ifølge undersøgelsen har flere end ti procent af 
HK’s medlemmer oplevet sexchikane fra chefen eller kolleger på job-
bet. Det er især de unge kvindelige medlemmer, som bliver udsat for 
chikane.

SekSuel chikane er et overgreb

Psykolog Eva Hultengren gør en dyd ud af ikke at bruge ordet ”sexchi-
kane”. Det minder hende om Shubidua’s muntre sang og om vittighe-
den, ”hos os er sexchikane et personalegode”. I stedet siger hun ”sek-
suel chikane”.

- Seksuel chikane er ikke sjov. Vi taler om overgreb her, og det skal 
skæres ud i pap, understreger hun i en kommentar til undersøgelsen. 

Som konsulent bl.a. for HK i Nordjylland har hun tit talt med HK-
medlemmer, der har været udsat for sexchikane. Og chikanen rammer 
dybt og alvorligt.

- Ofre for seksuel chikane reagerer ofte ved at prøve at gøre sig usyn-
lige eller grimme. De får skyldfølelse og endnu værre skamfølelse. I ste-
det for at tænke, at chikanøren burde skamme sig. Med skammen føl-
ger følelsen af ikke at være noget værd. Og skamfølelse går dybt, siger 
Eva Hultengren.

kollegaStøtte hjælper

HK’s undersøgelse viser, at ti procent har været vidne til, at en kollega 
blev udsat for sexchikane. Den viser også, at 53 procent af dem undlod 
at gribe ind over for chikanen, hvilket får Eva Hultengren til at rynke 
brynene. 

Til gengæld er hun positivt overrasket over, at chikanen standsede i 

SEXCHIKANE

Når diN krop 
kommer i fokus 
på deN ufede måde
Hver tiende Hk-medlem har været udsat for sexchikane på arbejdet, viser undersøgelse. 
seksuel chikane er ikke sjov. Vi taler om overgreb her, og det skal skæres ud i pap,  
siger psykolog eva Hultengren.

HK Kræver strengere 
straffe for sexcHiKane 

n For mange sager om sexchikane støder på grund 
i retssystemet, og erstatningerne er alt for lave. Det 
mener HK, der har gennemgået syv års retspraksis i 
sager om sexchikane.

I løbet af de syv år har retssystemet behandlet 
18 sager, og i 11 af dem fik de sexchikanerede 
medhold. Erstatningerne lå i gennemsnit på 25.000 
kroner.

- Det er alt for billigt sluppet. Skal vi dette 
problem til livs, skal erstatningsbeløbene sættes 
klækkeligt op. Erstatningerne skal være så høje, 
at det afskrækker arbejdsgivere fra at udøve eller 
tillade sexchikane på deres arbejdsplads, siger HK’s 
næstformand Mette Kindberg.

Af de 11 vundne sager handlede kun én om 
verbal sexchikane. Resten handlede om fysiske 
og verbale overgreb. I dag er den gennemsnitlige 
erstatning på cirka 25.000 kroner, hvis ofret fx er 
blevet gramset på.

Hvis arbejdsgiveren ”kun” har chikaneret 
verbalt, med billeder, via sms’er eller mail, er 
erstatningsniveauet på maksimum 10.000 kroner 
til ofret.

- Selvom mange ofre bliver syge også af den 
verbale sexchikane, er det i dag næsten gratis at 
sexchikanere, hvis chikanøren ellers kan holde 
grabberne for sig selv, siger Mette Kindberg.
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tekst Niels Møller MadseN / illustration Mikkel HeNssel



halvdelen af de tilfælde, hvor en kollega greb ind. Det viser undersøgel-
sen nemlig også.

- Det er glædeligt, at det hjælper, når en kollega griber ind. Det nyt-
ter altså, at kollegerne hjælper. Selv om det kræver en dyb indånding 
at gribe ind, må det virke motiverende, at det faktisk hjælper, siger Eva 
Hultengren.

aldrig folkS egen Skyld

Ofte får sexchikanerede selv skylden for, at de er blevet chikaneret. Fx 
fordi de efter kollegernes mening går for udfordrende klædt. Men det 
afviser Eva Hultengren blankt.

- Det er en meget, meget klassisk overvejelse. Nogle kan ikke finde 
ud af, at tøj og kultur hænger sammen, så de kan tage forkert tøj på. 
Det er derfor helt på sin plads at retlede mennesker i påklædning, hvil-
ket vi også tit gør på en arbejdsplads. Men ingen tænker vel på først at 
vælte den unge mand i undertrøje om på gulvet, hoppe på hans mave, 
medens man siger: du skal have en bluse på med ærmer, vel?  Så nej, 
der er INGEN undskyldning for at udsætte andre for seksuel chikane, 
siger hun.

fySiSke overgreb Sjældne

Undersøgelsen viser, at bemærkninger med seksuelle undertoner om 
udseende, påklædning og personlighed er den mest almindelige form 
for chikane på HK’ernes del af arbejdsmarkedet. Derefter kommer 
”upassende berøringer” og grænseoverskridende tilnærmelser over 
sms, telefon, mail osv. 

Direkte fysiske overgreb er heldigvis sjældne. Men når de forekom-
mer, er krænkeren oftest en chef, viser undersøgelsen. Ti procent af de, 
som er blevet seksuelt chikaneret af deres chef/leder, siger, at chikanen 
havde karakter af direkte fysisk overgreb.

Knap 2.200 medlemmer deltog i undersøgelsen, der blev gennem-
ført i december 2011. n

sådaN tackler du 
sexcHiKane

Som medarbejder
n sig klart og tydeligt fra over for de handlinger, 
som du ikke bryder dig om. sexchikane bliver ofte ikke bremset, 
fordi det i starten kan være svært at skelne mellem komplimenter, 
gemytlige berøringer o.l. og chikanerende handlinger. sexchikane 
starter kun sjældent lige på og hårdt. 

n søg hjælp, hvis chikanen fortsætter. Hos kolleger, tillidsvalgte og/
eller ledelse.

n afværgelse og undgåelse virker sjældent på en anmassende 
mand. at prøve at formilde chikanøren ved hjælp af kvindelig om-
sorg er det værste, man kan gøre. en chikanerende mand vil tværti-
mod opfatte det som opmuntring.

n Giv under ingen omstændigheder efter for chikanørens ønsker.

Som kollega
n respekter, hvis din kollega siger fra over for dine eller andres 
handlinger. også selv om du selv synes, de er uskyldige eller bare 
for sjov.

n Hvis du bliver vidne til seksuel chikane, skal du sige tydeligt fra 
og støtte den, det går ud over. din kollegiale opbakning er meget 
væsentlig både for sagens forløb og for den enkelte kvinde.

Som tillids- og sikkerhedsrepræsentant
n du skal reagere hurtigt og kontant ved mistanke om sexchikane. 
det vigtigste er at hjælpe den ramte. Vær opmærksom på, at chika-
ne kan være den bagvedliggende årsag, hvis en kollega opfører sig 
underligt, ofte melder sig syg eller siger op/bliver fyret.

n det er bedst, hvis problemet kan klares med en samtale med 
chikanøren eller ledelsen.

n men hvis det er nødvendigt, skal du være med til at bygge en 
sag op. dvs. kortlæg tid, sted og art af chikane. find eventuelle vid-
ner. søg støtte hos fagforeningen.

Som leder
n tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet el-
ler chikaneret og vælger at fortælle om det.

n udtryk klart afstand til sexchikane. den bedste måde er ved at 
kombinere information og diskussion i personalegruppen.

kilde: Videncenter for arbejdsmiljø

det nytter altså, at kollegerne hjælper. 
selv om det kræver en dyb 

indånding at gribe ind, må 
det virke motiverende, 

at det faktisk hjælper.
PsyKolog eva Hultengren
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SPØRG OS @
mangler du svar 
på spørgsmål om dit arbejdsliv, 
så skriv en mail til 
kommunalbladet@hk.dk. 
brevkassens ekspertpanel 
sagsbehandler ikke, men giver 
overordnede svar ud  
fra de oplysninger, du giver.  
Du skal altid gå til din  
lokale HK-afdeling  
(tlf. 70 11 45 45), hvis du er  
i tvivl eller har mere på hjerte. 
Hvis der ikke er spørgsmål 
nok fra læserne, udarbejder 
redaktionen i samarbejde 
med eksperterne relevante 
spørgsmål.

bliv bedre til it
 Mine chefer taler hele tiden om digitalisering, selvbetjening og it, men hvilken uddannelse vil passe mig 

bedst, hvis jeg gerne vil være stærkere inden for feltet? Jeg har en kommunom med fokus på borgerbetjening, 

men vil gerne være mere specialiseret på it-området.

Venlig hilsen 

markus

SVAR
Kære Markus

Kommunomuddannelsen tilbyder to relevante specialemoduler. Det ene hedder ”Digital informationssøgning, for-

midling og web”, hvor du for eksempel kan lære at lave en borgerrettet markedsføring af selvbetjeningsløsninger 

og vejledning i brug af offentlige hjemmesider.

Det andet modul hedder ”Digitalisering af forvaltningen”. Her vil du blandt andet lære værktøjerne til digitali-

sering at kende. De kan for eksempel bruges til at analysere og effektivisere arbejdsgangene i egen afdeling.  

Du kan læse mere på www.cok.dk

er du interesseret i et kortere aMu-kursus kunne et af disse tre være relevante:

 45 073 Digital formidling af borgerservice

 45 359 Sikker kommunikation i den digitale forvaltning 

 45 353 Kritisk informationssøgning i offentlig forvaltning. 

Hør mere om dem hos enten COK eller på Tietgenskolen.

Med venlig hilsen 

Christian nyholm

ansatte med 
skærmarbejde 
har ret til 
pauser.

kommunalbladet@hk.dk

Henrik Gammelholm, 
faglig sekretær

Mette Marie Langenge, 
lederkonsulent

Niels Jakobsen, 
arbejdsmiljøkonsulent

Christian Nyholm, 
uddannelseskonsulent

Kitty Dencker,  
arbejdspsykolog

Flemming Fischer,  
konsulent i a-kassen

Hold pause fra skærmen
 Det foresvæver mig, at man har ret til fem minutters 

pause hver time ved skærmarbejde. er der noget om det?

Hilsen

elisabeth

SVAR 
Kære elisabeth

arbejdsgiveren skal sørge for at tilrettelægge skærmarbejdet, så det daglige arbejde ved 

skærmen regelmæssigt afbrydes af andet arbejde. Hvis det ikke er muligt, skal det afbrydes 

med pauser, så din sundhed ikke bliver skadet. 

I HK’s overenskomster står der, at du ved tastearbejde, telefonomstilling og skærmarbejde af 

længerevarende karakter med jævne mellemrum skal have tid til afspænding af belastede 

muskler. Der er ingen regler fastsat om fem minutter per time, men det er uomtvisteligt, 

at medarbejdere som har skærmarbejde har ret til pauser, således at deres sundhed ikke 

påvirkes. 

Det vil altid komme an på en konkret vurdering, hvor mange og lange pauser den enkelte har 

brug for, derfor må I tale om det og aftale det på arbejdspladsen.

 for ikke at gøre det til et individuelt problem, bør du tage emnet op i arbejdsmiljøorganisatio-

nen eller i MeD for her at aftale, hvordan I håndterer det hos jer.

Kan I ikke blive enige i jeres lokale udvalg, er der to muligheder: man kan sende sagen videre 

til forvaltnings MeD, eller der kan søges råd og vejledning om, hvordan det videre forløb skal 

håndteres hos din faglige konsulent i din lokale HK-afdeling. 

Med venlig hilsen

niels Jakobsen
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Artiklerne fra HK/Kommunals kongres er skrevet af Marie Begtrup, Mogens Jepsen,Kirstine Høj, Jens Laursen, Lene Lundgaard,Martin Thimes Foto Tom Ingvardsen

Jeg kan krum
m

e tæ
er, når jeg hører kolleger, der m

å 
væ

lge a-kassen fra på grund af pengem
angel

H
Ø

RT FRA TALERSTO
LEN

Det er bare fordi jeg er vild m
ed denne 

udsigt, at jeg går på talerstolen

H
Ø

RT FRA TALERSTO
LEN

Forandringer er ikke noget, der kun sker 
engang im

ellem
. De sker hele tiden

H
Ø

RT FRA TALERSTO
LEN

HISTORISK KONGRES

Ja tIl banebRYdende  
lØnFoRSIkRInG

Læs mere om kongressen
www.hk.dk/kommunal

Der blev skrevet danmarks-
historie på HK/Kommunals 
kongres. De delegerede 
sagde ja til en ny solidarisk 
lønforsikring.  
 Hele 1.000 nye ideer til 
hvordan HK’ernes fag skal 
imødekomme fremtidens 
udfordringer blev udviklet.  
 Og til at føre kongressens 
mange beslutninger ud i livet 
står en ny duo, nemlig Bodil 
Otto, der blev genvalgt som 
formand, og Mads Samsing, 
som er ny næstformand.  
 Læs og se mere om  
HK/Kommunals kongres i 
Kolding 29.-31. januar på  
de følgende sider.
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Ekstra understøttelse 
til ledige HK’ere
lØnFoRSIkRInG. Kommunale og regionale HK’ere kan se 
frem til større tryghed med banebrydende lønforsikring. 

HK/Kommunal skriver sig nu ind i 
danmarkshistorien med et helt nyt ini-

tiativ. De 400 kongres-delegerede besluttede 
nemlig med stort flertal, at HK/Kommunal 
som den første, større fagforening i landet 
skal give 45.000 medlemmer en lønforsik-
ring. 

354 stemte for forslaget om en lønforsik-
ring, mens kun 29 stemte imod. 

Lønforsikringen betyder, at HK’erne i 
kommuner og regioner i tilfælde af ledighed 
vil få hævet deres indkomst fra i gennemsnit 
60 procent til cirka 80 procent af den hidtidi-
ge løn. For en arbejdsløs HK’er med en gen-
nemsnitsindtægt på 28.000 kroner betyder 
det cirka 4.000 kroner mere om måneden end 
i dag. 

Er lønnen højere, så er udbetalingen også 
højere. Er lønnen lavere, er udbetalingen 
også lavere. Den enkelte ledige kan få ydelsen 
i op til seks måneder.

kun FoR medlemmeR

Forslaget om en lønforsikring vil ifølge for-
mand for HK/Kommunal, Bodil Otto, give 

medlemmerne et unikt produkt, der kan øge 
trygheden ved arbejdsløshed.

- En lønforsikring vil i højere grad, end det 
er tilfældet i dag, sikre medlemmernes hele 
forsørgelsesgrundlag. Den ledige vil få bedre 
muligheder for at kunne koncentrere sig om 
at finde andet job og for at reorganisere fami-
liens økonomi, siger Bodil Otto, der sætter 
pris på kongressens beslutning:

- Jeg er stolt og glad over den beslutning, 
kongressen har truffet. Vi skaber et gode, der 
er forbeholdt medlemmerne. Et unikt pro-
dukt, der kan give mere tryghed ved udsigt til 
arbejdsløshed.

bedRe ØkonomI tIl ledIGe

Den solidariske lønforsikring udløste stor ta-
lelyst, da de delegerede debatterede forslaget. 
Hovedparten af talerne roste forslaget. 

En af dem var delegeret fra HK/Hovedsta-
den, Hanne Dencker, der så et politisk aspekt 
i det nye initiativ. 

- Vi sender et klart signal til Folketinget 
om, at HK/Kommunal synes, at folk, der bli-
ver arbejdsløse, skal have en økonomi, så de 

Lavtlønnede medlemmer betaler det 
samme til lønforsikringen som højtløn-
nede til trods for, at højtlønnede får 
højere ydelser i tilfælde af ledighed.

Til gengæld er risikoen for ledighed 
for højtlønnede væsentligt lavere end 

tilslutningen til lønforsik-

ringen var overvældende 

blandt de delegerede. 354 

stemte for og kun  29 imod.

ERSTaTNING afHæNGER af løNNEN

FULDTIDSFORSIKREDE

DELTIDSFORSIKREDE

månedsløn 
i kr.

24.000

28.000

32.000 

36.000 

18.000

1.067

4.011

6.955 

9.899

2.177

4,5%

14,0%

21,7%

27,5%

12,1%

erstatning  
i kr. pr. mdr.

erstatning  
i procent af løn

bill Pharsen, Hk midt-Vest, 

var imod lønforsikringen. 

Han synes ikke, at fagfor-

eningen skal gå enegang. 

for lavtlønnede. Og de, der i øjeblikket 
er lavtlønnede, vil over tid få højere 
løn. Derfor forventes indbetalinger til 
og udbetalinger fra ordningen at stå i 
et fornuftigt forhold til hinanden.
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Den største udfordring
På kongressen spurgte Kommunal- 
bladet tre delegerede om, hvad de 
mener HK/Kommunals  
største udfordring er?

natacha Fabricius 
22 år, 
2. års elev i  
Roskilde Kommune:

At fastholde medlemmer og at 
få en følelse af solidaritet ude på 
arbejdspladserne, og fordi jeg er 
elev så at sikre flere elevpladser og 
jo også gerne muligheder for job 
bagefter.

karen Grouleff 
64 år, biblioteksas-
sistent og tillids-
repræsentant,   

Rudersdal Kommune:
Det er hvervning af unge og nye 
medlemmer. De tænker meget på 
prisen. Næsten lige meget, hvad vi 
gør og sætter i værk af initiativer, 
så giver det meget få nye medlem-
mer.

Steen Hørdum 
55 år, 
kulturforvaltningen, 
Aalborg Kommune:

Det er at give vores kolleger papir 
på det, de allerede kan. Vi har en 
stor viden om, hvordan en kom-
mune fungerer som organisation. 
Det allervigtigste er at få systema-
tiseret vores kompetenceudvikling. 
Og så skal HK gå i dialog med vores 
arbejdsgivere om, hvilke kompe-
tencer vi har brug for de næste fem 
til ti år, så vi kan løse opgaverne 
bedst muligt.

Bent Axel Steensberg fra HK/Østjylland, 
der selv er tjenestemand, manede den be-
kymring i jorden: 

- Jeg er tjenestemand, og jeg er også 
over 60 år. Alligevel er jeg meget stolt over, 
at mine fyrede kolleger kan få økonomisk 
tryghed. Det er dybt ulykkeligt, at folk får 
så lidt som i dag, når de bliver fyret. Vi går 
foran og viser et godt eksempel, sagde han. 

kRItISke RØSteR

Blandt de få kritiske stemmer, der gik på 
talerstolen, var Bill Pharsen fra HK/Midt-
Vest. 

- Jeg er uenig i, at vi skal gå enegang. Vi 
giver magthaverne en undskyldning for at 
afvikle velfærdsstaten, sagde Bill Pharsen. 

Lægesekretær Camilla Christensen fra 
HK/Sjælland var bekymret over, at de lavt-
lønnede, nyuddannede lægesekretærer 
ikke ville få nok ud af forsikringen. 

- Det er jeg ked af, sagde hun. 

30-35 kRoneR om mÅneden

Ordningen omfatter alle de indtil videre 
45.000 HK ’ere, der er medlemmer af både 
HK/Kommunal og HK ’s A-kasse, og den 
kan gennemføres for et ekstra kontingent 
på 30-35 kroner pr. medlem pr. måned. 

HK/Kommunals sektorbestyrelse går 
nu går i gang med at etablere ordningen. 
Planen er, at forsikringen skal træde i kraft 
i løbet af sommeren 2012.  

Hanne Vinther, Hk/Østjylland, 

tilsluttede sig lønforsikringen. 

Som tillidsrepræsentant har hun 

nu været med til at prikke kol-

leger. Her kunne hun godt have 

brugt en lønforsikring. 

kan leve af det, sagde Hanne Dencker. 
Hanne Vinther fra HK/Østjylland frem-

hævede sin egen virkelighed som tillidsre-
præsentant. 

- Jeg har været tillidsrepræsentant i mange 
år, og for første gang har jeg i år været med til 
at prikke folk. Her ville jeg meget gerne have 
haft en lønforsikring, sagde Hanne Vinther. 

Flere talere satte spørgsmålstegn ved, 
om tjenestemændene og de ældre medlem-
mer ville synes, at de kunne få nok ud af 
ordningen. 
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Stærk spot på 
uddannelse
beRetnInG. HK’ernes fremtidige job og 
efteruddannelsesmuligheder var i centrum, da
formand for HK/Kommunal, Bodil Otto, aflagde 
sin mundtlige beretning. 

Retten til efter- og videreuddan-
nelse var omdrejningspunktet 

på åbningsdagen for HK/Kommunals 
8. kongres. I sin mundtlige beretning 
rejste formand, Bodil Otto, krav om, at 
arbejdsgiverne skaber nogle vilkår, der 
gør det muligt for medarbejderne at 
matche fremtidens uddannelseskrav. 

- Uddannelse er det enkelte med-
lems ansvar. Men det er så sandelig 
også arbejdsgivernes pligt at skabe 
nogle rammer, der overhovedet gør 
det muligt for vores medlemmer at 
indfri kravene, sagde Bodil Otto. 

udVIklInGSPlan tIl alle

At det kun er en tredjedel af HK’erne 
i kommuner og regioner, der har fået 
en individuel udviklingsplan, sådan 
som de har ret til, er ifølge Bodil Otto 
langt fra godt nok. 

- Arbejdsgiverne skal frem på beat-
et og tage deres ledelsesansvar al-
vorligt. Vi må kræve, at der fremover 
kommer helt andre boller på suppen, 
lød det fra HK/Kommunals formand. 

De delegerede kvitterede for Bo-
dil Ottos 40 minutter lange tale med 
klapsalver, og der var efterfølgende 
stor ros til formanden for en skarp og 
vedkommende beretning. 

Mange var på talerstolen for at 
kommentere beretningen. Tillidsre-
præsentanternes rolle, overenskom-
sterne, videreuddannelse og jobcen-
tre var nogle af de emner, der optog de 
delegerede. 

uddannelSeSbank

Per Rosenkvist Sander fra HK/
Sjælland kom med et direkte forslag 
til en ny måde at sikre det enkelte 
medlem sin ret til efteruddannelse. 

- Jeg foreslår, at vi ved overenskom-
sterne i 2013 får etableret en uddan-
nelsesbank, sådan som man kender 
det med opsparing af ferie, sagde Per 
Rosenkvist Sander. 

Forslaget blev bakket op fra flere 
sider. Susanne Vibeke Svendsen, HK/
Sjælland, konstaterede:  

- Det skal være legalt at tage på kur-
sus uden at have dårlig samvittighed. 

anGReb PÅ tIllIdSRePRæSentanteR

Et andet emne, der optog de dele-
gerede, var de angreb, man i mange 
kommuner og regioner har oplevet på 
tillidsrepræsentanternes rolle. 

- Tillidsrepræsentanterne bliver 
mange steder ikke mødt med den an-
erkendelse og den respekt, de fortje-
ner, fastslog formand for HK/Østjyl-
land, Hans-Henrik Hansen. Han op-
fordrede til, at HK/Kommunal lægger 
hovedparten af sin indsats på arbejds-
pladserne. 

belØn uddannelSe

Også overenskomsten fik nogle ord 
med på vejen. Blandt andet fra Leif 
Luxhøj, HK/Hovedstaden. 

- Det er en hæmsko, at vi har lavet 
en grundløn, der ikke har sammen-
hæng med den uddannelse, folk tager, 
sagde Leif Luxhøj og fortsatte: 

- Der skal være en sammenhæng 
mellem løn og uddannelse. 

JobcentRe I kommuneRne

Endelig blev de hårde arbejdsvilkår 
i landets jobcentre kommenteret af 
mange, ligesom det blev fastslået, 
at jobcentrene hører hjemme i kom-
munerne. 

- Vi skal kæmpe for jobcentrenes 

bevarelse i kommunerne, og vi skal i 
det hele taget være på forkant i forhold 
til at bevare job i kommuner og regio-
ner. Både på landsplan og lokalt, sagde 
Brian Andersen, formand for HK/Nord-
jylland. 

Formanden Bodil Ottos samlede be-
retning blev vedtaget med klapsalver og 
stemmerne 391 for, 1 imod og 2 blanke.   
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Til daglig er Lene Lomholdt 2. 
års elev i Rebild Kommune, hvor 

hun i øjeblikket arbejder med løn. 
Hun er også formand for kommu-

nens HK-elevklub med seks elever, og 
det fik kommunens tillidsrepræsen-
tanter til at invitere hende med til kon-
gressen i Kolding, så hun kunne snuse 
til, hvad der sker i HK/Kommunal. 

At give Lene den invitation, ser ud 
til at have været en rigtig god ide.

-Det har været helt fantastisk spæn-
dende at få et indblik i det arbejde, som 
tillidsrepræsentanten laver, når vi ikke 
lige ser hende på arbejdspladsen, siger 
Lene Lomholdt, der sammenligner det 
med at komme bag kulissen – og ople-
ve alt det, man ikke lige er opmærksom 
på i hverdagen.

Noget, som især fangede hende, var 
det fællesskab, som gruppen fra det 
nordjyske havde i løbet af de tre dage 
på kongressen. Og faktisk har invi-
tationen betydet, at hun nu godt kan 
tænke sig at blive tillidsrepræsentant. 
Sammen med oplevelser fra tidligere 
job, har dagene på kongressen givet 
hende mod på mere i det spor.

-Jeg har tidligere arbejdet som sæl-
ger i det private og oplevet konkurser. 
Og derfor også haft følelsen af at stå 
alene. Derfor er der nogle forhold, som 
jeg godt vil kæmpe for, siger eleven, 
der isæt fandt debatten og tanken med 
lønforsikring interessant.  

Vi skal vise lidt m
ere tæ

nder i HK/Kom
m
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Kongres gav 
lyst til fagligt 
arbejde

deltagelsen på kon-

gressen fik tændt en 

tillidsrepræsentant i 

elev lene lomholdt, 

så måske ser vi 

hende på talerstolen 

på næste kongres.

Svaghed og styrke
Kommunalbladet spurgte tre 
kongresdelegerede om, hvad de ser 
som HK’ernes svaghed og styrke? 

karen Gjaldbæk, 59 
år, Socialforvaltningen, 
Kolding Kommune:
Styrke: Vi er pligtopfyl-

dende og omhyggelige. Svagheden 
viser sig, når forventninger til 
hurtige resultater ikke matcher 
vores arbejdsstil.

mai-britt kolind, 
39 år, Regionshuset, 
Region Nordjylland:
Det er en styrke, at vi 

er meget servicemindede og favner 
bredt, men det er også svagheden, 
for vi kan havne som skraldespand, 
hvor vi klarer alt muligt, især fordi 
vi ikke kan sige fra.

Jørgen milton, 58 år, jobkonsulent i 
Favrskov Kommune:
Vores styrke er, at vi 
har en høj faglig stan-
dard, og at vi er klar til 

nye opgaver. Vores svaghed er, at 
nogle af os kan sidde i det samme, 
gamle job og være tilfredse, og lige 
pludseligt en dag bliver vi overhalet 
inden om af andre, som kan andet 
og mere end os selv, og så bliver vi 
overflødige.

Formand for Hk/

kommunal, bodil 

otto, krævede, at 

arbejdsgiverne ska-

ber nogle vilkår, der 

gør det muligt for de 

ansatte at matche 

fremtidens uddan-

nelseskrav.   

Det glæ
der m

ig at høre, at de regionale også er kom
m
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ed på landkortet i form

andens beretning
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1000 bud på en ny fremtid for HK’ere

Ja, hvor er vi egentlig henne om ti år? 
På en brændende platform af ildsluge-

re og ilddansere blev spørgsmålet sendt med 
de godt 400 delegerede ud i 14 workshops 
under kongressen i forbindelse med drøftel-
sen af det store tema ”Form dit fag”.

Og hos tillidskvinden fra regionshuset i 
Sjælland blev spørgsmålet med det 10-årige 
perspektiv helt symbolsk til et næsten drøm-
mende kig ud af vinduet, ud i horisonten, ud 
i fremtiden.

Ikke at hun havde det endelige svar sådan 
lige ved hånden. Og måske var det også svært 
lige pludselig at skulle hæve sig op i den be-
rømte helikopter og tænke helt ”ud af bok-
sen”, som det hedder i konsulentbranchen.

Men det satte tanker i gang – og i hendes 
workshop-gruppe begyndte det drømmende 
fjern-syn langsomt at vise sig i visioner, øn-
sker – og ja, drømme. Lige så langsomt kom 
der ord, opgaver og kompetencer på, hvor-
dan HK’ernes fremtid kunne se ud.

Hk’eRe Skal HeadHunteS

Faktisk endte gruppen med at strø om sig 
med ideer og tanker. Ligesom alle de andre 
grupper gjorde. Alt skulle formuleres og no-

FoRm dIt FaG. Temaet ”Form dit fag” blev for alvor skudt i 
gang på kongressen, hvor bestyrelsen på det nærmeste blev 
blæst omkuld af visioner, ideer og forslag til, hvordan 
HK’ernes fag skal forme sig i fremtiden.

teres for til slut at blive prioriteret på grønne, 
gule og røde sedler. 

Det forsigtige kig ud i fremtiden i starten 
endte med en eksplosion af tanker og sed-
ler. I alt blev det til over 1000 bud på HK’er-
nes fremtid.

Winnie Axelsen fra HK/Hovedstaden og 
ankermand på temaet under kongressen ud-
trykte det rent kropsligt ved at slå sig for brys-
tet og stramme overarmsmusklen.

Hun var nemlig helt oppe at ringe over 
hele forløbet på kongressen.

Ikke bare på grund af stemningen ude i 
workshoppene, hvor flere grupper slet ikke 
kunne stoppe og andre lavede glædesbøl-
ge. Heller ikke på grund af de mange ideer. 
Nej hendes glæde – og dermed også den op-
strammede biceps – gik på styrken og kraf-
ten i de indkomne forslag og udsagn.

Er det ikke bare fantastisk, når nogen si-
ger, at HK’erne skal være den faggruppe, 
som arbejdsgiverne headhunter. Tænkt at se 
os blive jagtet af en arbejdsgiver til et job, sag-
de Winnie Axelsen.  
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3 bRæNDENDE SpøRGSmål
de tre vigtige spørgsmål, som blev stillet til delta-
gerne i workshop-grupperne:

Hvad vil vi være  
kendte for i fremtiden? 

Hvilke værdier, kompetencer 
og opgaver vil vi virkelig være 
kendte for? Og er det en myte,  
at vi er bange for forandringer – 
eller er der noget om snakken? 

Hvad skal vi gøre  
anderledes end i dag? 

Hvad er det første skridt, vi kan tage, for 
at blive parate til den fremtid vi ønsker 
os? Hvad kan medlemmerne gøre? 
Tillidsrepræsentanterne? HK/Kommunal? 
Skal relevant kompetenceudvikling for 
eksempel være en pligt for alle? 

Hvad er vi  
oppe imod? 

Hvilke udfordringer og forhindringer 
vil vi møde på vejen frem? På 
arbejdspladsen? I uddannelsessys-
temet? I os selv? Og hvad med 
de kolleger, der ikke vil være med 
til forandringerne? 

1 2 3

Ilddansere og Winnie axelsen,  

Hk/Hovedstaden,  (øverst til højre) 

fyrede godt op under de delegerede 

inden, de skulle i workshop.
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1000 bud på en ny fremtid for HK’ere

TOp 5
de fem topscorer fra workshoppen:

 Vi skal gå fra at være forandringsparate til 
at være forandringsskabende.

 Vi - HK/Kommunal - skal være synlige over 
for medlemmerne.

 Uddannelsessystemet er ikke fleksibelt nok 
i forhold til individuelle behov og geografi.

 Vi skal være kompetente og  løsningsori-
enterede medspillere.

 Vi skal turde gå foran, byde os til og vise, 
hvad vi kan og vil.

pROjEKT ”fORm DIT faG” 
 HK/Kommunal vil ruste medlem-

merne til fremtidens job og opgaver i 
kommuner og regioner. Det sker ved at 
arbejde strategisk med at udvikle fag 
og kompetencer, der kan understøtte en 
fremadrettet professionel opgaveløsning 
inden for administration, service og 
velfærd. Derfor har HK/Kommunal søsat 
projektet ”Form dit fag”, der munder 
ud i, at sektorbestyrelsen vedtager en 
fagstrategi i efteråret. 

Vi skal væ
re dem

, der bliver 
headhuntet af arbejdsgiverne
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Undervejs kan du følge debatten på 
 www.hk.dk/kommunal/form_dit_fag

faKKEl SKal RuNDT I laNDET
 Debatten skal nu ud til medlemmerne. På kongressen 

gav Winnie Axelsen, som ankermand for ”Form dit fag” 
stafetten, den brændende fakkel videre til Marianne Køpke 
fra afdeling MidtVest.  

I slutningen af februar begynder medlemsdebatten 
i det vestjyske og uge for uge vil stafetten bevæge sig 
rundt i landet. Faklen slutter i afdeling Sjælland og afdeling 
Hovedstaden i april. 

Winnie axelsen (t.v.) 

overrækker faklen til 

marianne køpke fra  

Hk/midt-Vest.
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Ja til at granske 
LO-medlemskab  

DET GIK OGSå IGENNEm
Øvrige almindelige forslag, der blev vedtaget på kongressen:

SkIFt. I hvilken hovedorganisation hører HK 
hjemme? Det skal en undersøgelse kortlægge, 
besluttede de delegerede på kongressen. 

LO nedprioriterer de offentligt ansatte 
og interesserer sig først og fremmest 

for den traditionelle industriarbejder. Sådan 
lyder kritikken fra HK/Kommunal Hovedsta-
den, hvor formand Winnie Axelsen på kon-
gressen fik de delegeredes opbakning til sine 
synspunkter.

Med stemmerne 367 for og 16 imod blev 
det vedtaget, at en undersøgelse, der omfat-
ter hele HK, skal give et billede af, om det er 
tid til at skifte hovedorganisation.

en VISIonæR FaGFoRenInG

HK/Kommunal skal i følge Winnie Axelsen 
være en visionær fagforening.

- Hvis man går rundt med en voksende 
fornemmelse af, at den hovedorganisation, 
man er medlem af, er alt for bagudskuende 
og ikke tager velfærdssamfundets kerne sær-
ligt alvorligt, så er det værd at overveje, om 

kontingentet skal lægges et andet sted, siger 
Winnie Axelsen.

taG PladSen I lo

På kongressen fik Winnie Axelsen stor 
opbakning til undersøgelsen, men der var 
også delegerede, som ikke var så begejstrede 
for forslaget. Blandt andre Carsten Hjort 
Sørensen fra HK/Østjylland:

- Jeg er meget enig i kritikken af LO, men 
i hele den tid, hvor jeg har været faglig ak-
tiv, har LO været udsat for kritik. Når man er 
uenig, truer man ikke med at gå, men med 
at blive. Vi må tage den plads i LO, som vi er 
berettiget til, sagde Carsten Hjort Sørensen.

Undersøgelsen skal være færdig så 
den kan indgå i forberedelserne til HK/ 
Danmarks Kongres i 2013.  

 Overenskomstrelateret kongres-
forslag, der vedtages, betragtes som 
øvrige indkomne overenskomstforslag. 
I konsekvens heraf behandles de – som 
alle indsendte forslag – i overens-
stemmelse med den procedure, der 
er beskrevet i køreplanen for overens-
komstfornyelsen.

 HK/Kommunal pålægges at gen-
nemgå samtlige grænseaftaler med 
henblik på en vurdering af, om de er 
hensigtsmæssige i forhold til medlem-
merne og arbejdspladserne. Såfremt 
det viser sig, at de ikke er hensigts-
mæssige, skal der arbejdes målrettet 
mod en opsigelse af aftalerne. 

 HK/Kommunal skal arbejde på 
at skabe en skarpere faglig profil i 
forhold til overholdelse af de aftaler og 

overenskomster, der indgås – således 
at det sikres, at overenskomsterne el-
ler aftalerne overholdes eller i modsat 
fald, forfølges i det fagretslige system. 

 HK/Kommunal pålægges at arbejde 
for at ændre grunduddannelsen for 
kontorfaget, således at uddannelsen 
bliver mere tidssvarende og attraktiv 
for elever og arbejdsgivere. 

 Forbundssektorbestyrelsen opfordres 
til en særlig indsats omkring uddan-
nelse med fokus på efteruddannelse. 
Der bør laves en behovsanalyse i 
sammenhæng med de enkeltes udvik-
lingsplaner, så kompetenceudviklingen 
sker i tættere dialog med uddan-
nelsesudbydere, og kommunerne/
regionerne oplever, at uddannelserne 
kommer tættere på de ansatte.

 HK/Kommunal skal arbejde for, at 
det bliver obligatorisk for uddannelses-
ansvarlige og uddannelsesledere samt 
elevvejledere i kommuner og regioner 
at have en elevvejlederuddannelse.

 HK/Kommunal vil fortsat arbejde 
for et arbejdsmarkedssystem hvor 
indsatsen i, og styringen af denne 
tager udgangspunkt i tillid til de ledige 
og medarbejderne.

 HK/Kommunal skal fortsat arbejde 
for en ny arbejdsmarkedspolitisk 
indsats, der tager udgangspunkt i kon-
junktursvingninger på arbejdsmarkedet 
og de skiftende behov udviklingen 
skaber samt den enkelte lediges 
behov. 

når man er uenig, truer man 

ikke med at gå, men med 

at blive, sagde carsten Hjort 

Sørensen, Hk/Østjlland.

langt de fleste af forsla-

gene blev klappet hjem.
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30-årige Veronica Karls-
son, er 2. næstformand i 
Vision, HK/Kommunals 

svenske søsterorganisation. 
Hun har siddet i bestyrelsen i 
Vision (tidligere SKTF) siden 
2008 og var gæst på HK/Kom-
munals kongres for første gang. 
Vi fangede hende i en pause:

Hvad har været det mest inspire-
rende på HK/Kommunals kongres? 

Jeres tema ”Form dit fag” har 
været meget inspirerende. I tæn-
ker meget på medlemsdemo-
kratiet, og det er inspirerende 

for mig at se, hvor mange I har 
taget med på råd i diskussionen. 

Hvilken stemning har du oplevet 
på kongressen? 

Det har været meget hygge-
ligt, og I er meget beslutsomme. 
I har viljen til forandring, og det 
er vigtigt for medlemmerne. 

Hvilket godt råd vil du som repræ-
sentant for HK/Kommunals svenske 
søsterorganisation, give HK/Kom-
munal? 

I skal fortsætte med at være 
modige og med at gå forrest!  

Det kan æ
rgre m

ig, at vi, som
 et af de største 

forbund i landet, ikke har taget m
ere indflydelse i LO

H
Ø

RT FRA TALERSTO
LEN

Nyt målprogram 
sætter fokus 

Vær modige og gå forrest 

Tillidsrepræsentanternes 
og arbejdsmiljørepræ-

sentanternes rolle skal styrkes, 
HK’ernes fag skal udvikles og 
mulighederne for efteruddan-
nelse skal forbedres. 

Sådan lyder tre af budskaber-
ne i HK/Kommunals nye mål-
program, der blev vedtaget på 
organisationens kongres i Kol-
ding. 

SYV udFoRdRInGeR

Der er tale om det første mål-
program i HK/Kommunals 
historie. De 400 delegerede 
vedtog, at der i den kommende 
kongresperiode skal fokuseres 
på syv udfordringer, nemlig: 

 Fastholde og rekruttere flere 
medlemmer

 Styrke tillidsrepræsentanter-

nes og arbejdsmiljørepræsen-
tanternes rolle

 Forbedre HK’ernes uddannel-
se og kompetenceudvikling

 Styrke HK’ernes fag i fremtiden
 Arbejde politisk for bedre 

velfærd og bedre arbejdsvilkår
 Øge kvaliteten af de 

faglige ydelser
 Styrke kommunikation, 

tydelighed og sætte dagsorden

RammeRne eR Sat

Formanden for HK/Kommunal 
er glad for rammerne for de næ-
ste års arbejde: 

- Målprogrammet er et fan-
tastisk godt grundlag for vores 
arbejde. De syv punkter er sum-
men af vore udfordringer i frem-
tiden, siger Bodil Otto. 

De ansatte i regionerne sæ
tter spørgsm

ålstegn ved tilhørs-
forholdet til en organisation, der hedder HK/KOM

M
UN

AL

H
Ø

RT FRA TALERSTO
LEN

Veronica karlsson

fra Hk/kommunals 

svenske søsterorga-

nisation Vison var 

imponeret over de 

delegeredes vilje til 

forandring.
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Den nye formandsduo

Bodil Otto og Mads Samsing 
er det nye politiske par num-

mer syv i HK/Kommunal. En erfaren 
formand med det store overblik og en 
næstformand, der er ny i gamet og med 
unge ben. Sådan ser det nye makkerpar 
i HK/Kommunal ud.

Hvor Bodil Otto blev genvalgt uden 
modkandidat, var der til gengæld 
kampvalg om næstformandsposten.

52-årige Carsten Caspersen, HK 
Hovedstaden, stillede nemlig også op 
som kandidat til posten. Men kamp-
valget endte med en klar sejr og opbak-
ning til Mads Samsing som ny næstfor-

mand med stemmerne 292 mod 85. 
Med kongressen vel overstået følger 

der også nye opgaver og sigtemål. Og 
dem skal det nye formandskab, besty-
relsen og resten af HK/Kommunal nu i 
gang med.

- Nu er der blevet sat en ramme 
for det videre arbejde. Vi har fået kon-
gressens input til målprogrammet og 
”Form dit fag”. Dem tager vi nu med os 
i det store arbejde med at få det hele ud-
møntet til konkrete handlinger, lyder 
det fra Bodil Otto.

Men på den korte bane ligger dog 
også to store opgaver, understreger 

maDS SamSING
 29 år, bor i lejlighed i Odense. 
 Kæreste med Mie, som er socialrådgiver  

 og bor i København.
 Født i Lystrup, Århus. Opvokset i Battrup  

 uden for Århus og tilbragt sin gymnasietid  
 i Viborg.

 Uddannet socialrådgiver, hvilket han har  
 arbejdet som i Faaborg-Midtfyn 
 Kommunes jobcenter. 

 Ungdomskonsulent i HK/Kommunal 
 fra 2010-2012.

maDS Om bODIl
 Hvorfor er Bodil en god formand?

 Hun er en skarp analytiker og en dygtig  
 politiker, der vil have resultater, som   
 medlemmerne kan mærke. Hun forventer  
 holdninger fra andre og er lydhør over  
 for gode argumenter.

 Tre ord som kendetegner hende?
 Dygtig, engageret og markant.

 Hvad er hendes svageste punkt?
 Selvom Bodil normalt har is i maven, kan  
 hun blive lidt utålmodig og forvente, at  
 resultaterne viser sig hurtigere, end 
 det er muligt.

maDS ENTEN/EllER
 Vandreferie, storbyferie eller sommerhus?

 Næste ferie skal bare være rolig og 
 afslappende.

 Sushi, culotte eller lasagne?
 Ikke sushi i hvert fald. Man serverer wasabi  
 til sushi for at tage den dårlige smag.

 Temaaften DR2, fodbold på 3+ 
eller en god film?
 Jeg streamer det fra nettet, når det passer  
 mig, så jeg behøver ikke vælge!

 Krimi, digte eller biografier?
 Biografier.

 Mozart, Springsteen eller bigband?
 Bigband sammen med en sanger 
 eller et band.

STøRSTE INDTRyK
 Hvilken bemærkning gjorde størst 

indtryk på dig under kongressen?
Da der nærmest kom en strøm af ta-
lere under debatten om lønforsikring, 
som alle talte om solidaritet. Det var 
så stærkt, fordi det er kernen i alt, 
hvad vi står for.

makkeRSkab. Formand Bodil Otto og næstformand 
Mads Samsing er den nye duo, som skal arbejde for, at 
HK/Kommunal når i mål med de nye politiske initiativer.
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Den nye formandsduo

hun, nemlig lønforsikring og klargøring 
til en ny omgang overenskomstforhand-
linger.

Skal VæRe ReleVante I daGlIGdaGen

Den nye næstformand, Mads Samsing, 
glæder sig selvfølgelig også til at komme 
i gang.

- Jeg ser meget frem til arbejdet. Der 
er store udfordringer og store opgaver, 
og som ny næstformand kan jeg selv-
følgelig ikke det hele fra den første dag. 
Men jeg er helt klar til arbejdet, og jeg er 
tryg ved at have et stærkt bagland og et 
dygtigt sekretariat. Og så har vi en besty-

relse, som tør tænke nyt, hvilket forsla-
get om obligatorisk lønforsikring også 
vidner om.

Noget af det han som ny næstfor-
mand vil spille ind med, er at HK/Kom-
munal og medlemmerne arbejder med 
både image og selvopfattelse.

- Vi har en drønstærk fagforening, 
men har en stor opgave i at sikre, at med-
lemmer og potentielle medlemmer ople-
ver, at vi har fokus på deres job, fag og 
vilkår, altså at vi er relevante for medlem-
merne i deres fag og dagligdag på ar-
bejdspladsen, lyder det fra Mads Sam-
sing.  

bODIl OTTO
 Født 1957, opvokset i Nordsjælland. 
 Har en datter og to børnebørn.
 Læreplads på Helsinge Rådhus i 1976, 

 uddannet to år senere og derefter ansat  
 indtil 2000. 

 Har primært arbejdet med økonomi og 
 på det sociale område.

 Næstformand i den kommunale sektor 
 i Hillerød 1993-97. Formand fra 1997-2000.

 Formand for den fusionerede afdeling HK/
Kommunal Nordsjælland ved den stiftende 
generalforsamling i 2000.

 Medlem af HK/Kommunals bestyrelse 
 siden 1996. 

 Næstformand 2001 med ansvar for 
 blandt andet uddannelse, ligestilling og  
 arbejdsmiljø.

 Formand for HK/Kommunal i 2008.

bODIl Om maDS
 Hvorfor bliver Mads en god næstformand?

 Fordi han har masser af energi, mange  
 ideer og er engageret.

 Tre ord som kendetegner ham?
 Stort drive, politisk næse og så noget så  
 gammeldags som et ordentligt menneske.

 Hvad er hans svageste punkt?
 Han mangler jo nok lidt erhvervserfaring,  
 men omvendt er der ikke så meget ”plejer”  
 og gammel bagage, som tynger.

bODIl ENTEN/EllER
 Vandreferie, storbyferie eller sommerhus?

 Svært, men storby eller mit sommerhus.
 Sushi, culotte eller lasagne?

 Culotte, men sushi er nu også godt.
 Temaaften DR2, fodbold på 3+ 

 eller en god film?
 En temaaften. 

 Krimi, digte eller biografier?
 En god krimi.

 Mozart, Springsteen eller bigband?
 Jeg kan nu godt lide Bruce Springsteen.

STøRSTE INDTRyK
 Hvilken bemærkning gjorde størst indtryk på 

dig under kongressen?
Det gør altid stort indtryk, når en delegeret bliver 
grebet af debatten og ikke kan lade være med at 
give sin mening til kende. 

Under debatten om lønforsikring gik for ek-
sempel en delegeret fra Østjylland på talerstolen 
og sagde, at selv om han var tjenestemand 
på over 60 og nok ikke var den, der fik størst 
udbytte af ordningen, så ville han gerne betale 
solidarisk for at alle de, der kommer efter ham, 
kan få større tryghed. 

bodil otto blev genvalgt  som 

formand uden modkandidater, 

mens mads Samsing måtte ud 

i kampvalg om næstformands-

posten. Han fik en klar sejr med 

292 stemmer mod 85.
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I HENHOLD TIL...
den kommunale  
verden set med 
skæve briller

Sportsnyheder  
fra fjerkræ-ligaen

Kommunalbladet  
hører gerne om 

andre eksempler på 
mærkelige skilte, 

ord, situationer, 
mennesker, episoder 
fra den kommunale 

verden. Send dem 
trygt til ”den skæve 

redaktør”,  
44mje@hk.dk

I
Z

Q
GæT OG vIND 
Hvad hed amterne, før de for 
lang tid siden fik betegnelsen 
amter?

Svar på:
www.hk.dk/kommunal/quiz
Giv dit bud senest 15. februar og 
deltag i lodtrækningen om en lækker 
æske chokolade.

Vinder af quizzen i nr. 2 blev Susanne 
Hedelund, Tommerup, der svarede, 
at HK Kommunalbladet første gang 
udkom 1950.

Smagen af kontorstol

DET skrEv vI DENGANG

Ved et middagsselskab skænkede værten en rigtig god rødvin til 
gæsterne. Den vakte begejstring og affødte følgende bemærkning fra 
værten: ”Ja, sådan smager kontorstol altså.”

Heri ligger erfaringen fra læserskri-
benten, at mange forretningsmænd 
har en praksis med at købe private 
ting og så bogføre det som ”noget til 
forretningen”.

Af andre eksempler nævnes konge-
ligt porcelæn indkøbt som såsæd eller 
svensknøgler.
Læserindlæg i HK Kommunalbladet fra 
overassistent  
i Ligningsmyndighederne,  

Favrskov Kommune har fundet det nødven-
digt at tydeliggøre reglerne i den østjyske 
”Dyreligaen”, hvor flere kampe i divisionen 
for fjerkræhold (særligt FC Hønsehold mod 
Fuglehold BK) er endt i næbhuggeri og 
kaglen over forkerte dommerkendelser.

 

kapitel 1
Uanset hvem der bliver valgt til byråd, så bliver der altid valgt en borgme-
ster ind!

Det længe ventede opkald kommer altid, når du lige har sat dig på 
toilettet – og den første tår er kommet.

Den eneste dag, hvor du nogensinde har hentet en 200 grams Mara-
bou i Brugsen i et smut ud af rådhuset, møder du chefen dér.  
På hans eneste fridag.

Meget, meget vigtige breve, helt uden fejl, vil udvikle fejl i teksten i 
den mail, som brevet  
er vedhæftet.

U

muRPHYS  
loV

- for ansatte i 

kommuner  

og regioner
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Variation! Som med alle kontorredskaber er 
det vigtigste råd variation i arbejdsstillingen. 
ellers sørg for at afbryde arbejdet med pas-
sende pauser. Sørg også for at strække, bøje 
og ryste dine hænder og arme indimellem i 
løbet af din arbejdsdag.

hav god plads foran tastaturet, så du kan 
hvile hænder og arme på bordpladen eller et 
støtteredskab (se punkt 9). Dog skal det ikke 
stå så langt inde, at du kommer til at sidde i 
en fastlåst position. 

Slap af. Sørg for, at dine overarme hænger 
ned langs kroppen, og dine skuldre er helt af-
slappet, når du bruger tastaturet.

Få det rigtige tastatur. Tastaturet skal 
være adskilt fra skærmen (en bærbar com-
puter går altså ikke som primær arbejdssta-
tion), og at tastaturet har en mat overflade, så 
du undgår reflekser. Det skriver Arbejdstilsy-
net i en vejledning.

Få en ekstern tal-del. Taster du ofte tal i 
dit arbejde, kan det være smart, at tal-delen 
til højre på tastaturet er ekstern og kan flyt-
tes rundt. Det er en god måde at variere din 
arbejdsstilling på.

10
tips om dit tastatur

Få tjek på dine 
kontorredskaber
Vil du sidde ordentligt, så følg 
med i hk/Privatbladets serie om, 
hvordan arbejdsredskaberne ved 
et skrivebord bør bruges. I løbet 
af året gennemgår vi skærm, mus, 
belysning, stol, bord og telefon.   

AF JesPeR PeDeRsen

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

Læg dit tastatur ned. ifølge Arbejdstil-
synets vejledning skal der være en højde-
indstilling på tastaturet, men det er ikke en 
god idé at have det slået op. Du risikerer at 
knække for meget i dit håndled og få en så-
kaldt nerveklemning. brug kun højdeindstil-
lingen til at variere din arbejdsstilling.

Brug genvejstaster for derved at undgå at 
bruge computermusen for meget. Det er vig-
tigt, at der er mulighed for at bruge genvej-
staster i al den software, i bruger på arbejds-
pladsen. Snak eventuelt med din arbejdsmil-
jørepræsentant om at sørge for, at ny soft-
ware tager højde for det. Du kan finde en liste 
over nyttige genveje til blandt andet Word på 
www.barkontor.dk under temaer og skærm-
arbejde.

Flyt fingrene, når du ikke skriver. Man-
ge sidder og spænder i fingrene hen over ta-
staturet, mens de tænker over, hvad de skal 
skrive. Det er en dårlig idé.

Få en håndrodsstøtte, underarmsstøtte 
(mousetrapper), som kan lægges foran ta-
staturet. Den mindsker risikoen for uheldige 
håndledsknæk. Det er vigtigt, at den støtter 
roden af hånden og ikke håndleddet, ellers 
kan du få gener, fordi den trykker på de for-
kerte nerver. 

Undgå larm. Sørg så vidt muligt for at få et 
tastatur uden høje kliklyde. ikke mindst hvis 
du sidder på storrumskontor, kan det give ir-
riterende støjgener.

KiLDe: bAR KONTORS VeJLeDNiNg: ”ARbeJDe VeD COMPuTeR” Og HeiDi LiSeTTe biLLe, ARbeJDSMiLJøKONSuLeNT i bAR KONTOR.

,
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med i hk/Privatbladets serie om, 
hvordan arbejdsredskaberne ved 
et skrivebord bør bruges. I løbet 
af året gennemgår vi skærm, mus, 
belysning, stol, bord og telefon.   

AF JesPeR PeDeRsen

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

Læg dit tastatur ned. ifølge Arbejdstil-
synets vejledning skal der være en højde-
indstilling på tastaturet, men det er ikke en 
god idé at have det slået op. Du risikerer at 
knække for meget i dit håndled og få en så-
kaldt nerveklemning. brug kun højdeindstil-
lingen til at variere din arbejdsstilling.

Brug genvejstaster for derved at undgå at 
bruge computermusen for meget. Det er vig-
tigt, at der er mulighed for at bruge genvej-
staster i al den software, i bruger på arbejds-
pladsen. Snak eventuelt med din arbejdsmil-
jørepræsentant om at sørge for, at ny soft-
ware tager højde for det. Du kan finde en liste 
over nyttige genveje til blandt andet Word på 
www.barkontor.dk under temaer og skærm-
arbejde.

Flyt fingrene, når du ikke skriver. Man-
ge sidder og spænder i fingrene hen over ta-
staturet, mens de tænker over, hvad de skal 
skrive. Det er en dårlig idé.

Få en håndrodsstøtte, underarmsstøtte 
(mousetrapper), som kan lægges foran ta-
staturet. Den mindsker risikoen for uheldige 
håndledsknæk. Det er vigtigt, at den støtter 
roden af hånden og ikke håndleddet, ellers 
kan du få gener, fordi den trykker på de for-
kerte nerver. 

Undgå larm. Sørg så vidt muligt for at få et 
tastatur uden høje kliklyde. ikke mindst hvis 
du sidder på storrumskontor, kan det give ir-
riterende støjgener.

KiLDe: bAR KONTORS VeJLeDNiNg: ”ARbeJDe VeD COMPuTeR” Og HeiDi LiSeTTe biLLe, ARbeJDSMiLJøKONSuLeNT i bAR KONTOR.
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Variation! Som med alle kontorredskaber er 
det vigtigste råd variation i arbejdsstillingen. 
ellers sørg for at afbryde arbejdet med pas-
sende pauser. Sørg også for at strække, bøje 
og ryste dine hænder og arme indimellem i 
løbet af din arbejdsdag.

hav god plads foran tastaturet, så du kan 
hvile hænder og arme på bordpladen eller et 
støtteredskab (se punkt 9). Dog skal det ikke 
stå så langt inde, at du kommer til at sidde i 
en fastlåst position. 

Slap af. Sørg for, at dine overarme hænger 
ned langs kroppen, og dine skuldre er helt af-
slappet, når du bruger tastaturet.
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være adskilt fra skærmen (en bærbar com-
puter går altså ikke som primær arbejdssta-
tion), og at tastaturet har en mat overflade, så 
du undgår reflekser. Det skriver Arbejdstilsy-
net i en vejledning.

Få en ekstern tal-del. Taster du ofte tal i 
dit arbejde, kan det være smart, at tal-delen 
til højre på tastaturet er ekstern og kan flyt-
tes rundt. Det er en god måde at variere din 
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FÅ TJEK PÅ DINE REDSKABER
Vil du sidde ordentligt, så følg med  
i Kommunalbladets tip om, hvordan  
arbejdsredskaberne ved et skrivbord  
bør bruges. I løbet af året gennemgår  
vi skærm, mus belysning, stol, 
bord og telefon.
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Scor kassen med HK

Du er sikret et væld af fordelagtige rabatter som HK-
medlem. Har du HK Forsikring, sparer du op til 40 % på 
forsikringer, fordi vi samarbejder med Alka. Er du medlem 
af Forbrugsforeningen, får du typisk 9 % rabat i 4.500 
butikker over hele landet. Og så kan du altid finde gode 

ferie-tilbud både i Danmark og udlandet. Jo flere tilbud du 
udnytter, jo lettere sparer du så meget, at du får dækket 
udgiften til dit medlemskab. Find alle tilbud på mithk.dk 
eller med HK’s app. Scan QR koden, eller send sms med 
teksten ”mithkapp” til 1919, og hent app’en nu.

En del af løsningen

111003_HK_Scor_kassen_ann_240x280.indd   1 10/01/12   14.30
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KrYDS OG GÆT

Vinder af kryds nr. 02:
Svend erik billund, egtved
løsningsordet var: faGfOrbuND
Præmie: Gavekort på 200 kroner til Inspiration

Løsningsordet skal være redaktionen i hænde senest 15. februar. Send kuponen til:  
kommunalbladet, Weidekampsgade 8, Postbox 470, 0900 københavn C
eller mail til: kommunalbladet@hk.dk
Mærk kuvert og mail: Krydsord

Navn

adresse

Postnr./by

Medlemsnummer

Kodeord

Se løsning side 42

Stop store tandlæge-
regninger med Hk+
FoRSIkRInG. Store tandlægeregninger kan dræbe enhver 
privatøkonomi. Nu kan du forsikre tænderne med HK+ 
Tandforsikring.

forsikringen dækker langt de fleste af dine udgifter til 
tandbehandling, lige fra de regelmæssige tandeftersyn til 
de mere omfattende tandbehandlinger. 

fra 1. januar i år kan HK medlemmer tegne en HK+ 
Tandforsikring for 620 kr. om året. forsikringen dækker op til 
30.000 kr. om året, selvrisikoen er 3.000 kr.

alle medlemmer af HK mellem 18 og 65 år kan læse 
om forsikringen ved at gå ind på www.hk.dk/forsikring, 
hvor man også kan læse meget mere om de præcise 
betingelser i forsikringen.

 Man kan også ringe på 33 30 45 39, hvis man har 
spørgsmål til forsikringen.

Tandforsikringen kan bestilles og betales online på 
www.mit/hk.dk/medlemstilbud 

Man har 14 dages fortrydelsesret.

Se dine breve fra  
a-kassen i mitHK
aRkIV. HK’s a-kasse udvider nu brugen af dit personlige 
brevarkiv, som du kan se på www.mithk.dk. 
fra 1. januar i år er følgende dokumenter lagt i arkivet: 

 Halvårserklæring (brev om at det er tid til at indsende 
halvårserklæring) 

 Skattefri Præmie (udbetalingsmeddelelse) 

 Ophør af supplerende dagpenge 

 Karantæne (brev om tildelt karantæne efter genopta-
gelse af slettet medlem) 

 Tilmeldt efterløn 30 år (information om der betales 
efterlønsbidrag) 

 afslag – egen optjent ferie 
Det elektroniske arkiv betyder, at du ikke længere vil 
modtage ovenstående breve med almindelige post. Du 
finder dit arkiv under punktet ”breve fra HK” på  
www.mithk.dk.

Fyret gravid får 
200.000 kroner
eRStatnInG. retten i Viborg har dømt en arbejdsgiver 
til at betale 200.000 kroner i erstatning til en kvindelig 
medarbejder, der blev fyret, fordi hun var gravid.

Ifølge arbejdsgiveren blev hun fyret, fordi opgaverne i 
hendes afdeling skulle outsources. Der var kun to medar-
bejdere i afdelingen, men mens HK’s medlem blev fyret, fik 
kollegaen nye opgaver i virksomheden. Den fyrede kvinde 
gik til HK, fordi hun mente, at hendes fyring var uberettiget.

arbejdsgiveren forsøgte ikke at få den gravide forflyttet. 
Og da hun ikke havde dårligere kvalifikationer til jobbet i 
den anden afdeling end den medarbejder, der fik lov til at 
fortsætte, mente retten, at det var i strid med ligebehand-
lingsloven, at hun blev fyret. Derfor blev han dømt til at 
betale hende en erstatning på 200.000 kroner - svarende til 
ni måneders løn.
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ny vej til at blive 
socialformidler

Efter sommerferien åbner der 
sig en ny adgang til diplomud-

dannelsen i socialformidling. Med en 
kommunomuddannelse, der indehol-
der de nye fag ”Social praksis” og ”So-
cial teori”, får man nemlig direkte ad-
gang til den nye diplomuddannelse, 
der har afløst den tidligere socialfor-
midleruddannelse.

- Fagene er oprettet for at leve op 
til nye krav om, at studerende på di-
plomuddannelsen fra begyndelsen har 
et højere uddannelsesniveau. Det er et 
krav, der er kommet, efter at diplom-
uddannelsen er lagt ind under en ny 
bekendtgørelse, forklarer konsulent 
Lene Mikkelsen, Center for Offentlig 
Kompetenceudvikling (COK).

ny fag starter i 2012

Faget ”Social praksis” får allerede 24. 
februar sin debut hos COK i Herlev. 

Faget er en revision af tidligere socia-
le specialefag. ”Social teori” er helt 
nyt. Begge fag udbydes i august på alle 
COK’s seks uddannelsessteder i hele 
landet. Lene Mikkelsen kan dog ikke 
garantere, at der er tilstrækkeligt med 
tilmeldinger til alle steder at oprette 
hold i begge fag, og det kan også ske, 
at nogle hold får flere tilmeldinger, end 
der er plads til.

- Vi oplever allerede stor interesse 
for begge fag. I Herlev er der venteliste 
til ”Social praksis”, der begynder her i 
februar, og studievejledere rundt om i 
landet får mange forespørgsler, selv 
om det nye katalog først er på vej ud i 
kommunerne, siger Lene Mikkelsen.  

uddannelse. Øgede krav til nye studerende kan 
honoreres ved at tage to nye fag på kommunom.  
Til gengæld får uddannelsen til socialformidler et  
lidt mindre omfang.

NYT JOB

Hvis de nye fag indgår i en fuld kom-

munom, kvalificerer de til optagelse på 

diplomuddannelsen i socialformidling, 

oplyser konsulent lene mikkelsen, Cok.

45%
af danskerne mener, 

at rygerne selv må 
betale for rygepauser i 

arbejdstiden. Det viser en 
meningsmåling foretaget 

af analyseinstituttet 
YouGov for 24 timer. 

VidsTe du aT...

JOB OG KaRRieRe

Jesper madsen, 23 år, 1. september 
fra elev til assistent i Morsø 
Kommune, Fritidsafdelingen og 
Dagtilbudsområdet om private 
institutioner.

direkte fra elev til fastansat assistent
Hvordan har det været at gå fra elev til uddannet?
Da jeg var færdiguddannet, var det en rigtig dejlig fø-
lelse, fordi jeg vidste, at der med det samme ventede 
en fast stilling på mig på min gamle elevplads. I min 
tid som elev har jeg aldrig følt mig som en rigtig elev, 
fordi jeg har fået ansvar, hvilket har været rigtig godt 
for mig. Men selvom jeg fik ansvar som elev, er der jo 
stadigvæk et spring i at gå fra at være elev til at være 
fastansat. Selvom man har ansvar som elev, vil man 
jo aldrig stå alene med det.  

Hvordan var det at begynde som fastansat på din 
gamle elevplads?
Jeg kendte den del af mine arbejdsopgaver, som 
havde med dagtilbudsområdet at gøre fra min elevtid. 
Til gengæld var fritidsområdet helt nyt for mig. Den 
dag, jeg startede som fastansat, blev fritidsområdet 

skilt fra kulturområdet. Jeg skulle sammen med en 
kollega sidde med fritidsområdet. Min kollega var 
blevet flyttet fra en anden afdeling i kommunen, så 
jeg kendte hende ikke.   

Hvordan fik du og din kollega en ny afdeling op 
at stå? 

Hverken min nye kollega eller jeg havde siddet 
med fritidsområdet før. Derfor var det noget af en 
udfordring for mig, at jeg både skulle arbejde sam-
men med en kollega, som jeg ikke kendte i forvejen, 
og at jeg samtidigt skulle arbejde med noget helt nyt. 
Vi snakkede om, hvordan vi gerne ville gøre tingene, 
og om der var nogle ting, vi kunne gøre anderledes. 
Min kollega fik oplæring af en anden, og så skulle hun 
lære mig op. Det har været spændende at starte op. 
Også en særlig udfordring for mig som nyudlært. 
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få bugt med en sur kollega
  Negative kolleger påvirker mere end de positive. Arbejds-
miljørådgiver Astrid Bruun Bertelsen fra Coaching Creative har 
fire gode råd til, hvordan du kan tackle en sur kollega:
1. Hold fast i dig selv
 bevar jordforbindelse selvom du får en sort svada 
 lige i ansigtet
2. Sig fra over for kollegaen
 Du har ret til at sige fra, men gå efter bolden 
 og ikke manden
3. Tal med din arbejdsmiljørepræsentant
 Vedkommende kan tage det op med kollegaen 
 og eventuelt ledelsen
4. Hold afstand
 for at beskytte dig selv kan det være nødvendigt 
 at undgå kollegaen. 
Kilde: www.avisen.dk

 

overspringshandlinger stresser
  De små pauser i arbejdsdagen gør, at vi bliver stressede senere. 

- Man kan kalde overspringshandlinger en hyggelig selvdestruk-
tion. Det er lidt som at tisse i bukserne. På sigt kommer det tifoldigt 
tilbage, for bag ved overspringshandlingerne lurer arbejdet og æder 
vores energi, og en af konsekvenserne er stress, siger effektivitets-
ekspert og coach Dorthe rindbo til 24timer.

danskere arbejder mere end franskmænd
  både finske, svenske og franske lønmodtagere arbejder mindre 
end danske. Det viser tal, som den franske tænketank, Coe-
rexecode, har gravet frem ved hjælp af en særkørsel på eurostats 
arbejdskraftundersøgelser. en fuldtidsansat franskmand arbejder 
1.679 timer om året, mens en tilsvarende dansker arbejder 1.727 
timer. 
Kilde: www.busniess.dk 

www.hk.dk/mithk
Log dig på Mit HK og læs mere.

sPÆNdeNde KuRsus
Mit HK tilbyder lige nu følgende online-kursus:
n agitation
Hvorfor er et en god ide at være organiseret? På en større 
arbejdsplads med god tradition for at alle er organiserede, melder 
en af de meget toneangivende medarbejdere sig pludselig ud af 
fagforeningen.  Tillidsrepræsentanten Hanne kommer derved på 
en svær opgave og skal forholde sig til en række dilemmasituatio-
ner. Hvad ville du gøre, hvis du var Hanne? Prøv dilemma-spillet.

TiPPeT
nøglen til drømmejobbet findes måske 
i bogen ”www.søgjob.net; klik, tast & 
upload dit nye job”. Med internettet er 
der flere ting at tænke, når du søger job. 
nettet giver mange muligheder med 
jobagenter, rSS-feeds og CV-databaser, 
men der er også flere ting undervejs, 
som kan gå galt. bogen forklarer, hvorfor 
virksomhederne gør, som de gør, og 
hvordan du kan opnå fordele og forberede 
din egen fremtid.

TeKST LARS FRIIS kommunalbladet@hk.dk fOTO THOMAS SØNDERGAARD

TiPs TiL BedRe JOB OG LØN
tjek løn på nettet
Din løn forhandles af tillidsrepræ-
sentanten på din nye arbejdsplads.  
Hvis der ikke er nogen tillidsrepræsen-
tant, er det din lokale HK-afdeling,  
der klarer det.

På HK/Kommunals hjemmeside kan 
du se lønoversigten, der viser den faste 
del af lønnen (grundløn). I oversigten 
kan du også finde vejledning om, hvad 
du skal være opmærksom på, når din 
løn skal forhandles. Endelig kan du 
tjekke vores lønstatistik, hvor du kan 
se, hvad andre på samme grundløn i 
gennemsnit tjener.

søg job med kommunaljob.dk
Kommunaljob er din indgang til 
job og karriere i den kommunale 
sektor. Hold dig opdateret med 
en jobagent Med en jobagent 
bliver du opdateret med dugfriske 
jobtilbud. Du modtager en e-mail 
om morgenen med de jobopslag, 
der passer dig. 

gør dig synlig for arbejdsgiverne 
Som medlem af HK/Kommunal kan 
du oprette dit personlige CV på HK/
Kommunals jobdatabase og blive 
matchet med jobannoncer fra 14 af 
de største fagblade.

www.kommunaljob.dk/ www.hk.dk/kommunal/loen 
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•  To ud af tre 
kommuner søger nye 
medarbejdere gennem 
Kommunalbladet

• 149.000 læsere
    i følge Gallup Index Danmark

Kommunalbladet
– så går du ikke forgæves
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BRØNDBY KOMMUNE 

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER

Børneforvaltningen søger en ny kollega til 
Pladsanvisningen. 

Børneforvaltningen administrerer tilbud, råd-
givning og foranstaltninger for børn og unge 
i alderen 0 til 18 år, herunder sundhedspleje, 
dagtilbud, folkeskoler, SFO’er m.v. 

Med dig er vi 3 medarbejdere i Pladsanvis-
ningen, der blandt andet arbejder med anvis-
ning af pladser i et af kommunens 3 distrikter, 
bevilling af økonomisk fripladstilskud, plads-
kapacitetsopgørelser og mellemkommunale 
betalinger m.m. 
 
Ansøgningsfrist 15. februar 2012. 
 
Læs mere på www.brondby.dk/job

www.holbaek.dk

Regnskabsmedarbejder 
til Borger- og Organisationsservice

Borger- og Organisationsservice i Holbæk Kommune 
søger pr. 1. april 2012 en regnskabsmedarbejder til vores 
regnskabsteam.

Dine hovedopgaver 
• drift og support af vores regnskabssystem Prisme
• undervisning og sidemandsoplæring i ”marken”
• opgaver i forbindelse med regnskabet, kontoplan mv.

Dine kvalifikationer  
Vi ser helst, at du tidligere har arbejdet med kommunale 
regnskaber.  Du må meget gerne have kendskab til Prisme 
og Excel, men som minimum interesse for at arbejde med 
systemer.

Lidt om os  
Vi er et team på ni kollegaer under Regnskab, kommunika-
tion og digitalisering, som udarbejder kommunens regn-
skab og løser de opgaver der følger her af.  Vi driver også 
vores regnskabssystem.

Ansøgningsfrist: Fredag den 17. februar 2012. 

Du kan læse mere om stillingen på:  
www.job.holbaek.dk

stIllIn
GsAn

n
O

n
CER

nummer Deadline           Udkommer

Blad nr. 4 15. feb 24. feb

Blad nr. 5 29. feb 9. mar

Blad nr. 6   15. mar 23. mar 

Blad nr. 7   2. apr 13. apr

DG Media
Tlf. 70 27 11 55
Fax 70 27 11 56
epost@dgmedia.dk



stIllInGsAnnOnCER

 HK kommunalbladet	43	

En af vores dygtige konsulenter i fagligt team har fået en 
lederstilling i organisationen og vi har derfor brug for en ny 
dygtig medarbejder hurtigst muligt.

I HK/Kommunal vil du få en spændende, udfordrende og 
varieret arbejdsdag med en bred vifte af de opgaver, der 
udføres i fagligt team med 10 engagerede kolleger. 

Jobbet
Vores kerneopgaver er bl.a.:
• Videreførelse og forhandling af faglige sager med KL/

Danske Regioner og de enkelte kommuner og regioner– 
herunder sager vedrørende lokal løndannelse og chefløn 

• Videreførelse af og rådgivning i forhold til afskedigelses-
sager (herunder tjenestemandssager)

• Undervisning på TR-kurser
• Udarbejdelse af faglig information til HK-afdelinger og 

tillidsrepræsentanter 
• Rådgivning af afdelingsmedarbejdere i forhold til for-

tolkning af overenskomster og aftaler
• Afholdelse af erfa-møder med vore kolleger i de lokale 

HK-afdelinger
• Udvikling af målsætninger på forhandlingsområdet og 

fornyelse af vores overenskomster med KL og Danske 
Regioner.

Din profil
Vi forudsætter, at du:
• Har dokumenteret forhandlingserfaring fra det kommu-

nale/regionale område og selvstændigt kan gennemføre 
og afslutte forhandlinger 

• Har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisa-
tion 

• Hurtigt kan sætte dig ind i nye arbejdsopgaver og kan 
agere på det

• Er serviceorienteret over for HK-afdelinger, tillidsrepræ-
sentanter og andre samarbejdspartnere

• Har undervisningserfaring eller har mod på at prøve 
kræfter med det

• Har lyst til at bidrage til udviklingen af vores politik-
områder.

Vi lægger ikke vægt på en bestemt uddannelsesmæssig bag-
grund. 

Vi forventer, at du formulerer dig godt i både skrift og tale. 

Da det ofte går meget stærkt i Fagligt Team, skal du kunne 
håndtere mange bolde i luften og være meget samarbejds-
orienteret og fleksibel. 

Omgangstonen i Fagligt Team er meget uformel, så det er 
nødvendigt, at du har humoristisk sans og et godt humør. Du 
skal kunne klare et til tider højt arbejdspres og at være væk 
hjemmefra, når du lejlighedsvis underviser på TR-kurser. 

Vi prioriterer et tæt kollegialt samarbejde og at bruge tid på 
en udstrakt kollegial sparring. 
   
Ansættelsesforhold
Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til 
intern overenskomst.

Ansættelsessted
HK Kommunal, Weidekampsgade 8, 2300 København S.

Tiltrædelse
Snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Teamleder Peter Thrige, mobil 4028 5115 eller forhandlings-
leder Steen V. Kristensen mobil 4013 4402. 

HK/Kommunal søger faglig konsulent

 
Ansøgning 

Gå på HK’s hjemmeside:  www.hk.dk/jobs og søg 
stillingen: “Faglig konsulent til HK Kommunal” 

Vedhæft din motiverede ansøgning bilagt CV.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 
12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 8. marts 
2012 og 2.-samtaler den 14. marts 2012.
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sassistent, laborant, miljøtekniker og skolesekretær.
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