
  REFERAT
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 2. marts 2020 fra kl. 9.00 – 15.00
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S

Indholdsfortegnelse
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Punkt 5: Aktuel politisk fokus
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Punkt 8: Afdelingssektorbestyrelsens deltagelse i Folkemødet 2020
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Punkt 10: Meddelelser
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Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde 23.01.20
3. Afdelingssektorgeneralforsamling
4. Strategiske indsatsområder
5. Aktuel politisk fokus
6. Forbundssektorbestyrelsesmøde 3.-4. marts 2020
7. Evaluering af forbundssektorkongres
8. Afdelingssektorbestyrelsens deltagelse i Folkemødet 2020
9. Den gode historie
10. Meddelelser
11. Orientering fra sekretariatet
12. Evaluering af møde med konsulent Ole Joensen, Arbejdsmiljøcentret
13. Eventuelt



14. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde
15. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet

Afdelingssektorbestyrelsesmødet starter kl. 9.00 – 16.00

Fra kl. 9.00 er der brunch og kl. 9.30 starter afdelingssektorbestyrelsesmødet, hvor dirigenterne deltager under pkt. 3.

Der er frokost kl. 14.30 i gæstekantinen på 6. sal.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Ansvarlig:
Sekretariatet.

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde 23.01.20

Sagsfremstilling:
Referat af afdelingssektorbestyrelsesmøde den 23. januar 2020 er udsendt og udgivet i First Agenda.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Ansvarlig:
Anette H. Karlsson.

Punkt 3 – Afdelingssektorgeneralforsamling

Sagsfremstilling:

Stemmeudvalg:
København:
(der ønskes et stemmeudvalg på 18 personer) – der ønskes 7 yderligere medlemmer. 

Merete Andersen (stemmeudvalgsformand)
Tina Bredfeldt
Mette Flindt-Larsen
Jeanette Elith
Lisbeth Hoffmann
Søren Holdt-Lorentzen
Line Hi Ja Wedensborg  
Joan Nødskov Pedersen
May Schelling Christiansen
Majbritt Falsing
Charlote Lind
Lisanne Kronholm Christiansen

Hillerød:
Hanne Buus Appelgreen (meddirigent)
Susanne Schunk Andersen
Sabina Larsen
Tina Birgitte Kann
Linda Lyng Madsen
Louise Schall Holberg
Dorte Lykke Frederiksen



Lotte Zink
Karina Hougesen

Bornholm:
Karen Lynn Jacobsen (meddirigent)
Henrik Marchmann-Hansen
Maj-Britt Hansen
Connie Mogensen
Heidi Sonne Sørensen
Anette Engell Edvardsen
Rikke Sommer

6A: Valg af formand.
Ditte Bredahl Adsersen indstillet til valg af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i januar 2020.

6B: Valg til afdelingssektorbestyrelsen i 2020:
Fordelingen blev godkendt på bestyrelsesmødet i januar 2020.     

Der skal således i 2020 vælges 4 fra KL, 2 fra Kbh.+Frb. + 1 suppleringsvalg for 1 år fra KBH/FRB., 1 fra Regionen og 
1 fra Øvrige

Følgende stiller op til valg til afdelingssektorbestyrelsen i 2020:
Jens O. Hansen KL
May Andersen KL
Tina Samson KL
Susanne Pedersen KL 
Bo Vollertsen KBH/FRB
Kim Sørensen KBH/FRB 
June Andersen KBH/FRB til det 1.-årige valg
Mia Schmidt Gadegaard Regionen
Connie Boutrup H. Jensen Regionen
Camilla Ellitsgaard Øvrige    

Forlods valg:
Karen Lynn Jacobsen Bornholm

Selve valghandlingen vil blive opdelt i 2 valg, et valg som omhandler de 8 pladser for en 2-årig periode, og et valg som 
omhandler suppleringsvalget for den 1-årige periode. 

I henhold til forretningsordenen har kandidater, der opstiller til afdelingssektorbestyrelsen, maksimalt 2 minutter til at 
præsenterer sig selv. 

De bestyrelsesmedlemmer der er på valg, bedes på mødet oplyse om de ønsker at benytte sig af taletiden, således at 
der kan planlægges tidsmæssigt hermed.  

Kandidater skal have tilkendegivet deres kandidatur om valg til afdelingssektorbestyrelsen i spisepausen. 

6C: Valg af suppleanter til afdelingssektorbestyrelsen
Der vælges 1 suppleant til hver valggruppe. Valgene foretages særskilt for hver enkelt valgruppe. Vedtaget på 
generalforsamlingen i 2019. 

Følgende stiller op til valg som suppleant til afdelingssektorbestyrelsen i 2020: 
Hanne Fie Brejner KL
Jannie Hytting KBH/FRB
Mia Schmidt GadegaardRegionen
Connie Boutrup H. Jensen Regionen
Ingen kandidater pt. Øvrige

Personlig suppleant – forlods valgt 
Henrik Marchmann Hansen, Bornholm

6D: Valg af 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse
På valg er: 
Leif Luxhøj-Pedersen 



Karla Kirkegaard er valgt i 2019 og er ikke på valg

6E: Valg af 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse
Suppleanter er på valg hvert år, følgende er valgt i 2019
Jens O. Hansen (1. suppleant)
May Andersen (2. suppleant)

6F: Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstaden
Der afsættes forlods 11 pladser til afdelingsbestyrelsen (heraf 1 til Bornholm). 

Endvidere er det vedtaget af de øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen er forlods valgt.

HK Kommunal Hovedstaden har i alt 38 repræsentantskabsmedlemmer fordelt således:

 Afdelingssektorformanden
 2 medlemmer af HK Hovedstadens bestyrelse
 16 afdelingsbestyrelsesmedlemmer  
 9 repræsentantskabsmedlemmer valgt for 2 år i 2019

Der er således forlods valgt 28 repræsentanter.

Der skal vælges 10 repræsentanter for en 2-årig periode.

Følgende er herudover valgt for en 2-årig periode i 2019:
Hanne Dencker, Rudersdal Kommune
Hanne Fie Brejner, Høje-Taastrup Kommune
Gitte Bergmann, Københavns Kommune
Pia Almind, Københavns Kommune
Henrik Thing Mortensen, Københavns Kommune
Jannie Hytting, Københavns Kommune
Brian Rosendal, Dragør Kommune
Conni Boutrup H. Jensen, Regionen
Charlotte Lindqvist, Københavns Kommune

6G: Valg af 2 fanebærersuppleanter
Der er ikke valgt suppleanter i 2019.

Der er ikke nogen vedtægtsmæssige forpligtigelser til at have punktet om valg af fanebærere/og suppleanter på 
dagsorden, så dermed vil der ikke være forpligtigelse til at vælge suppleanter.

Følgende er valgt som fanebærere i 2019 for en 2-årig periode. 
Robert Burchardi, Københavns Kommune
Vibeke Schrøder, Rigshospitalet
Mette Beck, Ruderdal Kommune

Praktiske forhold:
Arbejdsgruppen vedr. det praktiske arrangement (mad mv.) har afholdt møde den 5.2.2020, og har besluttet følgende:

Det praktiske vedrørende afholdelsen af generalforsamlingen på flere lokationer:

Der er p.t. tilmeldt 363 i København, 45 i Hillerød og 36 på Bornholm. Herudover kommer gæster mv.

I København planlægges det, at bruge den runde mødesal + mødelokale 4 og foyeren til medlemmerne, hvortil der vil 
blive etableret streaming. Mødelokale 1+2+3 vil blive brugt til udlevering af mad. 

Rent praktisk vil der i Hillerød og på Bornholm skulle opsættes en computer til at styre teknikken. Når de er opstartet, 
vil de blive styret fra København.

På skærmene vil man kunne se den der er på talerstolen, samt live billeder fra de lokationer man ikke selv er på.

Der udarbejdes en vejledning til meddirigenterne. I Hillerød er det Hanne Buus Appelgreen og på Bornholm er det 
Karen Lynn Jacobsen.

I Hillerød vil Hanne Buus Appelgreen og Leif Luxhøj-Pedersen fra afdelingssektorbestyrelsen være tilstede, og fra 



administrationen vil Nathalie Schmidt, Susan Knudsen og Sadie Bidstrup være tilstede. 

På Bornholm vil Karen Lynn Jacobsen og Henrik Marchmann Hansen fra afdelingssektorbestyrelsen være tilstede og 
fra administrationen vil Line Nørvig og Susanne Lund Olsson være tilstede.

Tidsplan:

Kl. 16.00 Check ind og udlevering af koder til afstemning
Kl. 17.00 Åbning af generalforsamlingen

Der påregnes spisepause efter behandling af indkomne forslag (der er pt. ingen forslag)

Ca. 18.30 Spisepause
Ca. 19.30 Valgene mv.

Derefter vil der være mulighed for lidt chips mv.

Forplejning:

Der vil være samme forplejning i København og Hillerød (leveres fra kantinen). Der vil ikke være pølsevogn. 

På Bornholm bestilles maden lokalt.

Eventuelt:

Det er aftalt, at Winnie Axelsen forlader podiet når den nye formand er valgt. Karla Kirkegaard vil foretage 
bestyrelsesindstillingerne mv.

Vedrørende valget af formand, her vil Winnie Axelsen indstille Ditte Bredahl Adsersen, hvorefter Ditte vil komme på 
med sin opstillingstale. 

Arbejdsgruppen anser hermed sit kommissorium for udtømt og arbejdsgruppen nedlægges.

Indstilling:

Det indstilles, at afdelingssektorbestyrelsen indstiller yderligere medlemmer til stemmeudvalget i København:

7 medlemmer til stemmeudvalget i København. 
Der er kandidater nok til stemmeudvalgene i Hillerød og Rønne.

Fordelingen i valggrupperne er godkendt på bestyrelsesmøde i januar 2020.

Indstiller valg til:
HK Hovedstadens bestyrelse
Suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse
Fanebærersuppleanter

Forretningsorden til fremlæggelse på afdelingssektorgeneralforsamlingen er godkendt på bestyrelsesmødet i januar 
2020.

Den mundtlige beretning tages til efterretning. Vedlagt som bilag. 

Beslutning:
Der mangler 5 medlemmer til stemmeudvalget på Svend Aukens Plads.

6.a. Valg af formand
Winnie Axelsen indstiller – på vegne af en enig bestyrelse - Ditte Bredahl Adsersen som formand for HK
Kommunal Hovedstaden.

6.b. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt suppleringsvalg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Intet.



6.c. Valg af suppleanter til afdelingssektorbestyrelsen
Intet.

6.d. Valg af 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse
Hanne Buus Appelgreen stiller op til HK Hovedstadens bestyrelse.

6.e. Valg af 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse
Tina Samson stiller op som 1. suppleant og May Andersen som 2. suppleant.

6.f. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstaden
Det er vigtigt, at der ud over de 10 repræsentanter som skal vælges også vælges suppleanter.
Derudover skal det forklares, hvad HK Hovedstadens repræsentantskab er.

6.g. Valg af 2 fanebærersuppleanter
Fanebærersuppleanter er ikke en del af vedtægterne, så punktet kan ”tages” af dagsordenen.

Ditte Bredahl Adsersen fortæller, at hun har fået henvendelser fra medlemmer som deltager på generalforsamlingen 
for første gang og mange vil gerne vide hvad en generalforsamling er. Ditte foreslår, at der laves en beskrivelse af 
generalforsamlingen, så de nye ved hvad det betyder. Foreslår at beskrivelsen af en generalforsamling ligges ind i 
arbejdsgruppen ”Synlighed”.

Beskrivelse af hvad en afdelingssektorbestyrelse, suppleanter og HK Hovedstaden er, bliver der arbejdet videre med i 
arbejdsgruppen ”Synlighed”.

Praktiske forhold:
Intet.

Der er ingen bemærkninger til Winnie Axelsen og Karla Kirkegaards mundtlige beretninger.

Alle som kandiderer til poster kan gå på talerstolen.

Jens O. Hansen har oplyst, at han ikke genopstiller til afdelingssektorbestyrelsen.

Hanne Fie Brejner opstiller til ordinær afdelingssektorbestyrelsespost – der er p.t. ikke nogen suppleant til 
afdelingssektorbestyrelsen for KL-området.

Ansvarlig:
John Bøgelund Sørensen.

Punkt 4 – Strategiske indsatsområder
Der gives tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der har holdt møder siden afdelingssektorbestyrelsesmødet den 23. 
januar 2020.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:

Ansvarlig:
Arbejdsgrupperne.

Punkt 4.1 – Bestyrelsens politiske synlighed i medierne – siden sidste 
afdelingssektorbestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:



Under det strategiske indsatsområde Synlighed, er der et mål 2.2 der hedder: ”KH’s bestyrelse skal være politisk 
synlige i medierne”.

For en løbende evaluering af om vi rent faktisk har været politisk synlige, vil vi gerne have en kort status på hvert 
afdelingssektorbestyrelsesmøde.

Det skal gerne ske ved at der under et af de faste punkter der er der i forvejen, kommer en fast pind der hedder:
- ”Bestyrelsens politiske synlighed i medierne siden sidste møde”.

Indstilling:
Der oprettes en fast ind under et af de eksisterende faste punkter på dagsordenen (fx under ”Aktuel politisk fokus” 
eller ”Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne”).

Den nye faste pind skal hedde:
- ”Bestyrelsens politiske synlighed i medierne siden sidste møde”.

Beslutning:
Godkendt – Der kommer en ny pind under ”Aktuel politisk fokus” som hedder ”Bestyrelsens politiske synlighed i 
medierne siden sidste møde”.

Ansvarlig:
Sekretariatet.

Punkt 4.2 – Bestyrelsens politiske synlighed i medierne – siden sidste 
afdelingssektorbestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:
Under det strategiske indsatsområde Synlighed, er der et mål 2.2 der hedder ”KH’s bestyrelse skal være politisk 
synlige i medierne”.

For at sikre god baggrund for om der skal justeres i den måde vi gør tingene på, ønsker vi en samlet vurdering 2 
gange årligt af vores politiske synlighed i medierne.

Vi vil gerne sikre at vi husker at prioritere dette, ved at skrive det ind i årshjulet som faste tilbagevendende 
emner/aktiviteter i juni og december.

- Samlet vurdering af afdelingssektorbestyrelsens politiske synlighed i medierne”.

Indstilling:
I vores årshjul indskrives at:

- vi 2 gange årligt (juni og december) skal foretage en samlet vurdering af afdelingssektorbestyrelsens politiske 
synlighed i medierne.

Beslutning:
I vores årshjul indskrives at vi 2 gange årligt (marts/april på konstituerende møde samt i september/oktober) skal 
foretage en samlet vurdering af afdelingssektorbestyrelsens politiske synlighed i medierne.

Ansvarlig:
Sekretariatet.

Punkt 4.3 – Bestyrelsens nedskrevne politiske holdning til Digital Transformation

Sagsfremstilling:
Under det strategiske indsatsområde Digital Transformation, er der et mål 4.1 der hedder ”Kommunal Hovedstadens 
bestyrelse skal forholde sig politisk til Digital Transformation”.

- Vi skal have en holdning til Digital Transformation
- Vi skal gå forrest hvor det giver mening for Kommunal Hovedstadens bestyrelse.



For at kunne måle på indsatsen, skal vi have en holdning der er nedskrevet.

De næste skridt er at vi skal vælge, hvor vi vil gå forrest og efterfølgende skal vi så gå forrest.

Indstilling:
At bestyrelsen endeligt godkender den nedskrevne politiske holdning til Digital Transformation.

Beslutning:
Den nedskrevne politiske holdning til Digital Transformation er godkendt.

Bestyrelsens holdning til fagligheders betydning for borgernes retssikkerhed samt etik i forbindelse med digital 
transformation vil blive behandlet når arbejdsgruppen når til punkt 4,2 i målarket.

Ansvarlig:
Arbejdsgruppen SI Digital Transformation.

Punkt 4.4 – Status på målarket – Digital Transformation

Sagsfremstilling:
Under det strategiske indsatsområde Digital Transformation, er målet 4.3 ”HK’s medlemmer skal have en stor del af 
de nye opgaver som følger af Digital Transformation færdiggjort” til bestyrelsens godkendelse.

De næste skridt er at vi skal vælge, hvor vi vil gå forrest, og efterfølgende skal vi så gå forrest.

Indstilling:
At bestyrelsen godkender målarkets nuværende udgave.

Beslutning:
Målarket skal fremover udsendes i mere læselig tilstand.

Godkendt.

Ansvarlig:
Arbejdsgruppen SI Digital Transformation.

Punkt 4.5 – Status på SI Udvikling af fremtidens HK-fag

Sagsfremstilling:
SI Arbejdsgruppen har afholdt møde den 8. januar og den 11. februar 2020 og har ajourført målarket.

Arbejdsgruppen har til brug for mål 5.2 udarbejdet vedlagte bud på indhold i undersøgelsen vedrørende 
elevuddannelsen.

Indstilling:
At bestyrelsen godkender målarkets nuværende udgave og drøfter bud på indhold i undersøgelsen om 
elevuddannelsen.

Beslutning:
Godkendt.

Susanne Pedersen indtræder i gruppen – Udvikling af fremtidens HK-fag.

Ansvarlig:
Arbejdsgruppens SI Udvikling af fremtidens HK-fag.

Punkt 5 – Aktuel politisk fokus
Sagsfremstilling:



- Hvad er der sket siden sidst?
- Hvad sker der fremadrettet?

Indstilling:
Til drøftelse.

Beslutning:
Winnie Axelsen fortæller, at:

- Medlemstallet er steget med 0,5% af fuldtidsbetalende medlemmer og fastholdelsesdelen er opadgående.
- Økonomien i HK Hovedstaden er god. Resultatopgørelsen for 2019 er det bedste år, i mange år.
- Ved fejl i medlemssystemet, herunder omkring udmeldelser som følge af alder (A-kasse medlemskab 

ophører), skal der sendes mail til Søren Rex.
- Møde i forretningsudvalget i LO Hovedstaden. Forretningsudvalget går ikke ind for ”skråt budgetloven”, men 

derimod en lempelse af budgetloven.
- Der har været afholdt offentlig elevdag, hvor der deltog 125 elever og alle var medlem.
- LO Hovedstaden er initiativtager til at der er oprettet et migrantcenter med frivillige som rådgivere og 

vejledere.
- HB-mødet er lavet om til 2-dages møder, hvoraf den ene dag er tema-debat med politiske debatter.

Karla Kirkegaard fortæller, at der er demonstration den 14. marts 2020 kl. 13-14 på Thorvaldsens Plads under 
overskriften ”skråt budgetloven”.

Ansvarlig:
Winnie Axelsen og Karla Kirkegaard.

Punkt 6 – Forbundssektorbestyrelsesmøde den 3.-4. marts 2020
Sagsfremstilling:
Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 3.-4. marts 2020 (er udsendt/udsendes fra 
sekretariatet).

Indstilling:
Til drøftelse og kommunikationsvurdering.

Beslutning:

Pkt. 1 – Godkendelse af referat
Intet.

Pkt. 2 – Aktuel politisk status

Bo Vollertsen foreslår, at HK udarbejder et talepapir som alle tillidsvalgte kan anvende om HK’s holdning til offentlige 
ydelser og om hvilke velfærdssamfund vi vil have.

Pkt. 3 – HK Kommunal forbundskongres 2020 – Evaluering
Der er en høj grad af tilfredshed med kongressen.

Tina Samson mener, at det er for dårligt, at der er opstart til kongressen om søndagen, det er de tillidsvalgtes fritid der 
bruges. Kongressen skal afholdes på hverdage.

Paneldebatten var god, men der var blandede oplevelser af gruppearbejdet.

Frem til næste kongres skal der arbejdes med en bedre udgave af den digital platform.

Pkt. 4 – HK Kommunal forbundssektorkongres 2020 – Formelle
Kongresbeslutninger: Der skal arbejdes med almindelige forslag og tilkendegivelser, der arbejdes videre med det til 
april måned.



Ditte foreslår, at verdensmål 6 ”Fred, retfærdighed og stærke institutioner” anføres ved målprogrammets punkt 5 (som 
p.t. ikke har verdensmål anført).

Pkt. 5 – Konstituering af kasserer
Intet.

Pkt. 6 – AKUT-retningslinjer
Det skal være mere tydeligt, hvad der kan bruges AKUT til og hvad der ikke gives til.

Pkt. 7 – Sammenfatning af revisionens stikprøvekontrol
Intet.

Pkt. 8 – HK Kommunals forløb og tidsplan frem mod OK21
Ved drøftelse af tidsplanen, blev det anført, at det ville være godt hvis det var muligt for medlemmer at komme med 
input før der allerede er lavet oplistning af emner.

Pkt. 9 – Projekter om fuldtid i kommuner og regioner
Intet.

Pkt. 10 – Folkemødet 2020
Intet.

Pkt. 11 – Emner til forbundssektorbestyrelsens møder i 2020
Intet.

Pkt. 12 – Forbundssektorbestyrelsens arbejdsform og samarbejde
Intet.

Pkt. 13 – Personaleorientering
Intet.

Pkt. 14 – Meddelelser
Intet.

Pkt. 15 – Eventuelt
Intet.

Pkt. 16. Samlet fil
Intet.

Ansvarlig:
Winnie Axelsen, Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen.

Punkt 7 – Evaluering af forbundssektorkongres
Sagsfremstilling:
Der ønskes en evaluering af forbundssektorkongressen.

Indstilling:
Til drøftelse.

Beslutning:
Se under forbundssektorbestyrelsens dagsorden.

En god kongres, og en afdelingssektorbestyrelse der var forberedt.

WAX takker bestyrelsen for det fantastiske arbejde der er lavet. 



Overrasket over at hvis der var over 400 delegerede, at der ikke var nogen tilkendegivelser fra andre afdelinger i HK 
Kommunal.

Bærer meget præg af, hvad det er sektorbestyrelsen indstiller.

Var forberedt hjemmefra på de andre afdelingers forslag.

Kulturen er, at enten er ”man med” eller også er ”man imod” forbundsbestyrelsen, især fra de yngre.

Det bør overvejes, at der skal holdes formøde med de delegerede inden kongressen.

Ansvarlig:

Punkt 8 – Bestyrelsens deltagelse i Folkemødet 2020
Sagsfremstilling:

Løsning 1
Bestyrelsen deltager i Folkemødet for at indgå i og påvirke udvalgte debatter. Formålet hermed er en videreførelse af 
arbejdet med de strategiske indsatsområder. På denne og mere direkte måde omsættes strategi til konkrete 
handlinger.

For at tilgodese deltagernes forskellige muligheder, for at indfri formålet med deltagelsen i Folkemødet, foreslås en 
”fritvalgsmodel”, hvor deltagelse kan ske i 1 til 3 dage. 
Tur/Retur torsdag, Tur torsdag/Retur fredag og Tur torsdag/Retur lørdag.

Bestyrelsen tilkendegiver hvem der ønsker at deltage i Folkemødet, og antallet af dage. Videre beslutter bestyrelsen 
hvilken strategi der skal følges, hvilke (når det er muligt) workshops/temaer der skal fokuseres på. Fx at bringe faget 
administration i fokus som led i strategien fra indsatsområdet om udvikling i HK-faget. Fx at skabe bevidsthed om 
digital transformation, eller andet fra arbejdet med strategiske indsatsområder.

Løsning 2
Alternativ til en strategisk og fokuseret deltagelse, foreslås en deltagelse hvor styrkelse af relationsarbejdet overfor 
relevante interessenter er formålet og afvikles som en tur/retur samme dag. 

ØKONOMI:
Baseret på et realistisk skøn for 11 deltagere, anslås den samlede udgift til:
Løsning 1 at udgøre ca. 45.000 kr. og Løsning 2 at udgøre ca. 15.000 kr.
Anvendelse af AKUT/UTK-midler til dette arrangement er ved at blive undersøgt. 
Skønnet indeholder ikke betaling for tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis bestyrelsen beslutter sig for løsning 1, forudsættes det at bestyrelsen peger på en finansieringsløsning, så det 
samlede råderum ikke overskrides.

VIDERE PROCES:
Hvis model 1 besluttes, arbejdes der videre med praktikken omkring konkretiseringen af indsatsen. Bestyrelsen 
orienteres løbende om udviklingen i arbejdet hermed.

Besluttes model 2, vil der ikke ske yderligere orientering.

Praktikken med transport og eventuel overnatning varetages af Folkemødet gruppen i behørigt samarbejde med 
afdelingen.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter sin deltagelse i Folkemødet 2020.

Beslutning:
Der er 7 som ønsker at deltage i Folkemødet og som ikke deltager i andet regi (Forbundssektorbestyrelse eller 
Samdata).

Hvis der ikke kan gives AKUT, er det interesse-timer.

Der skal efterfølgende være evaluering af mødet og hvad det har ”givet”.



Godkendt.

Ansvarlig:
Folkemødet-gruppen og Søren Rex.

Punkt 9 – Den gode historie
Sagsfremstilling:
Intet.

Indstilling:
Til orientering.

Beslutning:

Ansvarlig:

Punkt 10 – Meddelelser
Sagsfremstilling:
Intet.

Indstilling:

Beslutning:

Ansvarlig:

Punkt 11 – Orientering fra sekretariatet
Sagsfremstilling:
Søren Rex oplyser, at pr. 1. april 2020 ansættes Kim Them Simonsen som udviklings- og organiseringskonsulent.

Indstilling:
Til orientering.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Ansvarlig:
Søren Rex.

Punkt 12 – Evaluering af møde med konsulent Ole Joensen, Arbejdsmiljøcentret
Sagsfremstilling:
Der ønskes en evaluering af mødet med Ole Joensen fra Arbejdsmiljøcentret.

Indstilling:
Til drøftelse.

Beslutning:
En god formiddag og ærgerligt, hvis der ikke arbejdes videre.

Ole Joensen var meget kompetent og det virkede som om han kendte alle.

Essensen af formiddagen er, at viljen skal være til stede for at få det til at fungerer, og at der kan godt samarbejdes, 
hvis alle er indstillet på det.

Det foreslås, at samarbejdet i bestyrelsen kommer ind under arbejdsgruppen Booste bestyrelsen, Strategiske 
indsatsområder.

Endvidere forslås det, at bestyrelsens samarbejder kommer på som punkt på bestyrelseskonferencen sidst i marts



måned.

Ansvarlig:
Sekretariatet.

Punkt 13 – Eventuelt
Sagsfremstilling:
May Andersen spørger om der er nogen andre i afdelingssektorbestyrelsen, der har udfordringer med at få 
medlemmer på lederuddannelse.

Dette er en udfordring for en del.

Linda Svendsen takker for samarbejdet, da det er Lindas sidste afdelingssektorbestyrelsesmøde.

Indstilling:

Beslutning:

Ansvarlig:

Punkt 14 – Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet
Sagsfremstilling:
Deltagere: Afbud:
Winnie Axelsen Formand
Karla Kirkegaard Næstformand

Bo Vollertsen Københavns kommune
Camilla Ellitsgaard Movia
Ditte Bredahl Adsersen Region Hovedstaden
Hanne Buus Appelgreen Egedal kommune
Jens O. Hansen Vallensbæk kommune 02.03.20
Jens Rastrup Andersen Sundhed.dk
June Andersen Københavns kommune 18.02.20
Karen Lynn Jacobsen Bornholms Regionskommune
Leif Luxhøj-Pedersen Lyngby-Taarbæk kommune gået kl. 13.45
Linda Svendsen Københavns kommune
Line Hi Ja Wedenborg Region Hovedstaden
Lisbeth Hoffmann-Pedersen Gladsaxe kommune
May Andersen Hillerød kommune
Merete Andersen Københavns kommune
Susanne Pedersen Tårnby kommune
Søren Holdt Lorentzen Region Hovedstaden
Tina Samson Fredensborg kommune

Suppleanter: Indkaldt: Afbud:
Connie B.H. Jensen Region Hovedstaden (fremmødt)
Hanne Fie Brejner Høje-Taastrup kommune

Sekretariatet:
Nina Bendtsen
John Bøgelund Sørensen
Søren Rex
Anette H. Karlsson

Indstilling:
Til orientering



Beslutning:

Ansvarlig:
Anette H. Karlsson

Punkt 15 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde
Sagsfremstilling:
Tirsdag, den 14. april 2020 kl. 9.00 – 15.00, mødelokale 4.1+4.2, Svend Aukens Plads 11.

Punkter/emner til kommende møder:
 Godkendelse af kommissorium for Erfa-gruppen for F-TR og klubformænd.

Ansvarlig: Bo Vollertsen og Merete Andersen.

 Organiseringsgrad

 Elevudvalget

Næste dagsordensmøde er den 1. april 2020.

Input til næste dagsorden sendes senest 30. marts 2020 til Anette H. Karlsson eller Søren Rex.

Afleveres i formen:
 Emne
 Sagsfremstilling
 Indstilling
 Beslutning
 Ansvarlig

Indstilling:
Til orientering.

Beslutning:

Ansvarlig: Søren Rex og Anette H. Karlsson

Winnie Axelsen takker for samarbejdet gennem årene og siger, at det har været en fornøjelse.


