HK nyhedsbrev januar/februar 2020
Kommende arrangementer – sæt kryds i din kalender allerede nu
11. marts 2020
17. marts 2020
Foråret 2020
Foråret 2020

HK Kommunal Hovedstadens generalforsamling
HK Klubbens ordinære generalforsamling, Rådhustoppen
TR-valg på beskæftigelsesområdet/beskæftigelse og socialafdelingen
Pensionsarrangement er i støbeskeen med Sampension

Husk MUS & kompetenceplan

HK Kommunal Kongres 2020
På Kongressen blev Gladsaxe repræsenteret af
ikke mindre end 3 HK’ere fra bestyrelsen. Et flertal af de 384 delegerede valgte 56-årige Lene Roed
som ny kaptajn for HK Kommunal efter den nu
forhenværende formand, Bodil Otto.
Den nyvalgte formand for 48.000 HK’ere i kommuner og regioner har som sin ambition, at HK
Kommunal skal være en fagforening, der tør gå
nye veje:
”Om fem år skal vi gerne have sat os på den digitale dagsorden indenfor vores mange fagområder,
lyder det fra Lene.”
Mads Samsing blev genvalgt som næstformand

Også vedtaget på Kongressen
Kongressen vedtog to af HK Hovedstadens forslag om væsentlige serviceeftersyn af lønstruktur og elevuddannelserne 😊
Er grundlønsindplaceringer tidssvarende, og står resultatet af lokallønsforhandlingerne mål med intentionerne i
fællesaftalen om lokal løndannelse?
Er lønstrukturen smidig nok til at favne
nye uddannelser, og understøtter den det
kompetenceløft, som HK Kommunal
ønsker?
Lever kontor- og elevuddannelserne stadig op til et tidssvarende indhold, og er
snitfladerne til de øvrige uddannelser i
administration på akademi og bachelorniveau passende?
Kongressen vedtog desuden, at HK
Kommunal skal arbejde for at være mere
synlige i lokale og landsdækkende medier.

.

Ved årets lønforhandling blev det synligt, at der er
mange, der mangler MUS og en kompetenceplan.
Sig til og få en plan med kød på.

Husk Kompetencefonden
Og få så søgt om relevant opkvalificering – husk at
det er vores ret til efteruddannelse. Den Kommunale
Kompetencefond kan støtte din uddannelse med op
til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder.
Positivliste over forhåndsgodkendt efter- og videreuddannelse – HK Kommunal:
•
•
•
•

Akademiuddannelser (eller -moduler)
Kommunomuddannelser (eller -moduler) for
de grupper, der ikke har tilbudspligt
Diplomuddannelser (eller -moduler)
Masteruddannelser (eller -moduler) efter
konkret beslutning

Kompetencefonden yder herudover tilskud til Socialformidleruddannelsen.

Nyt målprogram - Kongres 2020
Vi vil udvikle HK’ernes fag, uddannelser og
kompetencer
Vi vil forbedre medlemmernes arbejdsvilkår
– løn, lokalløn, arbejdsmiljø, pension m.v.
Vi vil skabe et stærkere HK ved at organisere og fastholder flere medlemmer
Vi vil styrke tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes muligheder på
arbejdspladserne og søge indflydelse lokalt
og centralt.
Vi vil sikre, at fremtidens HK Kommunal
matcher både fremtidens arbejdsmarked og
fremtidens HK'ere.

