HK nyhedsbrev oktober 2016
HK-klubben er fyldt 85 år!
En driftig medarbejdergruppe på Gladsaxe Kommunekontor stiftede i juli måned 1931 en klub som talte 27 medlemmer. Klubben blev anmeldt til Dansk Handels- og kontormedhjælperforbund den 16/9-1931 og den 2. oktober
1931 godkendte Hovedbestyrelsen klubben. Det bør vi
fejre på et eller andet tidspunkt! Jeg tror jeg vil investerer
i en ramme og hænge godkendelsen op HK-kontoret.

Generelle lønstigninger pr. 1. oktober
Vores løn stiger 0,86%. Vi skal jo være glade for at der gives
generelle lønstigninger, men en stigning på 8,60 kr. pr.
1.000 kr. vi har i løn giver ikke så meget, når skatten også
skal tilgodeses. Med en løn på 25.000 kr. får du en stigning
på 215 kr. brutto pr. måned.
Vi stiger yderligere 1,2% pr. 1. januar 2017 og formentlig en
lille smule igen 1.oktober 2017.
Lønoversigten 1. oktober kan hentes her:
http://www.hk.dk/raadogstoette/emner/loen/kommunal/loenoversigt-for-kommunalt-ansatte

Medlemstal
Da jeg overtog embedet –for nu at blive i terminologien fra
1931 – havde klubben 325 medlemmer. Dette tal er nu steget til 346 medlemmer, det tillader jeg mig at være lidt
stolt af. Pr. maj 2016 var der angiveligt 458 personer i
Gladsaxe ansat på HK-overenskomst. Organiseringsprocenten er således ca. 76%, hvilket er rigtig fint sammenlignet
med andre kommuner. Jeg gad vide hvad organiseringsprocenten var i 1931?

Lønforhandlinger
Første lønforhandling foregik 28. september. På Lisbeths initiativ havde HK og AC forhandling samtidig. Det var metodemæssigt en god oplevelse. Der var ikke så meget at hente på
de personer, hvor ledelsen ikke havde indstillet, og et enkelt
område blev skudt til hjørne, her genoptages forhandlingerne i denne uge.
Flemming forhandlede løn i JC 6. oktober. Lisbeth deltog i
mødet. Det var en positiv proces. I JC har man i MED regi
vedtaget hvilke kriterier, der kan udløse mere i løn, i hvilke
intervaller lønnen gives og ledelsen havde på forhånd udmeldt et forhandlingsrum på 0,8 til 1% af lønsummen. Det
var positivt, og alle HK-erene blev vendt under forhandlingen.
Lønforhandlinger i andre afdelinger vil ske i løbet af efteråret/vinteren/foråret.
Jeg vil i forbindelse med lønforhandlinger gerne aflive myten
om, at der ikke gives lønforhøjelser til tjenestemænd. Det er
en and. Men en evt. lønforhøjelse er pensionsgivende og
pensionen administreres i Sampension som hos de ”alm.”
overenskomstansatte.

Klubbens virke
Klubben har afholdt bestyrelsesmøde 4. oktober. Klubben
besluttede at der ikke længere udsendes decideret referat,
men at medlemmerne i stedet informeres via nyhedsbrevene.
Det blev på mødet aftalt, at der afholdes valg i JC medio
november, så der kan blive valgt en ny suppleant til TR i JC.
Bestyrelsen har måttet konstatere at Hængekøjen indtil videre står tom resten af 2016, selv om vi har åbnet for
bookinger og opfordret medlemmerne til at booke.

Hængekøjen
Husk at Hængekøjen er åben for bookinger resten af året.
Kig på www.hkgladsaxe.dk og book et ophold

Klubbens nye hjemmeside er under udvikling. CAS har
fremsendt nyt forslag til udseende, formand og næstformand har desværre endnu ikke nået at afprøve siden.

FTR hilste på kommunaldirektøren.
Lisbeth var 11/10 inviteret til et goddag møde. Noget af snakken drejede sig selvfølgelig om HK-ernes virke og fremtid i Gladsaxe
som Bo Rasmussen ser meget positivt på. Vi talte også her om vigtigheden af, at HK-erne videreuddanner sig og er proaktive og
tænker i fremtidens arbejdsplads.

Kommende arrangementer:
02.11.2016
Uddannelsesarrangement. Invitation er udsendt 05.10.2016. Husk at tilmelde dig senest 19.10.16.
28.11.2016

HK-klubbens traditionsrige julebanko – invitation kommer snart. Sæt kryds i kalenderen.

13.01.2017

Fredagsbar – eller måske først ugen efter

27.02.2017

Ordinær generalforsamling

Mar/april:

Vi inviterer Sampension til at fortælle os om vores pensionsordning og hvad vi selv skal tage stilling til.

