
 

HK nyhedsbrev oktober 2017 

Kommende lønforhandlinger 
 
Jeg har netop taget hul på en ny omgang lokale 
lønforhandlinger.  
 
Nyhedsbrevet for juni indeholdt en opfordring til 
at udfylde og indsende skema.  
Hvis jeres løn ikke er blevet forhandlet indenfor 
de seneste år vil jeg endnu en gang opfordre jer 
til at udfylde dette skema egenindstilling-til-løn, 
og sende til HK@gladsaxe.dk inden udgangen af 
oktober måned sammen med jeres lønseddel og 
kompetenceudviklingsplan. 
 
Jo grundigere I udfylder skemaet, jo bedre for-
handlingsgrund har jeg i selve forhandlingen. De 
af jer der allerede har udfyldt skemaet skal selv-
følgelig ikke udfylde et nyt.  
 
 
  
 

Møde om kommende overenskomstforhandlin-
ger.  

 
Den 6. september havde vi besøg fra HK, der fortalte 
os om de kommende overenskomstforhandlinger. Vi 
havde en pandekagevogn stående på Rådhuspladsen 
inden mødet. De af os der besøgte vognen, fik nogle 
lækre pandekager, inden mødet gik i gang.  
 
Vi skulle have været 50 til spisningen og lidt flere til 
selve mødet. Desværre var der 12 personer (24%), 
som ikke kunne deltage alligevel. Nogle meldte afbud 
og andre valgte blot at blive væk. Det er ikke muligt 
at ændre et kuvertantal så sent (skal ske senest 8 
dage før), så vi stod i den ærgerlige situation, at vi 
måtte betale for 12 kuverter (eller 2.400 kr.) 
 
Det er da godt at vores generelle sygefravær ikke er 
helt så højt! 

Kommende arrangementer 
 

05-12.2017 Julebanko i store mødesal på hovedbiblioteket – sæt kryds i kalenderen nu – invitation kom-
mer senere. 

 
November Julebanko 

 

Husk at tale med jeres nye kolleger om med-
lemskab af HK. Det er nok jer der bedst kan 
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 be-
tale for. Hvis vi ikke er nok medlemmer, vil vi 
på sigt miste muligheden for at have en over-
enskomst.  

 

 

Seniorfridage. 
Retten til 5 seniorfridage om året indtræder fra 
1. januar i det kalenderår, man fylder 60 år. De 
skal afholdes inden 31/12 samme år.  
Jeg vil stærkt anbefale, at I sørger for at afholde 
seniorfridagene, Det er dog muligt at konvertere 
dem til en udbetalt bonus eller indbetaling på 
pensionsordningen svarende til 2,5% af din års-
løn. Læs mere her i dette dokument fra Fokus - 
se på side 5 seniorer 
 

HK hovedstaden er kommet på Facebook.  
HK Gladsaxe (klubben) er også på Facebook. Jeg 
vil opfordre jer til at følge begge grupper. 

Åben løn i egen afdeling? 
I sidste nyhedsbrev opfordrede jeg jer til at itale-
sætte det i jeres lokale MED udvalg.   
Tag det op i jeres MED udvalg! Og fortæl mig 
gerne, hvad I beslutter. 
Det er meget vedkommende, nu en ny runde 
lønforhandling så små et gået i gang.  

Lønstigning 1. oktober 
Den generelle lønstigning bliver desværre ikke så 
stor som oprindelig forventet (0,80%). På grund af 
tilpasningen i forhold til den øvrige lønudvikling vil vi 
kun stige med 0,16%. 
Hvis din løn er 25.000 kr. mdl. stiger du således 40 
kr. pr. måned. Ja, ja det er da trods alt bedre end in-
genting eller er det? 

http://www.hkgladsaxe.dk/faelles-tillidsrepraesentantens-hjoerne/egenindstilling-til-loen/
mailto:HK@gladsaxe.dk
http://fokus/personale/Personaleforhold/Seniorer/Forms/AllItems.aspx

