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REFERAT
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 25.05.2020 fra kl. 9.00 – 
15.00.
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S

Indholdsfortegnelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Punkt 2: Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde 02.03.20 og ekstraordinært

afdelingssektorbestyrelsesmøde 11.03.20
Punkt 3: Afdelingssektorgeneralforsamling
Punkt 4: Strategiske indsatsområder
Punkt 5: Aktuel politisk fokus
Punkt 6: Regnskab 2019
Punkt 7: TR-konferencen 24.-25.09.20
Punkt 8: Forbundssektorbestyrelsesmøde 26.05.20
Punkt 9: OK-21
Punkt 10: Bestyrelsesuddannelsen
Punkt 11: Den gode historie
Punkt 12: Meddelelser
Punkt 13: Orientering fra sekretariatet
Punkt 14: Eventuelt
Punkt 15: Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde
Punkt 16: Deltagere på afdelingssektorbestyrelsesmødet

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde 02.03.20 og ekstraordinært

afdelingssektorbestyrelsesmøde 11.03.20
3. Afdelingssektorgeneralforsamling
4. Strategiske indsatsområder
5. Aktuel politisk fokus
6. Regnskab 2019
7. TR-konferencen 24.-25.09.20
8. Forbundssektorbestyrelsesmøde 26.05.20
9. OK-21
10. Bestyrelsesuddannelsen
11. Den gode historie
12. Meddelelser
13. Orientering fra sekretariatet
14. Eventuelt
15. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde
16. Deltager i afdelingssektorbestyrelsesmødet
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Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes via Teams og starter kl. 9.00 og forventes afsluttet kl. 
15.00.

Der er frokost fra kl. 12.00.

Dagsordenens pkt. 4 behandles fra kl. 13.00 – 15.00.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

Ansvarlig:
Anette H. Karlsson

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde 02.03.20 og ekstra-
ordinært afdelingssektorbestyrelsesmøde 11.03.20

Sagsfremstilling:
Referat af afdelingssektorbestyrelsesmøde den 2. marts 2020 er udsendt og udgivet i First Agenda.

Referat af ekstraordinært afdelingssektorbestyrelsesmøde den 11. marts 2020 er udsendt via mail.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
A. Referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 2. marts 2020 er godkendt.
B. Referat fra ekstraordinært afdelingssektorbestyrelsesmøde den 11. marts 2020 er godkendt.

Ansvarlig:
Anette H. Karlsson.

Punkt 3 – Afdelingssektorgeneralforsamling

Sagsfremstilling:
Afvikling af generalforsamling 2020 ligger os alle meget på sinde og det skal ikke være nogen hemmelighed, 
at vi gerne havde set den afviklet inde sommerferien i år.

Desværre er der intet, der tyder på, at forsamlinger af den størrelsesorden tillades inden udgangen af august 
2020 baseret på de nuværende meldinger.

Efter et kig i krystalkuglen har vi nu reserveret alle de nødvendige lokaler på nedenstående datoer:

Lokaler på Svend Aukens Plads, Milnersvej og Paradisvej er reserveret på følgende datoer:

Mandag den 7. september 2020
Mandag den 21. september 2020
Mandag den 28. september 2020

Vi håber på den tidligst mulige afvikling.
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Indstilling:
Til orientering.

Referat:
Søren Rex meddeler at vi også har forslag om tirsdag, den 15. september 2020.

Beslutning:
Bestyrelsen beslutter, at generalforsamlingen skal afholdes tirsdag, den 15. september 2020 kl. 17.00 dog 
med det forbehold, at generalforsamlingen udskydes såfremt der ikke åbnes op for møder i større 
forsamlinger.

Ansvarlig:
Sekretariatet.

Punkt 4 – Strategiske indsatsområder

Sagsfremstilling:
Der gives tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der har holdt møder siden afdelingssektorbestyrelsesmødet 
den 2. marts 2020.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Se under de enkelte Indsatsområder nedenfor.

Ansvarlig:
Arbejdsgrupperne.

Punkt 4.1 – Fremtidens udvikling af HK-fagene

Opdateret målark.

Indstilling:
Til godkendelse.

Referat:
Arbejdsgruppen uddybede status på målarket og orienterede om, at afdelingssektorbestyrelsens brev med 
input til den på kongressens besluttede undersøgelse af elevuddannelsen er sendt til forbundssektor-
bestyrelsens formandskab.

Beslutning:
Arbejdsgruppens orientering taget til efterretning og opdateret målark godkendt.

Ansvarlig:
Arbejdsgruppen.

Punkt 4.2 – Booste bestyrelsen

Opdateret målark.
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Indstilling:
Til godkendelse.

Referat:
Arbejdsgruppen orienterede om gruppens arbejde, herunder forslag til bestyrelsesuddannelse (se pkt.10) og 
status på målark.

Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning og opdateret målark godkendt.

Ansvarlig:
Arbejdsgruppen.

Punkt 4.3 – Digital Transformation

Opdateret målark.

Indstilling:
Til godkendelse.

Referat:
Arbejdsgruppen orienterede om gruppens arbejde og status på målark.

Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning og opdateret målark godkendt.

Ansvarlig:
Arbejdsgruppen.

Punkt 4.4 – OK-21

Opdateret målark.

Referat:
Gruppen oplyste, at følgende sagsfremstilling er indsendt, men er ikke kommet med i dagsordenen:

”Sagsfremstilling:
Arbejdsgruppen har op til og kort efter kongressen arbejdet med skemaet og har vedsendt det senest 
aktuelle.

Dialogmødet med formandskabet og chefforhandlerne blev afvist.

Kongresforslaget blev enstemmigt vedtaget.

Proces, økonomiske forudsætninger samt lønudvikling er alle ændret væsentligt som følge af coronakrisen, 
hvorfor bestyrelsens strategiske arbejde ikke længere giver mening i relation til OK-21. Forventningen er at 
OK-18 forlænges.

Arbejdsgruppen foreslår derfor at gruppen nedlægges.

Alternativ til nedlæggelse kan være en strategisk indsats frem mod den efterfølgende overenskomst.

Hvis bestyrelsen fortsat ønsker, at der skal arbejdes strategisk med OK-21 eller OK-2?, skal der tilføres
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yderligere deltagere, idet Jens O. Hansen og Linda Svendsen er udtrådt/udtræder, hvorefter gruppen består 
af Leif Luxhøj-Pedersen, Jens R. Andersen og Bo Vollertsen.

Indstilling:
Arbejdsgruppen indstiller til bestyrelsen, at arbejdsgruppen nedlægges og dermed udgår OK-21 af 
bestyrelsens strategiske indsatsområder.”

Beslutning:
Punktet kommer på mødet den 8. juni 2020.

Camilla Helmundt Ellitsgaard indtræder i gruppen.

Ansvarlig:
Arbejdsgruppen.

Punkt 5 – Aktuel politisk fokus

Sagsfremstilling:
- Hvad er der sket siden sidst?
- Hvad sker der fremadrettet?
- Bestyrelsens politiske synlighed i medierne siden sidste møde.

Indstilling:
Til drøftelse.

Referat:
Winnie Axelsen orienterer om, at:

- der nogen steder er udfordringer omkring frivilligt arbejde, og hvor lederne har brugt ledelsesretten 
rigeligt, trods de overordnede aftaler i forhandlingsfællesskabet.

- på HB-mødet blev det besluttet, at generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan udskydes, 
dog skal det sikres at valgperioderne overholdes.
Det betyder eksempelvis, at repræsentantskabsmødet i HK Hovedstaden udskydes til 2021 og at 
Christian Grønnemark får sin valgperiode forlænget med 1 år og på valg i 2021 for 1 år.
Skriftlig beretning, regnskab og budgetter vil blive udsendt til de valgte repræsentantskabs-
medlemmer for skriftlig høring.

HK Hovedstaden har tilpasset sig økonomisk, ved ikke at genbesætte vakante stillinger og HK 
Hovedstadens værdipapirer er i +, takket være fornuftig investering.

- HB er på HB mødet den 14.5. forholdt oplysninger vedrørende afkast, hvilket HK Hovedstaden har 
gjort indsigelse.

- der er erstatningskursustilbud på vej ud, til de TR der ikke har været på TR-kursus.

- Klinten er åbnet igen for kurser på op til 10 personer.

- der har været afholdt møde om den nye FH-struktur, hvor Lizette Risgaard præsenterede den nye 
lokalstruktur og kerneopgaverne.

- ERFA-møder i afdelingen er startet op igen – via Teams – og der har været afholdt møder for 
Regionen, rådhusene og jobcentrene.
I næste uge er der møde for skolesekretærer, tandklinikassistenter og biblioteker.
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- Klubber kan søge dispensation for afholdelse af klubgeneralforsamlinger, og det er afdelings-
sektorbestyrelsen som skal godkende udsættelsen.

Karla Kirkegaard orienterer om, at

- fagforeninger med medlemmer i Københavns kommune har oprettet 2 events:
”Suspender budgetloven, serviceloftet og anlægsloftet” den 28. maj 2020 kl. 13.00, hvor 
forhandlingerne om næste års økonomi i kommuner og regioner forventes sluttet.

”Slå ring om Christiansborg” den 8. juni 2020, kl. 16.00 er for at gøre politikerne opmærksom på, at 
der skal gøres noget i forhold til de mange ledige der er kommet i forbindelse med Covid-19 og 
dagpenge generelt. Der skal bruges omkring 250 personer, heraf forhåbentligt nogle fra bestyrelsen 
og nogle af de københavnske medlemmer.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Ansvarlig:
Winnie Axelsen og Karla Kirkegaard.

Punkt 6 – Regnskab 2019 og Budget 2020

Sagsfremstilling:
Regnskab 2019:
Som ventet kom vi ud med underskud. Underskuddet blev på kr. 77.480, hvilket er noget lavere end det 
budgetterede underskud på kr. 274.000.
Konsekvensen er, at der ”kun” overføres kr. 422.520 til buffer for 2020.

Budget 2020:
Der er ikke så meget at sige på nuværende tidspunkt, da det endnu er usikkert hvornår der igen er fuld 
aktivitet.
Forventningen er, at vi kommer ud af året med et overskud, idet en del aktiviteter enten aflyses eller 
udskydes.
Der er endnu ikke taget endelig stilling til, hvordan det vil påvirke budget 2021 – altså om vi får mulighed for 
at overføre mere end de vanlige (op til) kr. 500.000.

Af budgettet/afdelingsrapportering fremgår, at der er brugt kr. 59.651 på Synlighed/julekalender, hvilket ikke 
er korrekt – der er tale om fejlkontering af bidrag til Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation 
(KFF) som vil blive omposteret til Faglige aktiviteter.

Indstilling:
Regnskab 2019 tages til efterretning.

Opfølgning på budget 2020 tages til efterretning.

Referat:
Der spørges til, hvorfor lommebøger står på budgettet, når beslutningen er at der ikke fremover skal 
indkøbes lommebøger.

Det vil fremgå af budget 2020, at der indkøbes lommebøger (ca. 10.000 kr.).

Beslutning:
Regnskab 2019 og opfølgning på budget 2020 er taget til efterretning.
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Ansvarlig:
Søren Rex.

Punkt 7 – TR-konferencen den 24.-25.09.2020

Sagsfremstilling:
Covid-19krisen har sat mange ting på hold, hvilket også gælder arbejdet omkring den årlige TR-konference.

Der har alene været afholdt indledende møde i arbejdsgruppen, idet usikkerheden omkring genåbning 
(hvornår og hvordan) har spillet ind.

Usikkerheden relaterer sig også til, at der ikke er et overblik over følgevirkningerne af krisen.

Her tænkes bl.a. på:
- Hvor mange opgaver og arrangementer, der er udskudt til forventet afholdelse i efteråret?
- Er der mulighed for at prioritere TR-konference?
- Er der vilje til at prioritere TR-konferencen?
- Er det muligt at skaffe oplægsholdere?

På den baggrund foreslår sekretariatet, at TR-konferencen aflyses i 2020.

Sekretariatet har overvejet muligheden for at gøre noget ekstra ud af TR/AMR-mødet sidst på året som en 
erstatning.

Det kunne være en udvidelse med fx spisning, musik, dans, underholdning etc..

Indstilling:
1. TR-konferencen 2020 aflyses.
2. Der arbejdes videre med, at gøre ”noget ekstra” ved TR/AMR-mødet i slutningen af 2020.

Referat:
Drøftelse af om der skal gøres noget ekstra ud af TR/AMR-mødet.

Beslutning:
TR-konferencen 2020 aflyses.

TR/AMR-mødet i december afholdes som det plejer.

Der laves skrivelse til tillidsrepræsentanterne om aflysning af konferencen, med begrundelse om hvorfor.

Der kan eventuelt gøres noget ekstraordinært ved TR-konferencen i 2021.

Ansvarlig:
Sekretariatet.

Punkt 8 – Forbundssektorbestyrelsesmøde 26.05.20

Sagsfremstilling:
Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 26. maj 2020 (er udsendt/udsendes fra 
sekretariatet).

Indstilling:
Til drøftelse og kommunikationsvurdering.
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Beslutning:
Pkt. 1 – Godkendelse af referat
Intet.

Pkt. 2 – Aktuel politisk status
Der udsendes på forhånd den aktuelle politiske status og det forventes at der kommer noget ud i dag, forud 
for mødet i morgen.

Pkt. 3 – OK-21: Kampagneugerne 2020
Uge 37 og 38:
Det er endnu ikke afgjort om der bliver tale om en forlængelse af nuværende OK, hvilket vil være den bedste 
løsning. I givet fald er det alt for tidligt med en sådan kampagne.

Winnie Axelsen stiller spørgsmålstegn ved om det bliver muligt at afholde kampagneuger ude på 
arbejdspladserne.

Dertil kommer, at det kan give medlemmer urealistiske forventninger med en sådan kampagne – det 
forventes at rammen bliver minimal grundet Corona usikkerheden.

Pkt. 4 – Status på Karrieretelefonen
Winnie Axelsen stiller spørgsmålstegn ved alle de opgaver som karrieretelefonen efterhånden har – 
afdelingerne har ”Job & Vejledning” som også tager sig af nogle af de samme opgaver - karrieretelefonen 
ikke skal have flere beføjelse, end de har nu.

Pkt. 5 – Forbrug 2020 i årets første tre måneder samt budget
Intet.

Pkt. 6 – Aktiviteter påvirket af Corona-situationen
Intet.

Pkt. 7 – Kommunikation 2019: Hvordan gik det?
Spændende at følge kommunalbladet efter relancering og om det trykte medie stadig er gældende.
Fremadrettet skal kongresbeslutningen om lokal mediedækning indtænkes i kommunikationen.

Pkt. 8 – Orientering fra HK Kommunals sekretariat
Winnie Axelsen fortæller, at grunden til at fagudvalgene blev nedlagt var, at mange faggrupper ikke var 
omfattet af et fagudvalg. Det er en vedvarende opgave, at holde HK Kommunal oppe på, at der nås langt nok 
ud til medlemmerne ved netværksgruppeløsningen.

Pkt. 9 – Udkast til forbundssektorbestyrelsens mødeplan for 2021
Intet.

Pkt. 10 – Personaleorientering
Der er ansat ny medarbejder i karrieretelefonen.

Pkt. 11 – Meddelelser
Intet.

Pkt. 12 – Eventuelt
Intet.

Ansvarlig:
Winnie Axelsen, Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen.
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Punkt 9 – OK-21

Sagsfremstilling:
Der er pt. overvejelser i Forhandlingsfællesskabet om hvilke modeller der skal være for OK-21, punktet vil 
være på Forbundssektorens dagsorden.

Der vil på afdelingssektorbestyrelsesmødet blive givet en status vedrørende OK-21.

Indstilling:
Til orientering.

Referat:
De mulige scenarier drøftet.

Beslutning:
Enighed om, at forlængelse af nuværende OK med 1 år er at foretrække med den usikkerhed Corona har 
medført.

Ansvarlig:
Sekretariatet.

Punkt 10 - Bestyrelsesuddannelsen

Sagsfremstilling:
I forbindelse med SI-arbejdet har der været talt om behovet for bestyrelsesuddannelse. Ditte har været i 
dialog med KP vedr. et tilpasset valgmodul ”Ledelse af Digital Transformation – Virtuel Organisation”.

Ditte, Winnie og jeg har holdt møde omkring indhold og det har manifesteret sig i vedlagte oplæg.

Ditte vil gennemgå oplægget.

I forhold til økonomien, så er der et par småting, der skal undersøges, men det er opfattelsen at den angivne 
pris er retningsgivende. Hertil kommer selvfølgelig omkostninger til ophold på Klinten (ca. kr. 60.000) og 
udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (ca. kr. 160.000).

Bestyrelsen bedes forholde sig til følgende:
- Indhold af valgmodul – er det dækkende?
- Eksamensform – mundtlig eller skriftlig?
- Økonomi – den samlede pris vil ligge i omegnen af kr. 500.000 – kr. 520.000.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplægget og tager stilling til følgende:

- indhold
- eksamensform
- økonomi

Referat: 
Ditte Adsersen og Søren Rex orienterede om baggrunden for og uddybede indstillingen.

På forespørgsel oplyste Søren Rex, at uddannelsen vil blive oprettet som en FIU-aktivitet, da alle i 
afdelingssektorbestyrelsen er tillidsrepræsentanter.

Der er stemning for uddannelsen.
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Dato for afholdelse drøftet.

Det bliver foreslået, at de 2 første afholdes den 24. og 25. september 2020, hvor TR-konferencen netop er 
besluttet aflyst – dette var der opbakning til.

Beslutning:
Da alle ikke kan i efteråret 2020, skal der sendes tilbagemelding til Søren Rex om de datoer/tidspunkter, hvor 
man ikke har mulighed for at deltage.

Indhold: Godkendt.
Eksamensform: Mundtlig.
Økonomi: Godkendt.

Ansvarlig:
Søren Rex.

Punkt 11 – OK med Sampension

Sagsfremstilling:
Der er indgået overenskomst med Sampension.

Overenskomsten er indgået for 3 år med en økonomisk ramme på i alt 6,79%, der fordeler sig som følger:

- Lønstigninger 3 x 2% i alt 6%
- Forhøjelse af pension med 0,25%
- Tandforsikring 3 x 0,18% i alt 0.54%

Hertil kommer forbedringer i forhold til udvidet åbningstid, pasning af sygt barn og udvidelse af orlov til fædre, 
samt tilpasning vedr. særlig feriegodtgørelse.

Indstilling:
Det indstilles, at overenskomsten tages til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Ansvarlig:
Sekretariatet.

Punkt 12 – Den gode historie

Sagsfremstilling:
Hanne Buus Appelgreen fortæller, at der er igangsat et udviklingsprojekt om den fleksible arbejdsplads og 
den fleksible arbejdsuge i Egedal kommune.

Indstilling:

Beslutning:
Winnie Axelsen kontakter Hanne Buus Appelgreen efter mødet, for nærmere uddybning og kontakt til 
journalist på nyhedsbrevet.

Ansvarlig:
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Punkt 13 - Meddelelser

Sagsfremstilling:
Line Hi Ja Wedenborg fortæller, at den nye lægesekretæruddannelse er blevet prækvalificeret i 
undervisningsministeriet.

Indstilling:

Beslutning:

Ansvarlig:

Punkt 14 – Orientering fra sekretariatet

Sagsfremstilling:
Søren Rex fortæller, at Rie Holst har valgt at gå på pension pr. 01.09.20.

Indstilling:
Til orientering.

Beslutning:

Ansvarlig:
Søren Rex.

Punkt 15 - Eventuelt

Sagsfremstilling:
Intet.

Indstilling:

Beslutning:

Ansvarlig:

Punkt 16 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:
Mandag, den 8. juni 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 28. maj 2020.
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Input til næste dagsorden sendes senest 25. maj 2020 til Anette H. Karlsson eller Søren Rex.

Afleveres i formen:
 Emne
 Indstilling
 Sagsfremstilling
 Ansvarlig
 Bilag

Indstilling:
Til orientering.

Beslutning:
Vi holder fast ved afdelingssektorbestyrelsesmødet og gerne fysisk fremmøde, hvis det er muligt.

Input til dagsorden senest torsdag, den 28. maj om morgenen.

Ansvarlig:
Søren Rex og Anette H. Karlsson.

Punkt 17 – Deltagere på afdelingssektorbestyrelsesmødet

Sagsfremstilling: 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 ej fremmødt
Jens Rastrup Andersen Sundhed.dk
June Andersen Københavns kommune
Karen Lynn Jacobsen Bornholms Regionskommune
Leif Luxhøj-Pedersen Lyngby-Taarbæk kommune
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
Hanne Fie Brejner Høje-Taastrup kommune

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

Beslutning:

Ansvarlig:
Anette H. Karlsson

Mødedeltagere:
Winnie Axelsen, Karla Kirkegaard, Bo Vollertsen, Camilla Ellitsgaard, Ditte Bredahl Adsersen, Hanne Buus 
Appelgreen, Jens Rastrup Andersen, Karen Lynn Jacobsen, Leif Luxhøj-Pedersen, Linda Svendsen, Line Hi 
Ja Wedenborg, Lisbeth Hoffmann-Pedersen, May Andersen, Merete Andersen, Søren Holdt Lorentzen, Tina 
Samson og Hanne Fie Brejner.

June Andersen deltog fra kl. 13.00 på grund af manglende indkaldelse.

Afbud fra Susanne Pedersen.

Jens O. Hansen mødte ikke frem.

Fra afdelingen:
Nina Bendtsen, Søren Rex og Anette H. Karlsson.


