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Italesætte medlemskab af HK.  
Vi har et sted mellem 100-150 kolleger, som 
enten er uorganiseret, medlem af en gul fag-
forening eller medlem af f.eks. DJØF på trods 
af ansættelse på HKs overenskomst.  

Hvis vi ikke er nok medlemmer, vil vi på sigt 
miste muligheden for at have en overens-
komst.  
Derfor er det vigtigt, at I stiller nysgerrige 
spørgsmål til jeres kolleger; hvorfor de vælger 
ikke at være medlem af HK og så ellers overbe-
viser dem om fordelene ved at være medlem. I 
er nok dem der er bedst til at overbevise jeres 
kollega om at et medlemskab giver mening og 
at det ikke er i orden at køre på frihjul, når 
man gerne vil have de goder vi andre via vores 
medlemskab, er med til at betale for.  
Bestyrelsen er i gang med at ”finde” ikke med-
lemmerne, så vi kan lave en målrettet kampagne.  
 
Derfor har vi brug for et antal kontaktpersoner 
rundt omkring i afdelingerne, hvis du har mod på 
denne tjans, så send en mail til klubformanden 
på HK@gladsaxe.dk. 
 
  
 

Informationssikkerhed  
Vi har fået lavet nogle informative og sjove små klip 
med guide til hvordan du skal forholde dig. Lige nu 
ligger der en nyhed på fokus: Gladsaxe holder også 
hackerne ude – se de små film og bliv godt informe-
ret og underholdt på en gang. Det er meget væsent-
ligt og jeg ser sager, hvor den ansatte glemmer reg-
lerne og på den baggrund mister sit job.  

Kommende arrangementer 
 

05.12.2017 Julebanko i store mødesal på hovedbiblioteket – husk at tilmelde dig senest 24.11.17. 
07. 02.2018 Generalforsamling 
xx.xx.2018 Valg af TR i Jobcentret 
 

 

Ses vi til julebanko den 5/12? 

Sidste tilmeldingsfrist er 24/11 

Klik her for tilmelding julebanko 

 

Pia Baggers lille brugerundersøgelse omkring 
aktiviteter i klubben er færdig. Tak til de 133 
medlemmer, der gav sig tid til at besvare 
spørgsmålene.  
På baggrund af besvarelserne kan det ses at 
onsdag er den foretrukne dag til HK aktiviteter 

udenfor arbejdstid.  
Resultaterne vil inden længe kunne ses på 
klubbens hjemmeside. 

Er du på grundløn 21, og har du ikke Kommunom-
uddannelsen?  
Det fremgår af din lønseddel, hvilken grundløn du 
er indplaceret på.  
Iflg. overenskomsten er arbejdspladsen i de fleste 
tilfælde forpligtet til at tage initiativ og tilbyde dig 
grunduddannelsen, hvorimod du selv har forplig-
telsen til at rejse ønske om valgfag, hvorefter le-
delsen har pligt til at tilbyde. Hvis der er den så-
kaldte udbudspligt, kan der ikke søges tilskud fra 
kompetencefonden.  
Er du i tvivl om du hører til gruppen og eller har I 
ikke talt om uddannelse, så send din lønseddel til 
HK@gladsaxe.dk sammen med et par ord om dine 
ønsker. 

Administrationsanalysen og kommunevalget.   

Måske har du hørt om den. Analysen er færdig og vi-
ser heldigvis at vi er effektive osv. På visse områder 
kan vi dog blive bedre til samarbejde på tværs af for-
valtninger/afdelinger. Det skal der nu ses videre på. 
Og hvad har det så med kommunevalget at gøre? 

Jeg hørte et indslag på P4 den 9/11, hvor 3 politikere 
fra Gladsaxe var i studiet. Her faldt talen på analysen 
og både repræsentanten fra DF og V mente at den 
viste potentiale til administrative besparelser, hvor-
imod Trine Græse, var af den mening at det ikke var 
tilfældet. Måske det giver lidt at tænke over inden 
du sætter dit kryds i dag, ikke mindst hvis du er bo-

sat i Gladsaxe kommune.  

http://www.hkgladsaxe.dk/arrangementer/arrangementer/julebanko-2017/
mailto:HK@gladsaxe.dk

