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Kongressen startede med morgensang kl. 9.00, hvor der blev sunget ”Du kom med alt det, der var dig” 
og ”Frihed, lighed og fællesskab”. Dan Mølholm spillede til. 
 
Dirigenten startede dagen med at fejre dagens fødselar, som var Inge-Lise Sundwell fra HK/Sjælland. 

 
Kl. 9.10 

 
Anja Rose, HK/Privat og ansat i G4S fortalte, hvordan Den Organiserende Fagforening opleves på hen-
des arbejdsplads. 
 
Kongressen gik herefter over til at færdigbehandle de indkomne forslag. 

Kl. 9.20 
 

 

PKT. 7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG - FORTSAT 

 
A5 HK/Ungdoms Landsudvalg foreslog: 
HK/Ungdoms Landsudvalg foreslår, at det tilstræbes, at nedenstående opgaver indgår i stillingsbeskri-
velser for ungdomskonsulenter ansat i afdelinger og forbundssektorer: 
 

 Ungdomskonsulenten tilknyttes den lokale ungdomsbestyrelse som sparringspartner, såfremt en 
sådan er etableret i afdelingen. Såfremt en sådan ungdomsbestyrelse ikke findes, har ungdoms-
konsulenten et medansvar for at etablere en sådan. Det samme gør sig gældende for forbundssek-
torerne. 
 

 Ungdomskonsulenten tilknyttes en central rolle i planlægning og afholdelse af HK/Ungdom kurser 
og arrangementer i afdelingen og forbundssektoren. 
 

 Ungdomskonsulenten spiller en central rolle ved besøg på uddannelsesinstitutioner og virksomhe-
der med henblik på hvervning og fastholdelse af unge medlemmer. 
 

 Ungdomskonsulenten arbejder med udgangspunkt i en fælles strategi for HK/Ungdom vedtaget af 
HB, så det sikres, at ungdomsarbejdet i HK er sammenhængende og bidrager bedst muligt til at or-
ganisere de unge. 
 

 Ungdomskonsulenten prioriterer derfor at deltage i det nationale ungdomsarbejde.  
Forslaget blev trukket. 

 
A6 HK HANDEL Hovedstaden foreslog: 
Ud over den i forbundslovenes § 19, stk. 1, nr. 8 fastsatte løn kan det lokalt på repræsentantskabsgene-
ralforsamlingen/fællesgeneralforsamlingen besluttes at yde et tillæg til lønnen. Et eventuelt tillæg finan-
sieres fuldt ud af den regionale afdeling. 
HK HANDEL Hovedstaden ønskede at trække forslaget og henstillede til lønudvalget, at de tog 
indholdet af forslaget med i deres drøftelser. 
 
Delegeretnr. 259 Martin Kaas Rasmussen HK/Midt ønskede at opretholde forslaget og indstillede 
forslaget til forkastelse. 
Forslaget blev forkastet. 
 
Dermed var behandlingen af de indkomne forslag færdigbehandlet. 
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Dirigenten oplæste fraværslisten. 
Delegeretnr. 28 Cliff Præstegaard, HK/Østjylland Sygemeldt 
Delegeretnr. 35 Vibeke Snabe Buch, HK/Østjylland Afbud 
Delegeretnr. 80 Børge Mølby Larsen, HK/Sydjylland Sygdom i familien 
Delegeretnr. 123 Poul Jensen, HK/Sjælland  Ikke ankommet endnu 
Delegeretnr. 169 Jens Jørgen Poulsen, HK/Nordjylland Ikke ankommet endnu 
Delegeretnr. 219 Kirsten Overgaard Nielsen, HK/MidtVest Afbud 
Delegeretnr. 226 Lene Nygaard Pedersen, HK/MidtVest Afbud 
Delegeretnr. 230 Egon Østergård, HK/MidtVest Ikke ankommet endnu 
Delegeretnr. 289 Annie Lykke Petersen, HK/Hovedstaden Afbud 
Delegeretnr. 314 Ann Berit Moestrup, HK/Hovedstaden Er taget hjem 

Kl. 9.55 

 

FORBUNDETS LOVE 
Dirigent Marie-Louise Knuppert foreslog, at kongressen gav forbundssekretariatet bemyndigelse til ef-
terfølgende at foretage de nødvendige konsekvensrettelser og redaktionelle ændringer, som måtte op-
stå som følge af behandling af de indkomne almindelige forslag og lovforslagene. 
Det blev godkendt.  
 
L1 Hovedbestyrelsen foreslog: 
”Love for HK/Danmark 2009” ændres til ”Love for HK Danmark 2013”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L2 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 3, stk. 1 ændres til: 
”Medlemskab i HK opnås ved medlemskab af én af HK-afdelingerne”. 
 
Stk. 2 udgår og flyttes til § 22 (nuværende § 23) stk. 2. 
 
Stk. 3 udgår og flyttes til § 22 (nuværende § 23) stk. 3. 
 
Stk. 4 ændres til stk. 2. 
 
Stk. 5 ændres til 
”Medlemmerne er forpligtet til at gøre sig bekendt med de for forbundet til enhver tid gældende love”. 
 
Stk. 6 ændres til stk. 4. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L3 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 4, stk. 5 udgår. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L4 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 5 udgår og flyttes til § 23, stk. 4. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L5 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 6, stk. 1 ændres til 
”Under strejker, der er godkendt af hovedbestyrelsen eller en eller flere forbundssektorer, udbetales af 
reservefonden erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til konfliktdeltagerne. Erstatningens størrelse fast-
sættes i hvert enkelt tilfælde af hovedbestyrelsen. Tilsvarende regler gælder i tilfælde af lockout”. 
 
Stk. 2 udgår. 
Forslaget blev vedtaget. 
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L6 HK/Stat Hovedstaden foreslog: 
§ 8 ændres til 
”Til at forpligte forbundet ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ved transport og kvittering på 
obligationer, aktier, pantebreve og andre værdipapirer kræves underskrift af formanden, næstforman-
den samt mindst et hovedbestyrelsesmedlem”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L7 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 9, stk. 1 ændres til 
”Forbundet yder medlemmerne gratis juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold, 
når uoverensstemmelserne er opstået efter tre måneders betalende medlemskab”. 
Stk. 2, 3 og 5 ingen ændringer. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L7 Ændringsforslag HK/Privat Nordjylland og HK/Ungdom foreslog: 
§ 9, stk. 1 ændres til: 
”Forbundet yder medlemmerne gratis juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold, 
når uoverensstemmelser er opstået efter tre måneders medlemskab. Det forudsætter dog, at man bliver 
betalende medlem fra den dag, sagen overgår til HK”. 
Forslaget blev forkastet. 
  
L8 HK/Kommunal foreslog: 
§ 11, nyt stk. 2 
”Forbundet eller en forbundssektor kan efter godkendelse i hovedbestyrelsen eller pågældende for-
bundssektorbestyrelse udmelde sig af en hovedorganisation”. 
 
§ 11, stk. 2 ændres til stk. 3. 
Forslaget blev trukket. 
 
L9 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 11, stk. 3 udgår. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

Kaffepause kl. 10.15 
Mødet blev genoptaget kl. 10.40 

 
Aase Pedersen, HK/Stat og ansat på Aarhus Universitet fortalte om, hvordan Den Organiserende Fag-
forening fungerer på hendes arbejdsplads. 
 
Kim Simonsen takkede de fire tillidsrepræsentanter for deres indlæg på kongressen. 

Kl. 10.55 
 

L10 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 14, stk. 1 ændres til 
”Medlemmerne kan med hovedbestyrelsens godkendelse oprette tværgående landsdækkende klubber 
og foreninger eller andre former for interessefællesskaber efter regler udarbejdet af hovedbestyrelsen”. 
 
Stk. 2 ændres til 
”Vedtægter for tværgående landsdækkende klubber og foreninger skal godkendes af hovedbestyrel-
sen”. 
 
Stk. 3 ændres til 
”Hovedbestyrelsen kan efter høring af en tværgående landsdækkende klub eller forening nedlægge 
denne. Høringsfristen må ikke være under 90 dage fra den tværgående landsdækkende klub eller for-
enings modtagelse af forslaget om nedlæggelse”. 
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Stk. 4 ændres til 
”Tværgående landsdækkende klubber eller foreningers vedtægter kan ikke gyldigt indeholde bestem-
melser i strid med stk. 3”. 
 
Stk. 5 ændres til  
”Valg af tværgående landsdækkende klubbers eller foreningers formand og bestyrelsesmedlemmer skal 
meddeles til forbundet”. 
 
Stk. 6 ændres til 
”Omkostninger ved de tværgående landsdækkende klubbers eller foreningers virksomhed afholdes af 
Forbundet efter regler udarbejdet af hovedbestyrelsen, eller af den relevante forbundssektor efter regler 
fastsag af denne”. 
 
Stk. 7 ændres til 
”Repræsentation af tværgående landsdækkende klubbers eller foreningers delegeretmøde fastsættes i 
de enkelte sammenslutningers vedtægter”. 
 
Stk. 8 ændres til 
”Referater fra de tværgående landsdækkende klubber eller foreningers delegeretmøde samt regnskab 
skal indsendes til forbundet eller forbundssektoren”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L10 Ændringsforslag HK Ungdom foreslog: 
§ 14, nyt stk. 
”HK Ungdom eksisterer som en permanent tværgående forening og varetager indsatsen for unge under 
31 år samt studerende og elever. HK Ungdom følger de bestemmelser, der gælder i Forbundslovenes § 
14, stk. 1-6”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L11 HK/Kommunal Hovedstaden og HK/Kommunal Sjælland foreslog: 
§ 18, stk. 1 
I linjen efter ”HK-Ungdoms Landsudvalg” tilføjes ”og HK/Seniorer Danmarks hovedbestyrelse”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L12 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 19, stk. 1, nr. 8 ændres til 
”8) Fastsættelse af lønninger for 

a. Forbundsformand 
b. Forbundsnæstformand 
c. Forbundssektorformand 
d. Forbundssektornæstformand 
e. Afdelingsformænd 
f. Afdelingssektorformænd” 

 
Stk. 1, nr. 9 ændres til 
”9) Valg af 

a. Forbundsformand 
b. Forbundsnæstformand 
c. To revisorer 
d. To revisorsuppleanter 
e. Statsautoriseret revisor 

 
Som konsekvens af tidligere beslutning ændres øverste f til afdelingsnæstformænd, hvorefter g bliver 
afdelingssektorformænd. 
Forslaget blev vedtaget med ændringen. 
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L13 HK/Østjylland og HK/Privat Østjylland foreslog:  
§ 19, nyt stk. 3: 
”I forhold til dagsordenens punkt 8, nedsætter kongressen et lønudvalg på 5 personer. Lønudvalgets 
medlemmer skal være delegerede til kongressen, men må ikke være aflønnet af HK. Lønudvalget kon-
stituerer selv sin formand. 
 
Lønudvalget fremsætter under dagsordenens punkt 8 forslag til aflønning af de under punktet nævnte 
tillidsrepræsentanter. 
 
Opstår der i løbet af kongresperioden tvivl om lønudvalgets indstilling eller kongressens beslutning ind-
kaldes lønudvalget eller dennes formand for at afgive et bindende og skriftligt høringssvar”. 
Forslaget blev forkastet. 
 
L14 HK/Stat Hovedstaden foreslog: 
§ 20, stk. 1 ændres til 
”Kongressen vælger forbundets formand og næstformand blandt erhvervsaktive medlemmer”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L15 HK/Privat Sjælland foreslog: 
§ 20, stk. 1 ændres til 
”Kongressen vælger forbundets formand og næstformand. Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges 
medlemmer, der på valgdagen ikke når folkepensionsalderen inden 4 år. I de tilfælde, hvor en af de 
nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, gælder de i § 27 nævnte bestemmelser”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L16 Ændringsforslag delegeretnr. 380 Ulla Moth-Lund Christensen, HK/Hovedstaden Stat fore-
slog: 
§ 20, stk. 1 ændres til: 
”Kongressen vælger forbundets formand og næstformand. Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges 
medlemmer, der på valgdagen ikke har opnået folkepensionsalderen. De valgte fortsætter valgperioden 
ud. I de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, gælder de i § 
27 nævnte bestemmelser. For valgte, hvis første valg ligger forud for HK/Danmarks kongres 2013 gæl-
der de fratrædelsesbestemmelser med hensyn til alder, der var gældende på tidspunktet for første valg. 
Vælges man i 2013 eller senere til en ny post, følges de nye regler”. 
Forslaget blev forkastet. 
 
L16 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 20, stk. 1 ændres til 
”Kongressen vælger forbundets formand og næstformand. Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges 
medlemmer, der ikke når folkepensionsalderen i valgperioden. De valgte fortsætter valgperioden ud. I 
de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, gælder de i § 27 
nævnte bestemmelser. For valgte, hvis første valg ligger forud for HK/Danmarks kongres 2013 gælder 
de fratrædelsesbestemmelser med hensyn til alder, der var gældende på tidspunktet for første valg”. 
Forslaget blev vedtaget med tilføjelse efter sidste punkt ”Vælges man i 2013 eller senere til en 
ny post, følges de nye regler”. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af L16 sagde næstformand Mette Kindberg, at hovedbestyrelsen den 25. 
oktober har besluttet at nedsætte et udvalg, der senest den 1. marts 2016 skal fremkomme med et for-
slag til fastlæggelse af alders- og fratrædelsesbestemmelserne. Forslaget skal omfatte alle lønnede 
tillidsvalgte og forsøge at sikre nuværende og fremtidigt tillidsvalgte og organisationen som sådan mod 
fortolkningstvivl. 
 
L17 HK/Kommunal foreslog: 
§ 20, stk. 1 ændres til 
”Kongressen vælger forbundets formand og næstformand”. 
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Stk. 2 ændres til 
”Kandidater til de 2 poster er ved nyvalg på forbundskongressen i 2013 eller senere valgbare uanset 
alder”. 
 
Stk. 3 ændres til 
”Ved genvalg, hvor det oprindelige valg ligger forud for forbundskongressen 2013, gælder fortsat de 
alders kriterier, der var gældende på tidspunktet for det oprindelige valg”. 
 
Stk. 2-10 konsekvensrettes til stk. 4-12. 
Forslaget blev trukket til fordel for L16. 
 
L18 
 HK-Ungdoms Landsudvalg foreslog: 
§ 20, stk. 5 
Ordet ”Talspersonen” ændres til ”Formanden”. 
Forslaget blev vedtaget. 

Kl. 12.30 
Mødet blev genoptaget kl. 13.00 

L19 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 23, stk. 1 ændres til  
”Hovedbestyrelsen er mellem kongresserne forbundets øverste myndighed (se dog § 26) og tager un-
der ansvar over for kongressen beslutninger i alle spørgsmål. Herunder eventuelle eksklusioner og 
godkendelse af forbundsdannelse”. 
 
Nyt stk. 2 (flyttet fra § 3, stk. 2) 
”Forbunds- og afdelingskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen under ansvar over for kongressen”. 
 
Nyt stk. 3 (flyttet fra § 3, stk. 3) 
”Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at reservefonden til enhver tid har en størrelse, der sikrer forbundet 
handlefrihed i forbindelse med overenskomstforhandlinger”. 
 
Nyt stk. 4 (flyttet fra § 5) 
”I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen bevilge midler af reservefonden, når det anses for foreneligt 
med forbundets tarv”. 
 
Nyt stk. 5 (tidligere stk. 2 konsekvens rettes til stk. 5) 
”Hovedbestyrelsesmøde kan indkaldes af forretningsudvalget, eller når mindst halvdelen af hovedbesty-
relsens medlemmer fremsætter motiveret begæring herom”. 
 
Nyt stk. 6 (flyttet fra § 24, stk. 3) 
”Forbundets repræsentation til LO’s kongresser og repræsentantskabsmøder fastsættes af hovedbesty-
relsen”. 
 
Nyt stk. 7 (flyttet fra § 24, stk. 5) 
”Hovedbestyrelsens medlemmer kan af de valgte tillidsrepræsentanter kræve forelagt alle oplysninger 
om forbundets virksomhed og trufne dispositioner af såvel organisationsmæssig som administrativ og 
regnskabsmæssig karakter”. 
 
Nyt stk. 8 (flyttet fra § 24, stk. 6) 
”Hovedbestyrelsen er forpligtet til at give repræsentanter for en HK-afdelings-/afdelingssektorbestyrelse 
mulighed for mundtligt over for hovedbestyrelsen at redegøre i en konkret afdelingssag, såfremt HK-
afdelings-/afdelingssektorbestyrelsen skriftligt har anmodet herom ved sagens fremsendelse til hoved-
bestyrelsen”. 
Forslaget blev vedtaget. 
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L20 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 24, stk. 3 udgår og flyttes til § 23 stk. 6. 
 
Stk. 4 udgår. 
 
Stk. 5 udgår og flyttes til § 22 (nuværende § 23) stk. 7. 
 
Stk. 6 udgår og flyttes til § 22 (nuværende § 23) stk. 8. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L21 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 25, stk. 4 ændres til 
”Herudover ansætter hovedbestyrelsen eller forbundssektorerne det fornødne antal medarbejdere efter 
fælles retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen. Hvis ansættelsen angår sekretærer og konsulenter og 
vedrører et sekretariat for en landsdækkende klub eller forening, sker ansættelsen i samarbejde med 
disse”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Nyt forslag Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 27, stk. 2 ændres til: 
”Såfremt et medlem, der har været valgt til eller konstitueret i et af de i stk. 1 nævnte tillidshverv – dog 
uden at opfylde de nævnte betingelser – søger, men ikke opnår genvalg som fastlønnet tillidsrepræ-
sentant, er vedkommende, under forudsætning af, at der ikke sker ansættelse i forbundet eller i en af 
HK-afdelingerne som funktionær, berettiget til fra forbundet at modtage et engangsbeløb svarende til 
den indtjening, vedkommende ville have haft i en periode svarende til funktionærlovens opsigelsesreg-
ler m.v., hvor ancienniteten da udregnes i forhold til vedkommendes periode som valgt fastlønnet tillids-
repræsentant i forbundet eller HK-afdelingerne. Derudover udbetales et engangsbeløb på en måneds 
løn pr. påbegyndt år som valgt fastlønnet tillidsrepræsentant – dog maksimalt 12 måneder. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Nyt forslag Hovedbestyrelsen foreslog: 
Ny § 27, stk. 4: 
”For valgte før kongressen 2013 skal de på valgtidspunktet gældende regler fsva. fratrædelse fortsat 
være gældende”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Nyt forslag Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 27a udgår. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L22 Hovedbestyrelsen foreslog:  
§31 ændres til 
”Disse love er vedtaget på den ordinære kongres den 24. oktober til den 26. oktober 2013 og træder i 
kraft straks”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Herefter blev forbundslovene samlet set vedtaget. 10 personer stemte imod. 

Kl. 13.05 
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LOVE FOR FORBUNDSSEKTORER UNDER HK/DANMARK  
 
L23 HK HANDEL foreslog: 
§ 1, stk. 1 ændres til 
”Forbundet består af fire sektorer: 

1. HK/Privat 
2. HK/Handel 
3. HK/Kommunal 
4. HK/Stat 

 
En forbundssektor kan kun nedlægges eller sammenlægges med hovedbestyrelsens godkendelse og 
såfremt et forslag er vedtaget herom på en forbundssektorkongres med ¾ af de afgivne stemmer. Af-
stemningen skal ske skriftligt”. 
 
Stk. 2 ændres til 
”I tilfælde af en forbundssektors nedlæggelse tilfalder forbundssektorens formue HK/Danmark og den 
kan ingensinde blive genstand for en deling mellem medlemmerne. Ved en sammenlægning med en 
anden forbundssektor, overtager den fortsættende forbundssektor aktiver og passiver”. 
 
Nyt stk. 3  
”Alle medlemmer i HK registreres i en af HK’s fire forbundssektorer”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L24 HK HANDEL foreslog: 
§ 3 punkt a uændret. 
 
Punkt b ændres til 
”1 repræsentant for de anerkendte landsdækkende foreninger, klubber, branchesektioner, tværgående 
landsforeninger eller andre foreningsdannelser med tilsvarende retningslinjer, der i.h.t. til litra a ikke 
allerede er repræsenteret på kongressen, sikres et mandat. Dette mandat udpeges af bestyrelsens 
midte”. 
 
Punkt c ændres til 
”HK Ungdom sikres et mandat, der er medlem af den pågældende sektor”. 
 
Punkt d ændres til 
”Forbundsformand og næstformand sikres et mandat”. 
 
Punkt e ændres til 
”Herefter fordeles 211 delegerede”. 
 
Herefter fortsættes resten af paragraffen uændret. 
Forslaget blev trukket. 
 
L24a HK HANDEL foreslog:  
Alternativt forslag 
§ 3 ændres til 
”Sektorkongressen sammensættes efter regler vedtaget på den enkelte sektorkongres, dog således at 
der altid er flere direkte valgte delegerede end forlods udpegede, samt at afdelingssektorer, anerkendte 
landsdækkende klubber, foreninger eller eventuelt andre foreningsdannelser, HK Ungdom samt for-
bundsformand og næstformand sikres repræsentation”. 
Forslaget blev vedtaget. 
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L24a Ændringsforslag delegeretnr. 355 Susanne Bahne Hansen, HK/Hovedstaden Privat, delege-
retnr. 367 Helle Vendelbo Jensen, HK/Hovedstaden Stat formand og næstformand i Dansk Labo-
rant-Forening foreslog: 
§ 3 ændres til: 
”Sektorkongressen sammensættes efter regler vedtaget på den enkelte sektorkongres, dog således at 
der altid er flere direkte valgte delegerede end forlods udpegede, samt at afdelingssektorer, anerkendte 
landsdækkende, tværgående, klubber, foreninger eller eventuelt andre foreningsdannelser, HK-Ungdom 
samt forbundsformand og næstformand sikres repræsentation”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L25 HK/Stat Hovedstaden foreslog: 
§ 9, stk. 1 ændres til 
”Sektorkongressen vælger forbundssektorens formand og kan vælge en næstformand, der kan have 
arbejdssted i forbundet. Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå 
skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L26 HK/Privat Sjælland foreslog: 
§ 9, stk. 1 ændres til 
”Sektorkongressen vælger forbundssektorens formand og kan vælge en næstformand, der kan have 
arbejdssted i forbundet. Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges medlemmer, der på valgdagen ikke 
når folkepensionsalderen inden 4 år. I de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således 
ikke kan genvælges, gælder de i forbundets love § 27 nævnte bestemmelser. Såfremt flere bringes i 
forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret 
flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L27 Ændringsforslag delegeretnr. 380 Ulla Moth-Lund Christensen, HK/Hovedstaden Stat 
foreslog: 
§ 9 stk. 1 ændres til 
”Sektorkongressen vælger forbundssektorens formand og kan vælge en næstformand, der kan have 
arbejdssted i forbundet. Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges medlemmer, der på valgdagen ikke 
har opnået folkepensionsalderen. De valgte fortsætter valgperioden ud. Såfremt flere bringes i forslag til 
de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil 
sige over halvdelen af de afgivende stemmer. For valgte, hvis første valg ligger forud for HK/Danmarks 
kongres gælder de fratrædelsesbestemmelser med hensyn til alder, der var gældende på tidspunktet for 
første valg. Vælges man i 2013 eller senere til en ny post, følges de nye regler”. 
Forslaget blev forkastet. 
 
L27 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 9, st. 1 ændres til 
”Sektorkongressen vælger forbundssektorens formand og kan vælge en næstformand, der kan have 
arbejdssted i forbundet. Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges medlemmer, der ikke når folkepensi-
onsalderen i valgperioden. De valgte fortsætter valgperioden ud. I de tilfælde, hvor en af de nævnte 
tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, gælder de i forbundets love § 27 nævnte bestem-
melser. For valgte, hvis første valg ligger forud for HK/Danmarks kongres 2013 gælder de fratrædelses-
bestemmelser med hensyn til alder, der var gældende på tidspunktet for første valg”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

13.15 
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LOVE FOR HK-AFDELINGER OG AFDELINGSSEKTORER UNDER 
HK/DANMARK  
 
L29 HK/Hovedstaden foreslog: 
§ 4, stk. 2 ændres til 
”Medlemmer, der ønsker at bibeholde deres medlemskab af HK, selvom de overgår til andet fag og/eller 
overenskomstområde og dermed anden fagforening, kan gøre dette. HK har intet mod dobbeltmedlem-
skab, og man kan derfor også blive medlem af HK, selvom man fortsat er medlem af en anden fagfore-
ning”. 
Forslaget blev forkastet. 
 
L28 HK/Stat Hovedstaden foreslog: 
§ 4, stk. 2 ændres til 
”Medlemmer, der overgår til andet fag, kan ikke fortsætte som medlem i HK-afdelingen, medmindre de 
kan opretholde medlemskabet i HK’s arbejdsløshedskasse. Ønsker et medlem dog at bibeholde sit 
medlemskab af faglig afdeling, kan dette ske dog uden fuld dækning. 
Forslaget blev trukket. 
 
L30 HK/Hovedstaden og HK/It, Medie & Industri Hovedstaden foreslog: 
§ 8, stk. 1 efter første punktum indsættes: 
”Hvor en sådan klub er oprettet, har ethvert HK-medlem på arbejdspladsen/arbejdsområdet pligt til at 
være medlem af klubben”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L31 HK/Kommunal foreslog: 
§ 12, stk. 2 tilføjes 
”HK-afdelingen kan alternativt som et forsøg i kongresperioden efter beslutning på afdelingssektorgene-
ralforsamlingen 
1. afvikle afdelingssektorgeneralforsamlinger hvert andet år i hver afdelingssektor 
2. afvikle afdelingssektorrepræsentantskabsgeneralforsamlinger i en eller flere afdelingssektorer. 
Forslaget blev forkastet. 
 
L31 Ændringsforslag Hovedbestyrelsen foreslog:  
§ 12, stk. 2 tilføjes 
”HK-afdelingen kan alternativt som et forsøg i kongresperioden efter beslutning på afdelingssektorgene-
ralforsamlingen afvikle afdelingssektorgeneralforsamlinger hvert andet år i hver afdelingssektor”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L32 HK/Hovedstaden og HK HANDEL Hovedstaden foreslog: 
§ 15, st. 4 ændres til 
”Afholdes af ordinær eller ekstraordinær fællesgeneralforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved 
bekendtgørelse i det fælles medlemsblad/lokalbladet eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer 
eller ved indkaldelse i dagspressen. Efter hovedbestyrelsens godkendelse kan indkaldelse ske på an-
den måde. Dagsorden for fællesgeneralforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen”. 
Forslaget blev vedtaget med hovedbestyrelsens forslag om at ændre ”bekendtgørelse” til ”ind-
kaldelse”. 
 
L33 HK/Hovedstaden foreslog: 
§ 16, stk. 3 ændres til 
”Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsamling sker med mindst 14 dages 
varsel ved bekendtgørelse i det fælles medlemsblad/lokalbladet eller ved skriftlig henvendelse til alle 
medlemmer eller ved indkaldelse i dagspressen. Efter hovedbestyrelsens godkendelse kan indkaldelse 
ske på anden måde. Dagsorden for afdelingssektorgeneralforsamlingen skal meddeles i bekendtgørel-
sen”. 
Forslaget blev vedtaget med hovedbestyrelsens forslag om at ændre ”bekendtgørelse” til 
”indkaldelse”. 
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L33a Hovedbestyrelsen stillede ændringsforslag  
Ordet ”bekendtgørelsen” ændres til ”indkaldelsen” alle steder i forslag L33. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L34 HK/Stat Hovedstaden foreslog 
§ 17, stk. 2 ændres til 
”Valgbar til fællesformand, næstformand, bestyrelse eller revisor er alle medlemmer med undtagelse af 
medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, sektor og HK-afdeling samt medlemmer der ikke er 
erhvervsaktive, dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive 
medlemmer, der fritages for at betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L34 Ændringsforslag delegeretnr. 380 Ulla Moth-Lund Christensen, HK/Hovedstaden Stat fore-
slog: 
§ 17, stk. 2 ændres til 
”Valgbar til fællesformand, næstformand, bestyrelse eller revisor er alle medlemmer med undtagelse af 
medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, sektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er 
erhvervsaktive, dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive 
efterlønsmodtagere. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at erhvervsaktive medlemmer, 
der fritages for at betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed. For fastlønnede tillidsrepræsentan-
ters vedkommende dog kun for så vidt de på valgdagen ikke har opnået folkepensionsalderen”. 
Forslaget blev forkastet. 
 
L35 HK/Privat Sjælland foreslog: 
§ 17, stk. 2 ændres til 
”Valgbar til fællesformand, næstformand, bestyrelse eller revisor er alle medlemmer med undtagelse af 
medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, sektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er 
erhvervsaktive, dvs. på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppe for ikke erhvervsaktive ef-
terlønsmodtagere. 
 
Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at 
betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed. For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende 
dog kun for så vidt de på valgdagen ikke når folkepensionsalderen inden 2 år”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L36 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 17, stk. 2 ændres til 
”Valgbar til fællesformand, næstformand, bestyrelse eller revisor er alle medlemmer med undtagelse af 
medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, sektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er 
erhvervsaktive, dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive 
efterlønsmodtagere. 
 
Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at 
betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed. For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende 
kan kun vælges medlemmer, der ikke når folkepensionsalderen i valgperioden. De valgte fortsætter 
valgperioden ud. I de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, 
gælder de i forbundets love § 27 nævnte bestemmelser. 
 
For valgte, hvis første valg ligger forud for HK/Danmarks kongres 2013 gælder de fratrædelsesbestem-
melser med hensyn til alder, der var gældende på tidspunktet for første valg”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
 
 
 
 



HK’s 31. ordinære kongres  
Tivoli Congress Center, København 

 

 

 

Beslutningsprotokol den 26. oktober 2013 
Side 12 

 
L37 HK/Sjælland foreslog: 
§ 17, stk. 14 ændres til 
”En repræsentant for HK-Ungdom og en repræsentant fra afdelingens HK/Seniorklubber har ret til at 
deltage i HK-afdelingsbestyrelsens møder, dog uden stemmeret”. 
Forslaget blev forkastet. 
 
L38 HK/Stat Hovedstaden foreslog: 
§ 17 a, stk. 2 ændres til 
”Afdelingssektorgeneralforsamlingen vælger afdelingssektorformand og kan vælge en næstformand. 
Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg 
kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L39 Ændringsforslag delegeretnr. 380 Ulla Moth-Lund Christensen, HK/Hovedstaden Stat fore-
slog: 
§ 17 a, stk. 2 ændres til 
”Afdelingssektorgeneralforsamlingen vælger afdelingssektorformand og kan vælge en næstformand. 
For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende, dog kun medlemmer, der på valgdagen ikke har 
opnået folkepensionsalderen. De valgte fortsætter valgperioden ud. I de tilfælde, hvor en af de nævnte 
tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, gælder de i afdelingslovenes § 18 nævnte bestem-
melser. Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at 
opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer”. 
Forslaget blev forkastet. 
 
L39 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 17 a, stk. 2 ændres til 
”Afdelingssektorgeneralforsamlingen vælger afdelingssektorformand og kan vælge en næstformand. 
For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende kan kun vælges medlemmer, der ikke når folke-
pensionsalderen i valgperioden. De valgte fortsætter valgperioden ud. I de tilfælde, hvor en af de 
nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, gælder de i afdelingslovenes § 18 nævnte 
bestemmelser. For valgte, hvis første valg ligger forud for HK/Danmarks kongres 2013 gælder de fra-
trædelsesbestemmelser med hensyn til alder, der var gældende på tidspunktet for første valg”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Nyt forslag Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 18, stk. 2 ændres til: 
”Såfremt et medlem, der har været valgt til eller konstitueret i et af de i stk. 1 nævnte tillidshverv – dog 
uden at opfylde de nævnte betingelser – søger, men ikke opnår genvalg som fastlønnet tillidsrepræ-
sentant, er vedkommende, under forudsætning af, at der ikke sker ansættelse i forbundet eller i en af 
HK-afdelingerne/afdelingssektorerne som funktionær, berettiget til fra HK-afdelingen/afdelingssektoren 
at modtage et engangsbeløb svarende til den indtjening, vedkommende ville have haft i en periode sva-
rende til funktionærlovens opsigelsesregler m.v., hvor ancienniteten da udregnes i forhold til vedkom-
mendes samlede periode som valgt fastlønnet tillidsrepræsentant i forbundet eller HK-afdelin-
gerne/afdelingssektorerne. Derudover udbetales et engangsbeløb på en måneds løn pr. påbegyndt år 
som valgt fastlønnet tillidsrepræsentant – dog maksimalt 12 måneder. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Nyt forslag Hovedbestyrelsen foreslog: 
Ny § 18, stk. 4: 
”For valgte før kongressen 2013 skal de på valgtidspunktet gældende regler fsva. fratrædelse fortsat 
være gældende”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Nyt forslag Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 18a udgår. 
Forslaget blev vedtaget. 
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L40 HK/Stat Hovedstaden foreslog: 
§ 18 Bortfalder, som konsekvens, såfremt ændringen i § 17 a, stk. 2 vedtages. 
Forslaget blev trukket. 
 
L41 HK HANDEL foreslog: 
§ 23 ændres til 
”En HK-afdeling kan kun nedlægges med hovedbestyrelsens godkendelse og såfremt forslag er vedta-
get herom på en generalforsamling med ¾ af de afgivne stemmer, afstemningen skal foregå skriftligt. 
 
En lokal afdelingssektor kan kun nedlægges med afdelingsbestyrelsens og hovedbestyrelsens godken-
delse, og såfremt forslag er vedtaget herom på en sektorgeneralforsamling med ¾ af de afgivne stem-
mer”. 
Forslaget blev trukket, da hovedbestyrelsen har bekræftet, at man ikke uden samtykke kan 
nedlægge eller sammenlægge sektorer. 
 
L42 HK/Stat Hovedstaden foreslog: 
§ 24 ordet ”ingensinde” ændres til ”aldrig”. 
Forslaget bortfaldt. 
 
L42 Ændringsforslag Hovedbestyrelsen foreslog: 
Ordet ”aldrig” ændres til ”ikke”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L43 Ændringsforslag Hovedbestyrelsen foreslog: 
HK-afdelingen kan efter beslutning i afdelingsbestyrelsen oprette eller nedlægge lokale kontorer i områ-
der, hvor det skønnes hensigtsmæssigt 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L43 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 26 ændres til 
”HK-afdelingen kan efter generalforsamlingsbeslutning oprette eller nedlægge filial- og satellitkontorer i 
områder, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Vedtægter for disse og valg af tillidsrepræsentanter skal 
godkendes af HK-afdelingen. Retningslinjer for drift af disse kontorer udarbejdes af hovedbestyrelsen”. 
Forslaget bortfaldt. 
 
L44 Hovedbestyrelsen foreslog:  
Ændres til 
”Disse love er vedtaget på den ordinære kongres den 24. til den 26. oktober 2013 og træder i kraft 
straks”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Herefter blev lovene for HK-afdelinger og afdelingssektorer samlet set vedtaget. 
Alle lovene blev vedtaget. 
 

Kl. 14.00 

PKT. 8 FASTSÆTTELSE AF LØNNINGER 

Dirigent Karin Østerby gav ordet til formanden for lønudvalget Inge Meyer, der fremlagde følgende 
forslag: 
 
Inge Meyer sagde, at lønudvalget indstiller, at grundniveauet på lønningerne fra kongressen i 2009 bi-
beholdes, og at lønnen fortsat reguleres jf. forbrugerprisindex’et. Lønudvalget foreslår også, at pensi-
ons- og ferieprocenten er uændret. 
 
HK/Hovedstaden har siden sidste kongres vedtaget i deres afdelingslove, at der kan vælges en fælles-
næstformand i afdelingen. HK/Hovedstadens love er efterfølgende blevet godkendt i hovedbestyrelsen, 
og derfor indgår lønnen for denne nye fællesnæstformand også i lønudvalgets arbejde. 
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Lønudvalget foreslår, at systematikken fra lønningerne i forbundet følges. Her får forbundsnæstforman-
den samme løn som forbundets sektorformænd. Det betyder, at kommende fællesnæstformænd i afde-
lingerne, får den samme løn som afdelingernes sektorformænd. 
 
Lønudvalget har drøftet, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at aflønne politikerne ud fra nuværende krite-
rier, eller om der findes bedre kriterier. Lønudvalget opfordrede til, at gennemgribende ændringer igang-
sættes meget tidligere. 
 
Det er derudover kommet til lønudvalgets kendskab, at der er lønnede politikere, der har en lavere løn 
end det, der er vedtaget. Årsagen er, at disse politikere har valgt i juni 2011 at medtage et minus fra den 
kommunale lønreguleringsordning, og den var de jo ikke omfattet af i juni 2011. 
 
Lønudvalget finder det problematisk, at gennemskueligheden forsvinder, når enkelte politikere vælger 
deres egen reguleringsordning. Lønudvalget opfordrede derfor til, at de lønninger og lønreguleringer, 
som kongressen vedtager, bliver respekteret af politikerne. 
Forslaget blev vedtaget. 

Kl. 14.10 
 

 
PKT. 9 VALG AF DE I § 20 STK. 1 OG 9 NÆVNTE TILLIDSREPRÆSEN-
TANTER OG § 25 STK. 6 NÆVNTE STATSAUTORISEREDE REVISION 
 
VALG AF LEDELSE 

Hovedbestyrelsen indstillede forbundsformand Kim Simonsen til genvalg. Der var ingen andre kandi-
dater. Kim blev genvalgt med stående applaus. 
 
Hovedbestyrelsen indstillede den nuværende næstformand Mette Kindberg til genvalg. Der var ingen 
andre kandidater. Mette blev genvalgt med stående applaus. 

Kl. 14.15 

VALG AF REVISOR 
Dirigenten oplyste, at hovedbestyrelsen indstillede forslag om genvalg af observatør nr. 604 Dorthe 
Strømsted Berg, HK/Hovedstaden og observatør nr. 605 Ervin Gam, HK/MidtVest. 
Derudover opstiller delegeretnr. 284 Tony Schapiro, HK/Hovedstaden. 
 
Kongressen blev suspenderet, mens det skriftlige valg blev foretaget. 

Kl. 14.20 
 
Dirigenten oplæste fraværslisten: 
Delegeretnr. 28 Cliff Præstegaard, HK/Østjylland  Sygemeldt 
Delegeretnr. 35 Vibeke Snabe Buch, HK/Østjylland  Afbud 
Delegeretnr. 80 Børge Mølby Larsen, HK/Sydjylland  Sygdom i familien  
Delegeretnr. 100 Jens Søndergård, HK/Sydjylland  Kommer ikke mere i dag 
Delegeretnr. 118 Claus Solvig, HK/Hovedstaden  Gået 
Delegeretnr. 148 Kurt Ole Jørgensen, HK/Sjælland  Gået 
Delegeretnr. 158 Connie Birthe Jensen, HK/Sjælland  Gået 
Delegeretnr. 219 Kirsten Overgaard Nielsen, HK/MidtVest  Afbud 
Delegeretnr. 226 Lene Nygaard Pedersen, HK/MidtVest  Afbud 
Delegeretnr. 230 Egon Østergård, HK/MidtVest  Gået 
Delegeretnr. 274 Hanne Schou Rønning, HK/Hovedstaden  Gået 
Delegeretnr. 278 John Støjko, HK/Hovedstaden  Gået   
Delegeretnr. 289 Annie Lykke Petersen, HK/Hovedstaden  Afbud 
Delegeretnr. 303 Pia Revsbech, HK/Hovedstaden  Ikke ankommet 
Delegeretnr. 310 Torben Søderstrøm Hald, HK/Hovedstaden Ikke ankommet 
Delegeretnr. 314 Ann Berit Moestrup, HK/Hovedstaden  Gået 
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Det fremtidige ungdomsarbejde i HK 
I pausen i forbindelse med optælling af stemmer til revisorvalget fortalte Anja, Bo og Ditte fra HK-
Ungdom om deres oplevelser med det faglige arbejde og deres talentuddannelse. 

Kl. 14.45 

VALG AF REVISOR 
Formanden for stemmeudvalget Per Tønnesen oplyste, at der var 366 stemmeberettigede, og at der er 
afgivet 356 stemmer. 
 
Observatør nr. 604 Dorthe Strømsted Berg, HK/Hovedstaden 315 stemmer 
Observatør nr. 605 Ervin Gam, HK/MidtVest  228 stemmer 
Delegeretnr. 284 Tony Schapiro, HK/Hovedstaden.  155 stemmer 
Der var fire blanke stemmesedler. 
Dorte Strømsted Berg og Ervin Gam er valgt. 
 

VALG AF REVISORSUPPLEANT 
Dirigenten oplyste, at hovedbestyrelsen indstillede forslag om nyvalg af delegeretnr. 252 Berit Schilling, 
HK/Midt og delegeretnr. 136 Ole Brandenborg Pedersen, HK/Sjælland. 
De blev valgt. 

 
VALG AF REVISIONSFIRMA 
Hovedbestyrelsen indstillede genvalg af Revisionsinstituttet af 1920.  
De blev valgt. 

Kl. 14.50 
 
Forbundsformand Kim Simonsen ønskede alle tillykke med valget, og takkede for en god og spæn-
dende kongres. Vi kom vidt omkring og har fået sat nogle ambitiøse mål. Forbundsformanden takkede 
alle, der har bidraget og har arbejdet på alle tider af døgnet, alle de dygtige medarbejdere, der har ydet 
en stor indsats. En særlig tak blev rettet til dirigenterne. 
 
Videre takkede forbundsformanden Tivoli Congress Center og øvrige samarbejdspartnere for en god 
kongres. 
 
En særlig tak blev rettet til daglig ledelse og til næstformand Mette Kindberg. 
 
Kongressen blev afsluttet med faneudmarch, mens kongressen sang ”Skuld gammel venskab rejn 
forgo”. 

Kl. 15.00 


