
 
 
Kære medlemmer 
 
Det er en spændende tid, vi lever i i øjeblikket. Forhandlingerne om en ny overenskomst for de offentlige ansatte er 
gået i stå. Hvad forligsmanden i øjeblikket går og pusler med, ved vi ikke. I tirsdags blev de kommunale forhandlere 
sendt hjem efter 3 timer, og der er ikke indkaldt til nye møder for hverken staten, regionerne eller kommunerne. 
 
Vi i HK håber stadig på et forlig og en aftale, som er spiselig for os. 
 
Vi håber at forligsmanden vil indkalde til nye forhandlinger i Forligsinstitutionen snarest. Alternativt kan der ske det, 
at forligsmanden erklærer forhandlingerne for sammenbrudte, og lockouten træder herefter i kraft 5 dage efter 
sammenbruddet. 
 
Hvad med et stormøde? 
 
Mange har spurgt mig om HK-klubben ikke afholder et informationsmøde om konflikten?  Og jo, det gør vi, når der er 
noget at holde møde om. I øjeblikket ved vi ikke mere end hvad medlemmerne ved, så vi kan ikke rigtig informere 
om så meget. 
 
Skulle konflikten bryde ud, indkalder vi straks til møde i samarbejde med TAP-klubben, og det bliver så inden for de 5 
dage der går, inden lockouten træder i kraft.  
 
HKs konfliktguide opdateres løbende og kan læses her https://www.hk.dk/omhk/enhedssider/stat-ok18/vaerd-at-
vide-om-konflikt-som-medlem-af-hk-stat i seneste version. 
 
Rigtig mange af jer er bekymrede for afvikling af ferie/restferie m.v., og hvad man gør i den situation. Indtil vi ved, 
om der kommer en lockout, er der ikke så meget at sige, andet end at have is i maven. Og det er lettere sagt end 
gjort, det ved jeg godt.  
 
Der er ingen af os der ønsker en konflikt, men den kan blive uundgåelig og vi må støtte op om vores forhandlere. De 
krav HK stiller sammen med det øvrige forhandlingsfællesskab på Statens område, er krav rejst af bl.a. medlemmer 
og tillidsrepræsentanter over alt i landet, og handler primært om mærkbare lønstigninger til statens ansatte.  
 
Skulle lockouten træde i kraft, vil alle blive kontaktet af HK med hensyn til, hvad man skal sørge for at have a 
dokumentation (lønsedler m.v.), hvor man skal møde op og hvor ofte. Her vil man også kunne stille alle sine 
spørgsmål. 
 
Men indtil da, er I velkomne til at kontakte jeres tillidsrepræsentant eller undertegnede. 
 
De bedste hilsner 
 
Helle 
 
Med venlig hilsen 
 
Helle Colding Seiersen 
HK TR for AU Uddannelse, AU IT og 
Universitetsledelsens Stab 
Fælles TR for HK Kontor, Klinik og Grafisk 
Tlf. 8715 2547 
hcs@au.dk 
http://hkklubben.au.dk/ 
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