
 

Forlig eller forlis? 
Kære medlemmer af HK 

Som det nok er jer bekendt, varslede innovationsminister Sophie Løhde i går lockout af stort set samtlige 
medarbejdere i Staten. Og dermed også os. 

Fra vores forhandleres side var der varslet strejke dækkende ca. 12% af de statslige ansatte, så udmeldingen i går, er 
en kraftig optrapning af konflikten, hvilket vi i HK er meget skuffede over.  

Som HK Stats formand Rita Bundgaard udtrykker det så er ”Sophie Løhdes varsel af lockout af 120.000 statsansatte 
en unødig eskalering af konflikten”. Og Rita fortsætter ”Som borger i Danmark er jeg skuffet over at være en del af et 
demokrati, der opfører sig på den måde. Hvem er det lige, der gambler med velfærdssamfundet?”. 

Trods Sophie Løhdes varsel om lockout med ikrafttræden 10. april, håber vi i HK stadig, at det er muligt at nå til en 
aftale, så en konflikt undgås. Det kræver dog, at ministeren giver indrømmelser på især generelle lønstigninger til de 
statsansatte. 

Som nævnt kan en lockout tidligst træde i kraft den 10. april, men forligsmanden har mulighed for at udsætte 
lockouten i 2 x 14 dage. Det vil hun gøre, hvis hun fornemmer at parterne har mulighed for at nå til enighed. ¨ 

Forligsmanden – som er en kvinde – har allerede afholdt to møder med parterne, og der er indkaldt til et nyt møde 
på mandag. 

Vi står i en historisk situation som ikke tidligere er set i Danmark. Og dette fører naturligvis til en masse spørgsmål 
om alt fra afholdelse af ferie, til barselsorlov og børnepasning. 

Som medlemmer af HK, er I meget velkomne til at kontakte jeres tillidsrepræsentant hvis I har spørgsmål. I er også 
velkomne til at rette spørgsmål direkte til mig, da jeg har nørdet mig ned i detaljerne vedr. en evt. konflikt. 

Det er svært at komme igennem til HK både her i Østjylland og i København, så chancen for at få svar er klart størst 
ved at henvende sig til TR eller mig. 

Hvis I som medlemmer ikke har modtaget Konfliktguiden i et tidligere Nyhedsbrev fra HK, så skriv til mig. Vær også 
opmærksom på, at der i går blev udsendt et Nyhedsbrev fra HK Stat og der vil komme et nyt Nyhedsbrev i morgen 
fredag. Har I ved en fejl ikke modtaget Nyhedsbrevet, så send dit navn, fødselsdato og private email til mig, så får jeg 
rettet op på det.  

 

Har du brug for yderligere informationer, så kontakt mig gerne. 
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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