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REFERAT 
 
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 14. december 2020 fra kl. 
9.00 – 15.00 
Via Teams 
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Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden 

 

Sagsfremstilling: 

Information fra Sampension v/Jakob Juul-Thorsen fra kl. 09:00 – 10:00 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 16. november 2020. 

3. Strategiske indsatsområder. 

4. Aktuel politisk fokus. 

5. Synlighed i medierne. 

6. Referat fra afdelingssektorgeneralforsamlingen den 15. september 2020. 

7. TR-konferencen den 23. og 24. september 2021. 

8. Generalforsamlingen 16. marts 2021. 

9. Budget 2021. 

10. Hverdagens Velfærdshelte. 
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11. Medlemstilfredshedsundersøgelsen 2020. 

12. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 

13. Faglig handlingsplan 2021-2022. 

14. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen. 

15. Orientering fra sekretariatet. 

16. Eventuelt. 

17. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

18. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet. 

 

 

Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes via Teams og starter kl. 09:00 

 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Kate Skou Rasmussen 

 

 

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 16. november 

2020 

 

Sagsfremstilling: 

 

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmøde den 16. november 2020. 

 

Referat: 

Karla Kirkegaard havde bemærkning/præcisering til side 8 hvor der står anført: 

 

”Ditte har oplyst at der i formandskabet drøftes om fremsendes et forslag fra HK Hovedstaden – 

altså, at man kan afvikle generalforsamlinger digitalt”  

 

Det er formandsgruppen i HK Hovedstaden. 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Kate Skou Rasmussen 

 

 

Punkt 3 –  Strategiske indsatsområder 

 

Sagsfremstilling: 

 

Der gives tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der har holdt møde siden sidste 

afdelingssektorbestyrelsesmøde den 19. oktober 2020 

 

• Booste bestyrelsen 

• Oversigt 
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Referat: 

Søren Rex orienteret om det fremsendte oversigtsskema, og de tanker der var omkring dette. 

Muligvis skal arbejdsgruppen omkring ”Booste bestyrelsen” kigge på det igen. 

 

Der var en kort drøftelse med diverse tilkendegivelser. 

 

Skemaet blev taget til efterretning/godkendt. 

 

Beslutning: 

Der arbejdes videre med oversigten som bliver opdateret når der er nye tiltag. 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 4 – Aktuel politisk fokus 

 

Sagsfremstilling: 

- Hvad er der sket siden sidst? 

- Hvad sker der fremadrettet? 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Der var HB møde i sidste uge – 2 dage gode og fyldige.  

 

En undren over, at alle HB medlemmer havde deres kamera lukket. Problematiske at 

oplægsholderne kun kunne se en sort skærm. Ditte drøftede dette med Kim Simonsen, specielt set 

i lyset af, at vi havde et punkt på dagsordenen om virtuel GF.  

 

Ditte opfordrede også til, at vi kunne få opdateret vores love omkring afviklingen af 

generalforsamlinger grundet den teknologiske udvikling, og de nye muligheder der er. 

 

Vi har fået godkendt vores ansøgningen omkring afvikling af valg og generalforsamling virtuelt. 

 

Drøftelser i HB omkring kongres tema. 

Fremtidens fællesskab – flere i fremtidens fællesskab. Man ser 3 store udfordringer.  

1) alder – mange forlader arbejdsmarkedet.  

2) frem mod 2025 vil en færre del der vælge de klassiske HK-uddannelser – særligt EUD 

og EUX.  

3) medlemmernes forventninger forandres konstant – hvordan kan vi blive ved med at være 

relevante.  

I forhold til disse udfordringer vil der være 3 spor i forlængelse af disse temaer 

 

Drøftelse af erhvervsuddannelserne, da der er et sort frafald. Ca. 40 procent dropper ud fra 

overgangen fra grundforløb til hovedforløb.  

 

Der er stadig udfordringer med manglende praktikpladser.  

 

Dårligt image. Hvordan profilerer vi vores uddannelser? Kunne vi få lavet en ny branding – der er 

fokus på dette. 
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Karla Kirkegaard 

Referat fra Forbundssektor – temadrøftelser var gode og med gode bilag. Enig i Dittes orientering, 

og syntes det var positivt at de andre afdelinger er enige i, at vi har en udfordring med vores 

elever. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Forlængelse af trepartsaftalerne omkring arbejdsdelinger kommer til at gælde for hele 2021. Hvis 

der ikke er aftaler omkring arbejdsdeling i OK – opfordres man til at få det ind. 

 

Finanslov – delt godt ud – strategi fra Socialdemokratiet var muligvis at de fik ”Arne” og at 

støttepartierne derfor fik en god andel af puljen. Der var desværre ikke noget omkring udhuling af 

dagpengene. 

 

Mange ting er lukket ned. Så er vi i gang med at planlægge en virtuel uddannelses dag. Første 

møde er afviklet med COK og KP. Vi vil gerne have nye varer på hylderne – vi tænker vi også skal 

have tilbud til vores ledere noget videreuddannelse. Tankerne går på at vi afvikler en 

uddannelsesdag i rund mødesal og man tilmelder sig på forhånd til nogle grupper som går fra i  

Break Out Rooms – grupper man skal tilmelde sig til.  

 

Der er masser af muligheder, fx Virtuel organisation (KP), Sundhedsjura (COK), Kompetencepakke 

til ledende lægesekretærer (COK) 

 

Møde i formandsgruppen i HK Hovedstaden, hvor man drøftede undersøgelse i oktober omkring 

sexisme og krænkende adfærd. Undersøgelsen viste at mange mænd var krænkende. 

Formandsgruppen mener ikke den metodiske og analytiske del var tilfredsstillende. Der var alt for 

mange krydsninger i rapporten, hvorfor vi ikke kan konkludere ordentlig. Formandsgruppen her i 

huset, er enige om at der skal laves en ny undersøgelse.  

 

Der har været afviklet et digitalt møde for vores elever – ”Elev under Corona”. Eleverne kritisere 

manglende feedback på deres opgaver. Kritik er videregivet til formandsgruppen i HK Hovedstaden 

og der er rettet henvendelser UU Nord, NEXT, og Niels Brock. Ditte vil give en tilbagemelding på 

dette når hun ved mere. 

 

Henne Buus Appelgreen 

Hanne fortæller, at hun også har fået lignende henvendelser og at hun også har rette henvendelse 

til Niels Brock. Glad for at vi tager det op og undersøger nærmere. 

 

Søren Rex 

Kontakt os hvis i høre noget omkring elevernes kritik. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Ny uddannelser til Sundhedsadministrativ koordinator. Den kortere videregående uddannelse 

bliver afviklet på et højere teoretisk niveau. Der stilles derfor større krav til den ledende 

lægesekretær. Det kræver ny ledelse og vi har derfor med COK kigget på en ny kompetencepakke 

bestående af to fag. 

 

Hjemmearbejde: En del af vores medlemmer udvikler depression og angst.  

 

Der har blandt andet været en artikel i politikken omkring Lone Hastrup som er sekretær for 

næstformanden i FH. Hun har udviklet en depression, men er tilbage igen. 
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Karla Kirkegaard 

HB har udarbejdet en politik omkring seksuel chikane.  

 

HK Kommunal har på baggrund af ”VIVES rapport om konkurrenceudsættelse af administrative 

opgaver” udarbejdet et notat som fastslår at undersøgelsen ikke har taget højde for det hele. Karla 

videresender notatet og rapporten (Er gjort) 

 

Karla orienterede om Skulder v/ Skulder arrangement den 1.2. og opfordrede til virtuel deltagelse. 

Program vedlægges referat. 

 

 

Jens Rastrup Andersen 

Har spurgt Søren Rex om vi havde modtaget en høring omkring logoplysninger (EPJ systemerne). 

som borgerne kan se (navn, efternavn, titel og ansættelsessted). Søren kunne oplyse, at vi ikke 

havde modtaget nogen høring, hvorfor Jens kontaktede Ole Gregersen. Ole havde ikke hørt noget, 

omkring denne høring, men kunne fortælle de havde fået en anden i høring. 

 

Henrik Gammelholm har konstateret at der i de 2 høringer fra Styrelses fra patientsikkerhed  og 

Sundhedsministeriet er modstridende oplysninger.  – skal oplyse fornavn, efternavn og titel, 

ansættelsessted. 

 

 

Der var herefter en længere debat omkring disse problematikker, og de udfordringer det ville kunne 

afstedkomme. Ditte, Karla og Karen bringer det videre til forbundssektorbestyrelsen – selvom der 

ikke er meget der kan gøres på 14 dage inden det træder i kraft. 

 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl og Karla Kirkegaard 

 

 

 

Punkt 5 – Synlighed i medierne. 

 

Sagsfremstilling: 

Artikler/interviews der har været i medierne siden sidste afdelingssektorbestyrelsesmøde 

 

Referat: 

 

Lisa Greve Korsbæk 

Talt med Berit Andersen omkring bestyrelsesuddannelsen, der kommer formentlig snart noget i HK 

bladet. 

 

Line Hi Ja Wedenborg 

Kun til orientering. Kontaktet af 2 læger og en politiker vil gerne have hendes medvirken til noget 

omkring SP – havde ikke lyst til at være med – virker som om at de er ”3 sure mænd som ikke har 
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fået deres vilje” 

  

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 6 – Referat fra afdelingssektorgeneralforsamlingen den 15. september 2020. 

 

Sagsfremstilling: 

Referat fra afdelingssektorgeneralforsamlingen den 15. september 2020 

 

Referat: 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 7 – TR konferencen den 23. og 24. september 2021. 

 

Sagsfremstilling: 

I forbindelse med vores TR-konference skal vi nedsætte en arbejdsgruppe der skal drøfte indhold 

på konferencen. 

 

Sekretariatet foreslår der vælges 4 medlemmer fra afdelingssektorbestyrelsen. 

 

For sekretariatet deltager: 

Søren Rex 

Birgitte Frederiksen 

Anne Lætgaard 

Kate Skou Rasmussen 

 

Referat: 

Følgende blev valgt 

Line Hi Ja Wedenborg 

Susanne Pedersen 

Merete Andersen 

Bo Vollertsen 

 

Afdelingen indkalder til møde. 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 
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Sekretariatet 

 

 

Punkt 8 – Generalforsamlingen 16. marts 2021. 

 

Sagsfremstilling: 

Der er ansøgt om tilladelse til, at afholde generalforsamlingen digitalt, samt foretage valgene før 

selve generalforsamlingen den 16. marts 2021. 

 

Hovedbestyrelsen har godkendt vores dispensationsansøgning som en forsøgsordning. 

 

Dette betyder at der afholdes virtuel generalforsamling samt at der vil der blive foretaget 

valghandling til samtlige valg inden den 16.3.2021, og resultatet vil blive offentliggjort på 

generalforsamlingen den 16.3.2021. 

 

Kandidater vil få mulighed for, få uploadet en skriftlig/præsentationsvideo med motivering på vores 

hjemmeside, inden valghandlingen igangsættes. Præsentationsvideoen kan have en maksimal 

længde på 1 minut.  

 

Der vil blive udarbejdet en tidsplan for, hvornår kandidater skal have indsendt deres kandidatur, 

samt i hvilken periode valghandlingen foretages. Desuden en procedure for afgivelse af stemmer.  

 

Det planlægges vil der blive foretaget afstemning via Eventbuizz, og det vil blive sikret, at kun 

medlemmer vil kunne afgive stemme, samt at der ikke vil kunne stemmes mere end 1 gang.  

 

Denne procedure vil betyde, at kandidater vil skulle opstille til alle de valg, som de ønsker. F.eks. 

vil en kandidat skulle tage stilling til, om der også ønskes opstilling som suppleant, såfremt man 

ikke opnår valg til bestyrelsen.  

 

Det indstilles, at vi følger den forretningsorden som har været brugt på 

afdelingssektorgeneralforsamlingen, som blandt andet betyder, at den valgte bestyrelse er valgt 

forlods til repræsentantskabet i HK Hovedstaden. 

 

Generalforsamlingen afholdes digitalt den 16.3.2020 fra kl. 16.30. Der vil være en pause kl. ca.18. 

Streamingen vil blive foretaget fra HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads.    

 

Punkterne 6a,6b,6c,6d,6f,6g,6h,6i,6k og 6l vil blive afholdt inden selve generalforsamlingen. 

 

Information om hvorledes der kan stemme samt hvorledes der tilmeldes til den digitale 

generalforsamling udsendes i januar måned 2021. Dette vil blive opdelt i 2 events, 1 med tilmelding 

til valgene og 1 med tilmelding til selve afdelingssektorgeneralforsamlingen.   

 

Sekretariatet indstiller Lillian Nielsen og Ole Gregersen som dirigenter på 

afdelingssektorgeneralforsamlingen og de har begge tilkendegivet, at de godt kan være dirigenter 

på afdelingssektorgeneralforsamlingen den 16. marts 2021. 
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Tidsforløbet vil blive planlagt således: 

 

Dato   Aktivitet 

December 2020  Offentliggørelse i BT-Metro om afholdelse af generalforsamlingen  

 

December 2020 Indkaldelsen til generalforsamlingen uploades på hjemmesiden  

 

Januar 2021 Skriftlig beretning – som små videoindslag på hjemmesiden. Det er aftalt, at 

der ikke udarbejdes en skriftlig beretning, men at der vil blive, via 

hjemmesiden, opladet små videoer om emnerne. Der skal aftales dato for 

optagelsen af disse.  

 

Januar 2021 Materiale om tilmelding til generalforsamlingen samt procedure for 

afstemningen offentliggøres på hjemmesiden.  

20.1.2021  Afdelingssektorbestyrelsesmøde – fordeling af mandater samt antal 

kongresdelegerede. 

 

26.1.2021 og den  Datoer for optagelse af videomateriale til opstilling via hjemmesiden.   

11.2.2021 dette gælder kun for valgene til afdelingssektorbestyrelsen samt suppleanter 

hertil. 

 

 Til de øvrige valg kan kandidaterne fremsende skriftlig motivering som vil 

blive uploadet på hjemmesiden.   

 

5. 2.2021 –  

3.3.2021 Opstillingsmaterialet uploades på hjemmesiden. Kandidater kan indlevere en 

video på max 1. minut eller et skriftligt oplæg.   

 

3. marts 2021   Sidste frist for at komme på stemmesedlen.  

 

8.3.2021 –  

11.3 2021  Afholdes afstemningerne om pkt. 6a,6b,6c,6d,6f,6g,6h,6i,6k og 6l. Ved 

eventuel stemmelighed blandt kandidater, vil der blive foretaget lodtrækning 

af stemmeudvalgsformanden.  

 

 OBS. Der kan kun stemmes 1 gang, så der er ikke mulighed for at ændre sin 

stemmeafgivelse.  

 

16.3.2021   Offentliggøres afstemningsresultaterne. (på generalforsamlingen).  

 

 

 

 

 

 

Punkt 6 j, vil blive behandlet den 16.3.2021. 
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Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigenter 

2. Forslag til forretningsorden 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Beretning 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af: 

a. Afdelingssektornæstformand for 2 år 

b. 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år   

c. 4 suppleanter for 1 år 

d. 2 afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer til HK Kommunals forbundssektorbestyrelse, 

heraf 1 bestyrelsesmedlem fra Bornholm 

e. 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse 

f. 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse 

g.  Repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til HK Hovedstaden 

h. Valg af delegerede til HK’s 33. ordinære kongres 28.-30.10.2021 

i. Valg af suppleanter til HK’s 33. ordinære kongres 28.-30.10.2021  

j. Forslag til HK’s 33. ordinære kongres 28.-30.10.2021  

k. Valg af 1 fanebærer 

l. valg af 2 fanebærersuppleanter for 1 år 

7. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være afdelingen i hænde senest 7 

dage før denne. 

 

Der skal gøres opmærksom på at eventuelle afstemninger vil være elektroniske og vil foregå via 

smartphones eller tablet via Eventbuizz.    

 

 

 

Valg på generalforsamlingen i 2021 

 

Valg af næstformand. 

Karla Kirkegaard er på valg 

 

Valg til afdelingssektorbestyrelsen i 2021: 

Følgende er på valg til afdelingssektorbestyrelsen i 2021: 
 
Hanne Buus Appelgreen KL 
Leif Luxhøj-Pedersen  KL 
Lisbeth Hoffmann-Petersen KL 
 
Jannie Hytting   KBH/FRB 
Merete Andersen  KBH/FRB 
 
Søren Holt Lorentzen  Regionen 
Line Hi Ja Wedenborg Regionen 
 
Jens Rastrup Andersen Øvrige  
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Følgende er valgt i 2020 for en 2-årig periode, og er ikke på valg: 
 
Hanne Fie Brejner  KL 
May Andersson  KL 
Tina Samson   KL 
Susanne Pedersen  KL 
 
Bo Vollertsen   KBH/FRB 
Kim Sørensen   KBH/FRB 
 
Lisa Greve Korsbæk  Regionen 
 
Camilla Ellitsgaard  Øvrige 
 
 
Forlods valg: 
Karen Lynn Jacobsen  Bornholm 
 
Valg af suppleanter til afdelingssektorbestyrelsen 
Der vælges 1 suppleant til hver valggruppe. Valgene foretages særskilt for hver enkelt valgruppe.  

 
Suppleanter valgt i 2020:  
Michael Rasmussen  KL 
June Andersen   KBH/FRB 
Conni B. H. Jensen  Regionen 
Ingen valgt   Øvrige   
 
Personlig suppleant – forlods valgt  
Henrik Marchmann Hansen, Bornholm 
 

2 afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer til HK Kommunals forbundsbestyrelse, heraf et 

bestyrelsesmedlem fra Bornholm 

På valg er:  

Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen (valgt fra Bornholm) – valgt i 2019 

 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem til HK Hovedstadens bestyrelse 

På valg er:  

Karla Kirkegaard er valgt i 2019 
 
Hanne Buus Appelgreen er valgt i 2020 og er ikke på valg. 
 

Valg af 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse 

Suppleanter er på valg hvert år, følgende er valgt i 2020 

 

Tina Samson (1. suppleant) 
May Andersen (2. suppleant) 
 
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. 
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Følgende er valgt for en 2-årig periode i 2020: 
 
Brian Perri, Frederikssund Kommune 
Karin Danielsen, Høje Taastrup Kommune 
Signe Bech Mortensen, Vallensbæk Kommune 
 
Emma Paaske, Københavns Kommune, BIF 
Benjamin Christoffersen, Københavns Kommune, BIF 
Mette Flindt-Larsen, Københavns Kommune, KFF   
 
Lilian Nielsen, Region Hovedstaden, Center for HR 
Joan Nødskov Pedersen, Region Hovedstaden, Amager/Hvidovre Hospital 
Pia Ann-Charlott Andersen, Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital 
Katrine Stensholm Lund, Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center København 
 
   
Valg til HK Danmarks Kongres i 2021. 

 

Det skal oplyses, at HK Danmark medio januar 2021 vil udsende den officielle indkaldelse til 

kongressen og nærmere specifikation vedrørende antal delegerede.  

Antal delegerede udregnes på grundlag af medlemstallet pr. 31. december 2020. 

 

Valg af fanebærere   

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

 

Referat: 

John Bøgelund Sørensen  

Orienterede om sagsfremstillingen.  

 

Søren Rex 

Vær opmærksom på, at GF 2021 kommer til at køre i 2 events – den ene er valget og den anden 

er selve GF. 

 

Søren Holdt Lorentzen  

Vil gerne have sit navn rettet fra Holt til Holdt. Det gør John 😊  

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Valget omkring at afviklet vores generalforsamling blev taget ud for at få flere fagpolitiske 

drøftelser. Skulle have været et hybrid altså både digitalt og som fysisk fremmøde. Som det ser ud 

nu er det ikke muligt. Håber vi kan være ”så mange” at ASB kan deltage i rund mødesal. Det bliver 

en generalforsamling uden stor interaktion da vi ikke kan planlægge med Break Out Rooms men 

mere en event generalforsamling – der skal selvfølgelig kunne stilles spørgsmål til beretningen. 

 

Peter Hummelgård har sagt jeg til at komme med et oplæg af ca. 10 minutters varighed. Vi må 

finde ud af hvad vi gerne vil spørge om. 

 

Vi plejer at bruge mange penge på vores generalforsamling, som jo ikke bliver brugt i samme 

omfang til næste år. Ditte har derfor forespurgt Ida Corr og hun/de vil komme og spille og synge – 
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det vil koste ca. kr. 70.000,-  Derfor har vi brug for jeres tilkendegivelse til brug af penge til dette. 

 

Der var efterfølgende en længere debat omkring ovenstående i relation til at anvende ca. kr. 

70.0000,- på musik til generalforsamlingen. Gode råd om en opfordring fra Søren Holdt Lorentzen 

om at drøfte med Ida Corr hvis vores medlemmer skulle finde på at optage ”koncerten” og dele 

den. Gode råd fra andre bestyrelsesmedlemmer omkring hvornår det ville være hensigtsmæssigt 

at afvikle musikken på vores generalforsamling. 

Flertallet godkendte herefter musik til vores generalforsamling i 2021 og anvendelse af ca. kr. 

70.000,- til dette. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Foreslår at invitere arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal– ”Arbejdslivet i bevægelse” 

Er gjort og han har accepteret. 

 

 

Søren Rex 

Vi besluttede på sidste bestyrelsesmøde at vi skulle udarbejde optagelser af videoberetning. 

 

Emner til beretningen og hvem der har budt ind: 

Arbejdsmiljø – Karla Kirkegaard 

Kongresforslag lønstruktur – Leif Luxhøj-Pedersen 

Kongresforslag elever – Hanne Appelgreen er foreslået 

Kompetenceudviklingstiltag COK – Søren Holdt Lorentzen og Line Hi Ja Wedenborg 

Uddannelse – virtuel organisation – hvem ?? 

Corona – arbejde hjemmefra – hvilke erfaringer – Hanne Fie Brejner 

Afdelingssektorbestyrelsesuddannelsen - Tina Samson, Hanne Fie Brejner og Ditte Gottlieb 

 

Søren har brug for en tilbagemelding fra de enkelte, om de stadig ønsker at udarbejde en video, 

således vi kan arbejde videre med denne del.  

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 9 – Budget 2021. 

 

Sagsfremstilling: 

Søren Rex 

Gav en kort orientering om budget 2021. 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 
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Punkt 10 – Hverdagens Velfærdshelte. 

 

Sagsfremstilling: 

Til brug for at øge vores synlighed i forbindelse med det forestående kommunal- og 

regionsrådsvalg i november 2021 har vi i tankerne at få produceret nogle korte videofilm der viser 

vores medlemmer/fag.  

 

Vi er stadigvæk i idefasen, men vi forestiller os en ensartet skabelon, hvor en faglighed 

præsenteres og der efterfølgende afsluttes med et ”speak” med Ditte. 

 

Overskriften er vi også interesseret i input til. 

 

Videoerne tænkes at have en varighed af 1½-2 minutter, da det er svært at fastholde interessen i 

længere tid. 

 

Vi foreslår, at vi tager udgangspunkt i de fagområder, hvor vi allerede har ERFA-grupper for at 

sikre en form for ejerskab og involvering. Grupperne er: 

- Beskæftigelse 

- Rådhus (her kan mange komme i spil) 

- Bibliotek 

- Lægesekretær 

- Tandklinik 

- Skolesekretær 

 

Vi håber også at ERFA-grupperne kan være med til at ”bane vejen”, da vi jo skal bruge nogle 

medlemmer og lokaliteter. 

 

Vi tænker videoerne først og fremmest skal leve på YouTube, Facebook og hjemmeside – men vi 

tænker, at der muligvis kunne være et større potentiale. 

 

Hvis bestyrelsen nikker til ovenstående ide vil vi arbejde videre med projektet og afdække 

mulighederne, herunder økonomi, idet intet i denne verden er uden omkostninger. 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

kvalificerede indstillingen og tankerne omkring det. Skal bruges til at fortælle hvad vores fag kan til 

brug for kommunal og regionsvalget. Det skal være ”almindelige medlemmer” og skal ske via vores 

ERFA-grupperne. 

 

Alle syntes det er en rigtig god og fin ide. Der skal arbejdes videre med titel, form, og økonomi. 

 

Afdelingssektorbestyrelsen vil senere i forløbet blive inddraget igen. 

 

Beslutning: 

Godkendt at arbejde videre med projektet. 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 
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Punkt 11 – Medlemstilfredshedsundersøgelsen 2020. 

 

Sagsfremstilling: 

Medlemstilfredshedsundersøgelsen 2020.  

 

Referat: 

Søren Rex 

En kort intro til undersøgelsen 

 

Vi taget emnet på dagsordenen til januar hvor vi beder ”en klog” om at komme og give os uddrag 

af undersøgelsen. Henrik Rasmussen og Patrick Hansen er inviteret til kl. 09:00. 

 

 

Der er ikke særlige mange respondenter der har været med, men den er dog repræsentativ. 

 

Søren Holdt Lorentzen 

Har drøftet undersøgelsen med Line. God pointe fra Line. Vi bliver alle sammen ældre. Er det ”de 

gamle” der skal spørges om - Hvad det er vi vil have? 

 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 12 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Referat: 

 

Punkt 1: Godkendelse af referat. 

Intet 

 

Punkt 2:  Aktuel politisk status.  

Intet 

 

Punkt 3:  Dispensation fra fysiske generalforsamlinger / Minimumsbestemmelser. 

Karla Kirkegaard 

Da HB har truffet beslutning er dette punkt ”overhalet indenom” 

 

Punkt 4: Status på OK21. 

John Bøgelund Sørensen 

Sammenskrivning af OK er gået i gang. Vi udveksler krav den 15. december 2020 

Søren Rex 

Vi har i forbindelse med OK21 modtaget lister fra HK Kommunal som der skal rettes op på inden 

OK21. Søren har skrevet til forbundet, og opfordre dem til at skrive til vores medlemmer om at de 

skal gå ind på mit HK og få rettet deres informationer. 
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Ditte Gottlieb Bredahl  

Susanne Fagerlund har oplyst at HK Kommunals krav er med procentuelt generelle lønstigninger. 

Repræsentantskabsmøde den 15. december i FH hvor de formelt skal godkendes forud for 

udvekslingen 

 

 

Punkt 5: Konfliktstrategi ved OK21. 

Søren Rex 

Som tidligere nævnt er vi i gang med at kigge på - at få listerne gået i genne. Det er forbundet der 

står for det hele hvis vi skulle komme i konflikt. 

 

Kim Sørensen 

Jobcentrene – ved sidste OK, var det en udfordring da man – kun - delvist udtog på jobcentrene.  

 

Bo Vollertsen 

IT området – i relation til at der ikke er særligt stor organiseringsgrad på IT området kan man 

overveje om det er fornuftigt at udtage dem til konflikt. Hvem gavner det, at lønfolkene bliver 

hjemsendt. 

 

Søren Rex 

Vi tager det når vi kommer nærmere. 

 

 

Punkt 6: OK21: Urafstemning og kampagneuger. 

 

Bo Vollertsen 

Digitalisering har rykket sig – kunne det været muligt at man løbende kan få tallene på klubniveau, 

således at den enkelte TR kan følge med i hvor mange, der har stemt i egen klub. Spørgsmålet er 

videreformidlet 

 

Punkt 7: OK21: Forhandlingsøkonomien i kommuner og regioner. 

Intet 

Der er efterfølgende tilgået afdelingen materiale som er udsendt til bestyrelsen 

 

Punkt 8: AUA-projekt: Dialogforum om administrativ faglighed og effektivitet. 

Bo Vollertsen 

Når man vælger kan man så på – landsplan – afhængig af styreformer – se om det er en stor 

kommune eller en lille kommune, kan man udvælge anderledes. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Brug HK´erne og jeg er ikke uenig i LEON principperne. Men vi skal også sælge os for kvalitet. De 

skal bruges os fordi vi er bedst til opgaven. Det kan være lidt ærgerligt, at vi bliver ”promoveret” 

fordi vi er de billigst og måske ikke altid de bedste. 

 

Jens Rastrup Andersen 

Vi er nødt til at erkende, at alt drejer sig om penge, men derfor kan det billigst også godt være det 

bedste. 

 

Bo Vollertsen 

Vi kigger på kvalitet sammenholdt med det budget vi har, så hvis man vælger det dyreste så har 
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man også de færreste ressourcer – altså antal. 

 

Line Hi Ja Wedenborg 

Vi skal udvikle vores omdømme og så fremføre at vi er BEDST og BILLIGST og ikke nødvendigvis 

kunne tænke LEON som billigst  

 

Søren Holdt Lorentzen 

Hvorfor er det man skal vælge os som faggruppe? Vi skal ligge vægt på vi er kvalificeret og super 

effektive og ja – så er vi også de billigste. 

 

May Andersen 

Man skal ansætte dem der er behov for i forhold til den kvalitet der er brug for. En konsulent kan 

også godt være en administrativ medarbejder og ikke nødvendigvis en akademiker.  

 

Søren Holdt Lorentzen 

Enig med Ditte med hensyn til at vi ikke skal sælge billetter fordi vi er billigst, men fordi vi er de 

bedste.  

 

 

Punkt 9: MSI 2020 – HK Kommunal. 

Intet 

 

Punkt 10: Budget 2021. 

Intet 

 

Punkt 11: Tidsplan for årsrapport 2020, budgetopfølgning 2021 og sektorbudget 2022. 

Intet 

 

Punkt 12: (Lukket) Revisionsprotokollat 

Intet 

 

Punkt 13: Personaleorientering 

Intet 

 

Punkt 14: Takkekort 

Intet 

 

Punkt 15: Eventuelt 

Intet 

 

Beslutning: 

Se under hvert punkt 

 

Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen 
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Punkt 13 – Faglig handlingsplan 2021-2022. 

 

Sagsfremstilling: 

Faglig handlingsplan 2021-2022. 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Opmærksomme læser vil se at formål, mål og indsatser – nu står på den måde som vi gerne ville 

have det og det er tilrettet med hensyn til at få mindre tekst, så det bliver nemmere at se hvad vi 

gerne vil. 

 

Søren Rex 

Opfølgning på faglig handlingsplan er droppet i 2. halvår 2020. 

 

Bo Vollertsen 

Plejer vi ikke have vores egen opfølgning i forhold til Kommunals faglige handlingsplan.  

 

Søren Rex 

Vi plejer at gøre det på bestyrelseskonference hvor vi finde ud af hvilke indsatsområder vi så her i 

afdelingen skal gå med. Det tager vi efter generalforsamlingen. 

 

Søren Holdt Lorentzen 

Positivt at Lene Roed har vendt lidt rundt på det, og syntes det er lettere at arbejde med når vi skal 

kigge på det fremadrettet. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

 

Punkt 14 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Referat:  

Jens Rastrup Andersen 

Kan vi sætte noget i omkring det med de 2 høringssvar som vi drøftede tidligere. Søren Rex 

bemærker det skal op på forbundsniveau og Ditte Gottlieb Bredahl beder Jens R.A. og Søren H.L. 

om at blive på Teams for at drøfte dette. 

 

Hanne Fie Brejner 

Høje-Taastrup har beordret medarbejder til at tage en ½ times gåtur hver dag. 

 

Jens Rastrup Andersen 

Vi har haft det i 2 år – motion i arbejdstiden, minimum skal man være 2 – man må ikke ”gå” alene. 
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May Andersen 

Motion i arbejdstiden – 1 time om uge, man må godt motionere alene. Det skal blot aftales med 

kolleger.  

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 15 – Orientering fra sekretariatet. 

 

Sagsfremstilling: 

 

 

Referat: 

Søren Rex 

Vi prøver at arbejde hjemmefra. Stemningen er god.  

 

Enkelte Corona tilfælde her i huset, hvilket blandt andet gør at vores teknikere i ”Driften” er 

hjemsendt pt. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 16 – Eventuelt. 

 

Sagsfremstilling: 

 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

En god nyhed – julekonkurrence – et boost på 1600 procent – dejligt positivt, at vores medlemmer 

har taget så godt i mod det. 

 

Super ærgerligt at vi ikke har kunne mødes fysisk. Det har været dejligt med en god debat i dag og 

vi har kunne fyldet mødet ud.  

 

Ønsker alle en god jul og et godt nytår. 

 

Søren Holdt Lorentzen 

Det har ikke været anstrengt, at vi har brugt så mange timer i dag. Tak for julegave.  

 

Susanne Pedersen 

Vil også sige tak – modsat Søren H.L, vil jeg gerne mødes fysisk 😊  
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Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

Punkt 17 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

 

Sagsfremstilling: 

Onsdag den 20. januar 202 kl. 09:00 – 15:00, Svend Aukens Plads 11, 2300 København, 

Mødelokale 4.1 og 4.2. Vær opmærksom på, at det muligvis ændres til et Teamsmøde afhængig af 

forsamlingsforbuddet. 

 

 

 

Punkter/emner til kommende møder: 

 

• Godkendelse af kommissorium for Erfa-gruppen for F-TR og klubformænd. Ansvarlig: Bo 

Vollertsen og Merete Andersen. 

 

• Organiseringsgrad 

 

• Elevudvalget 

 

• Forbundskongressen 2021 – evt. forslag til lovændring 

 

 

Næste dagsordenmøde er tirsdag den 5. januar 2021. Input til næste dagsorden sendes senest 

mandag den 4. januar 2021 til Kate Skou Rasmussen (kate.skou.rasmussen@hk.dk) eller Søren 

Rex (soeren.rex@hk.dk)  

 

Afleveres i formen: 

• Emne 

• Sagsfremstilling 

• Indstilling 

• Ansvarlig 

• Bilag 

 

Referat: 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Søren Rex og Kate Skou Rasmussen 

 

 

 

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
mailto:soeren.rex@hk.dk
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Punkt 18 – Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet. 

 

Sagsfremstilling: 

Deltagere          Afbud: 

Ditte Gottlieb Bredahl   Formand 

Karla Kirkegaard   Næstformand 

Bo Vollertsen     Københavns Kommune 

Camilla Ellitsgaard   Movia 

Hanne Buus Appelgreen  Egedal Kommune      

Hanne Fie Brejner   Høje-Taastrup Kommune 

Jannie Hytting    Københavns Kommune 

Jens Rastrup Andersen  Sundhed.dk      

Karen Lynn Jacobsen   Bornholms Regionskommune 

Kim Sørensen    Københavns Kommune 

Leif Luxhøj-Pedersen   Lyngby-Taarbæk Kommune     

Line Hi Ja Wedenborg  Region Hovedstaden 

Lisa Greve Korsbæk   Region Hovedstaden 

Lisbeth Hoffmann   Gladsaxe Kommune    X 

May Andersen    Hillerød Kommune 

Merete Andersen   Københavns Kommune 

Susanne Pedersen   Tårnby Kommune 

Søren Holdt Lorentzen  Region Hovedstaden 

Tina Samson    Fredensborg Kommune 

 

Suppleanter:        Indkaldt:  Afbud: 

June Andersen   Københavns Kommune 

Michael Rasmussen   Hillerød Kommune  Via mail 14/12 - 2020 

Conni Boutrup H. Jensen  Region Hovedstaden 

 

Sekretariat 

Nina Bendtsen 

John Bøgelund Sørensen 

Søren Rex 

Kate Skou Rasmusen 

 

Referat: 

 

Beslutning: 

 

Ansvarlig: 

Kate Skou Rasmussen 

 

Mødedeltagere: 

Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard, Bo Vollertsen, Camilla Ellitsgaard, Hanne Buus 

Appelgreen, Hanne Fie Brejner, Jannie Hytting til kl. 12:00, Jens Raastrup Andersen, Karen Lynn 

Jacobsen, Kim Sørensen, Leif Luxhøj-Pedersen, Line Hi Ja Wedenborg, Lisa Greve Korsbæk, May 

Andersen, Merete Andersen, Susanne Pedersen fra kl. 10:50, Søren Holdt Lorentzen, Tina 

Samson og Michael Rasmussen fra kl. 11:00 (indkaldt samme morgen – via mail) 

 

Fra afdelingen: 

John Bøgelund Sørensen, Nina Bendtsen, Søren Rex og Kate Skou Rasmussen 
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