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REFERAT 
 
 
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 20. januar 2021 fra kl. 9.00 – 
15.00 
Via Teams 
  
 
 

 

 

 

 
 
Indholdsfortegnelse 
 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden. 

Punkt 2:  Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 14. december 

2020. 

Punkt 3: Strategiske indsatsområder. 

Punkt 4: Aktuel politisk fokus. 

Punkt 5: Synlighed i medierne. 

Punkt 6: Forhåndsaftaler. 

Punkt 7: Lønforsikringskampagne. 

Punkt 8: Generalforsamling den 16. marts 2021  

Punkt 9: OK21. 

Punkt 10: Flytning af bestyrelseskonferencen til 6. og 7. maj 2021.  

Punkt 11: Forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 

Punkt 12: Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen. 

Punkt 13: Orientering fra sekretariatet. 

Punkt 14: Eventuelt. 

Punkt 15: Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

Punkt 16: Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet. 

 

 

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden 
 

Sagsfremstilling: 

Medlemstilfredshedsundersøgelsen v/Henrik Rasmussen og Patrick Hansen fra kl. 09:00 – 09:45. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 14. december 2020. 

3. Strategiske indsatsområder. 

4. Aktuel politisk fokus. 

5. Synlighed i medierne. 

6. Forhåndsaftaler. 

7. Lønforsikringskampagne. 

8. Generalforsamling den 16. marts 2021  

9. OK21. 

10. Flytning af bestyrelseskonferencen til 6. og 7. maj 2021.  

11. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 
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12. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen. 

13. Orientering fra sekretariatet. 

14. Eventuelt. 

15. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

16. 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 14. december 2021. 

 

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 14. december 2020. 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Er der nogen af grupperne der skal genoptage deres arbejde? Gruppen ”Synlighed” grundet 

kommunalvalg og regionsvalg? Man kan også overveje at genoptage ”Booste bestyrelsen”?  

 

Invitation fra FH hovedstaden – politisk træning efterspørger tillidsvalgte der kunne have interesse i 

at dyrke kommunalt og region valg. Det kan dækkes af FIU midler. Ditte har været igennem noget 

tilsvarende gennem FTF – frist den 2. februar. Fremsendes med dette referat. 

 

May Andersen 

Synlighedsgruppen – god ide at genopstarte angående det kommende kommunal og regionsvalg 

og vil gerne fortsætte i gruppen. Vi skal have større fokus på administration som en fag – også set i 

lyset af at andre faggrupper er oppe på dupperne i medierne. 



3 
 

 

Tina Samson 

Synlighedsgruppen – enig med May. Vil gerne fortsætte med at være en del af det. 

 

Karla Kirkegaard 

Vil gerne også være en del af gruppen. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Bo – du har tidligere givet udtryk for du gerne vil være en del af gruppen. Bo vil gerne, men syntes 

der ikke skal være for mange. 

 

Susanne Pedersen 

Vil gerne fortsætte i gruppen 

 

Beslutning: 

Der nedsættes en ny ad hoc gruppe ”KRV indsats”. Deltager i gruppen er Tina Samson, Karla 

Kirkegaard, Bo Vollertsen, May Andersen og Line Hi Ja Wedenborg. 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 4 – Aktuel politisk fokus 
 

Sagsfremstilling: 

- Hvad er der sket siden sidst? 

- Hvad sker der fremadrettet? 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Har været på nationalt TV den 19. oktober 2021 om, at Hovedstaden ville lave deres egen 

undersøgelse omkring sexchikane og eller seksuelle krænkelser.   

 

Undersøgelsen er udsendt til alle HK Hovedstadens medlemmer. Resultat af undersøgelsen kan 

komme til vores GF i marts. Nogle fra ASB har måske allerede modtaget en invitation til 

undersøgelsen. 

 

Kim Sørensen 

Fortæller at de i deres regi er i gang med at ”sortere” i uønsket mail. Da mailen umiddelbart ikke 

indikere at den kommer fra HK men kommer fra ”Oxford” (dem der udarbejder undersøgelsen på 

vegne af HK) er den røget i spam mail. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Har fået besked om det med spam mail. 

 

Anja C. Jensen og Martin Rasmussen kommer den 14. juni 2021 til kandidatpræsentation til vores 

bestyrelsesmøde efter frokost kl. 13:.00 

 

Ditte blev i går orienteret om, at alle kursus aflyses i hele februar og marts for tillidsvalgte – TR-

uddannelsen. Der er oprettet et modul 0 som er en ”for-intro” til TR-uddannelsen.  

TR-uddannelsen starter igen til påske og der vil blive udbudt/afviklet flere kurser i maj og juni 
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således vi kan imødegå efterspørgslen og det efterslæb vi har. 

 

HK Hovedstaden har udviklet et kursus som hedder ”Grøn forandringsagent” som vi nu også vil 

udbyde (efter 10 minutter var der 10 tilmeldte). Det er et kursus som ikke pt. giver ETCS point. 

Der arbejdes på, i samarbejde med vores uddannelsessamarbejdspartnere, at udvikle kurset så 

det fremadrettet kan give ETCS point.  

 

Projektet ”Fremfærd og borgere” – den sidste del – den digitale stafet – digital inklusion. Er 

fremsendt.  

 

I forhold til besparelse på beskæftigelsesområdet (1,1 mia. kroner) som skal finansiere ”Arne 

Pension” er KL her kommet med et udspil, et virtuelt jobunivers, der bygger på tillid til at borgerne 

gerne vil arbejde.  

 

Virtuel uddannelseskonference finder sted den 14. april 2021.  

 

Karla Kirkegaard 

”Skulder ved skulder” arrangement er udskudt til 14. april 2021. Arrangement foregår virtuelt.  

 

Søren Rex 

I relation til aftalerne om lønkompensation (på det private arbejdsmarked) skal medarbejderne selv 

skal være med til at finansiere nogle feriedage/fridag – uanset om de er optjent eller ej.  

Det gælder i første omgang kun på det private arbejdsmarked, men vi skal være opmærksom på, 

at det muligvis også kan komme til os. 

 

May Andersen 

Vedrørende ovenstående var der i foråret frustrationer hos hende angående tvungen ferie. Dem 

der ikke havde noget skulle ikke bidrage – vær opmærksom på det. 

 

Kim Sørensen 

Beskæftigelsespolitisk netværk – det ene møde efter det andet er aflyst. Netværket bliver nu 

lukket. De vil gerne foreslå Kim deltager i stedet i det netværk der hedder - offentlig styring og 

ledelse.  

 

Beslutning:  

Søren Rex afmelder Kim og anmoder om, at få pengene refunderet. Er gjort. 

 

Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl og Karla Kirkegaard 

 

 

 

Punkt 5 – Synlighed i medierne. 
 

Sagsfremstilling: 

Artikler/interviews der har været i medierne siden sidste afdelingssektorbestyrelsesmøde 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Debatindlæg i Politiken 11/1 lægesekretær i front i Covid klinikkerne. 
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Karen havde det debatindlæg i Bornholmstidende omkring vigtigheden af de offentlige ansattes 

arbejde. 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 6 – Forhåndsaftaler. 
 

Sagsfremstilling: 

På vores nylige afholdte TR møde for rådhusene på Klinten i sidste uge snakkede vi en del om 

forhåndsaftaler (kommunom, TR tillæg m.v.) og generelle lønniveauer på udvalgte stillinger f.eks. 

socialformidler. 

 

Kunne vi få afdelingen til at danne sig et overblik over de forhåndsaftaler som ligger hos jer og 

prøve og lave en form for notat som vi kunne drøfte i bestyrelsen engang i det nye år samt evt. på 

vores kommende ERFA møder 

 

Referat: 

Leif Luxhøj-Pedersen 

Fortalte om baggrunden for punktet. 

 

Søren Rex 

Vi har dem ikke liggende. Vi tænker det vil koste forholdsvis alt for mange ressourcer hvis 

afdelingen skal indsamle, uploade og organisere.  

 

Hanne Appelgren 

Det kan godt være det er spild af tid. Det har længe været et ønske om, at de blev indhentet 

centralt. Det kan godt være det er et øjebliksbillede. 

 

Lisbeth Hofmann 

Har uheldige forhåndsaftaler i kommunen. Kan vi selv indgå dem uden om jer. Også et stort ønske 

om, at det blev samlet centralt. 

 

Susanne Pedersen 

Uenig med Rex. Kæmpe hjælp at kunne se de andre kommuners forhåndsaftaler. Forhåndsaftaler 

bliver nu ikke ændret hele tiden. Kan give inspiration til hvad vi kan gøre. 

 

Bo Vollertsen 

Syntes også det er en god idé. Det skal være en form for database. Kan godt forstå bekymring for 

brug af ressourcer. Også arbejdstidsaftaler. Skal opdateres – ligesom TR Håndbogen. 

 

En længere drøftelse af for og imod. 

 

Beslutning: 

Karla Kirkegaard vil bringe det videre til sektoren. 

Afdelingen undersøger nærmere omkring mulighederne.  
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Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 7 – Lønforsikringskampagne 
 

Sagsfremstilling: 

Til orientering 

 

Referat: 

Søren Rex 

Materiale omkring lønforsikringskampagne fremsendt til orientering. Pt. er der ikke besluttet er der 

ved denne OK skal være et ”åbent vindue” 

 

Hanne Fie Brejner 

Tak – og det er dejligt at kunne bruge det til de nye medlemmer omkring ”SoMe” samtidig med at 

den også ligger i trykt form. 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 8 – Generalforsamlingen 16. marts 2021. 
 

Sagsfremstilling: 

Som tidligere nævnt vil afdelingssektorgeneralforsamlingen blive afholdt virtuelt. 

På generalforsamlingen vil der udover de faste punkter, blive indlæg/oplæg fra: 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard 

 

Lektor Laust Høgedahl, CARMA – Center for arbejdsmarkedsforskning  – ”Arbejdslivet i 

bevægelse” 

 

Herudover et musikalt indslag (Ida Corr).  

 

Der vil af selve indkaldelsen til generalforsamlingen blive oplyst følgende:  

Der vil være 2 tilmeldinger, idet afdelingen har fået dispensation til også, at afholde 
valghandlingerne før selve generalforsamlingen den 16. marts 2021. 
 
For deltagelse i valghandlingerne under punkt 6, skal du tilmelde dig på 
 
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292238982 
 
Du vil efter tilmeldingsfristens udløb få tilsendt et link pr. e-mail til ”EventBuizz”, som det system, 
der benyttes til valghandlingerne. 
 
Valgene vedr. punkt 6 sker i perioden fra den 8. marts 2021 – 11. marts 2021. Resultatet af 
afstemningerne vil blive meddelt på generalforsamlingen den 16. marts 2021.  
 

https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292238982
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Såfremt du ønsker, at opstille til et eller flere af valgene, skal dette meddeles, HK Kommunal 
Hovedstaden senest den 3. marts 2021. Du kan meddele dit kandidatur til HK Kommunal 
Hovedstaden til: kommunal.hovedstaden@hk.dk 
 
De opstillede får mulighed for, ved valgene til afdelingssektornæstformand (6a), 
afdelingssektorbestyrelsen (6b) og som suppleant til afdelingssektorbestyrelsen (6c) af få optaget 
en videopræsentation (max 1 minut) til upload på afdelingens hjemmeside. Optagelserne vil foregå 
den 26.januar 2021 og den 11. februar 2021.  
 
Eller du kan du i perioden fra 5. februar 2021 til 3. marts 2021 fremsende en præsentationsvideo 
(max. 1 minut) eller en skriftlig motivering til HK Kommunal Hovedstaden til: 
kommunal.hovedstaden@hk.dk til upload på afdelingens hjemmeside. 
 
Til alle øvrige valg, kan du indsende en skriftlig motivering til: kommunal.hovedstaden@hk.dk til 
upload på afdelingens hjemmeside.  
 
OBS. Sidste frist for indsendelse af kandidatur mv. er den 3. marts 2021. 
             
For deltagelse i selv afdelingssektorgeneralforsamlingen den 16. marts 2021, skal du tilmelde dig 
på https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292238975 
 
Dagsorden og diverse vejledninger vil løbende blive lagt på vores hjemmeside 
https://www.hk.dk/hovedstaden_kommunal 
 
Eventuelle forslag samt øvrigt materiale, vil blive uploadet i ”Eventbuizz”. 
 

Referat: 

John Bøgelund Sørensen. 

Opfølgning og orientering. 

 

Vi har fået vores medlemstal men kan sige, at der ikke sker forskydninger i forhold til mandater i de 

forskellige grupper. 

 

Vær opmærksom på, at man skal stille op til alle valg – også til HK Danmarks kongres. 

 

I forhold til kongressen har vi 20 pladser – 16 + 4 suppleanter. Ditte, Karla og Karen har forlods 

pladser fra sektoren. 

 

Vi indkalder til valg til a-kassen senere på foråret, da de stemmeberettigede også gælder dem der 

kun er a-kasse medlemmer. 

 

Vi laver en henstilling til, at man stemmer på bestyrelsen, for at sikre den røde tråd. 

 

Spørgsmål fra bestyrelsen omkring det praktiske. 

 

John skriver ud til bestyrelsesmedlemmerne omkring hvilke valg de ønsker at stille op til. Er gjort. 

 

Beskæftigelsesministeren deltager på vores generalforsamling. Ifølge aftale med ministeriet, skal 

der stilles 3 spørgsmål til ham som vi har defineret på forhånd. Ex. besparelse på 1,1 mia., 

spørgsmål til ligestillingsområdet osv. 

 

Vi vil gerne kvalificere 3 spørgsmål, som vi gerne vil drøfte med jer på næste bestyrelsesmøde. 

 

Beslutning: 

mailto:kommunal.hovedstaden@hk.dk?subject=Generalforsamling%202021
mailto:kommunal.hovedstaden@hk.dk?subject=Generalforsamling%202021
mailto:kommunal.hovedstaden@hk.dk?subject=Generalforsamling%202021
https://www.hk.dk/aktuelt/kalender/D2292238975
https://hk.dk/omhk/afdeling/hk-hovedstaden/hk-kommunal-hovedstaden/generalforsamling-2021


8 
 

Taget til efterretning. 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 9 – OK21 
 

Sagsfremstilling: 

Overordnede forhandlinger 

Forhandlingsfællesskabet og KL/Regionerne har haft deres første forhandlingsmøder, hvor 

parterne har præsenteret deres krav til overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2021.  

I henhold til køreplanen forventes det, at der er indgået et forlig mellem Forhandlingsfællesskabet 

og KL den 13.-14. februar 2021. 

Forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionerne forventes afsluttet den 20.-21. februar 

2021.  

 

Forhandlingerne om de specielle krav 

HK Kommunal og KL har haft det første forhandlingsmøde om de specielle krav den 21.december 

2020 hvor parterne præsenterede kravene.  

HK Kommunal og Regionerne havde deres første møde mellem Jul og Nytår om de specielle krav, 

hvor parterne præsenterede kravene.  

Der er her en deadline for forhandlingerne om de specielle krav den 28. februar 2021.  

 

Konfliktudtagelse 

I lighed med tidligere skal HK Kommunal udtage 10% af medlemmerne til konflikt. Der er derfor et 

samarbejde mellem HK Kommunal og afdelingerne om hvilke områder der evt. skal udtages til 

konflikt. 

Der henvises til FSB dagsordenens pkt. 5 til mødet 16. december 2020. 

 

Urafstemning 

Urafstemningen om et resultat vil foregå via det sædvanlige afstemningssystem (elektronisk). 

 

 

Referat: 

John Bøgelund Sørensen 

Gav en orientering om nyt/status vedrørende OK21.  

 

KL og HK Kommunal er gået i gang med at sammenskrive overenskomsterne for Københavns 

Kommune og KL-området til en samlet OK for det administrative område. Vi håber på det bedste, 

men det er ikke sikkert vi kommer i mål med det hele. 

 

Bo Vollertsen 

Er der basis for et fælles konfliktudløsende krav.  

 

John Bøgelund Sørensen 

Ikke hørt noget om FH har nogle krav der kunne være konfliktudløsende. 

 

Jens Rastrup Andersen 

Hvad med negativ regulering (reguleringsordningen) – hvad sker der med den når vi har en svær 

økonomisk situation – har der været talt om en ramme. 
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Søren Rex 

Alle forhandlinger kommer til at køre virtuelt, da KL og Danske Regioner ikke mødes fysisk ved 

denne OK. Det bliver en udfordring som bliver spændende og interessant. 

 

Leif Luxhøj-Pedersen  

Bliver der penge til specielle krav eller kun generelle krav. 

 

John Bøgelund Sørensen 

Ved kravs-udvekslingen sagde vi at vi ønskede midler til organisationsforhandlingerne. Dette var 

de ikke afvisende overfor, men med forbehold for, hvor resultatet ender. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

 

Punkt 10 – Flytning af bestyrelseskonferencen til 6. og 7. maj 2021.  
 

Sagsfremstilling: 

Grundet stor sandsynlighed for, at forsamlingsforbuddet ikke er åbnet den 25. og 26. marts så vi 

kan komme afsted, vil vi rykke afdelingssektorbestyrelsens konference den til den 6. og 7. maj 

2021 i stedet. 

 

 

Referat: 

Søren Rex 

Orientering omkring flytningen af bestyrelseskonferencen i håb om der til den tid er åbnet op for 

forsamlingsforbuddet. Vi kan selvfølgelig ikke være helt sikre, men så må den rykkes en gang 

mere. 

 

Sekretariatet opdaterer mødeindkaldelsen. Er gjort. 

 

Vi fastholder et virtuelt møde torsdag den 25. marts fra 09:00-12:00 omkring konstituering. 

Sekretariatet indkalder via Teams. Er gjort. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

 

 

 

 

Punkt 11 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 
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Sagsfremstilling: 

Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 25. januar 2021 

(Eftersendes af sekretariatet) 

 

Referat: 

 

Punkt 1 – Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. december 2020.  

Intet 

 

Punkt 2 – Aktuel politisk status 

Intet 

 

Punkt 3 – OK21 Status 

Intet 

 

Punkt 4 – Analyse af udviklingen af lokalløns-andelen i kommuner og regioner 2017-2020 

En kort drøftelse af om beløb er med eller uden løn. Tal kommer fra KRL og de bliver indberettet af 

kommuner og regioner. Det er det eneste vi har, så vi håber de er indberettet korrekt. 

 

Punkt 5 – Kommunikation 2020: Hvordan gik det? 

Intet 

 

Punkt 6 – Honorering af afdelinger, der stiller undervisere til rådighed for TR-grunduddannelsen 

Intet 

 

Punkt 7 – Oversigt over emner til forbundssektorbestyrelsens møder i 2020 

Bo Vollertsen 

Har sektoren interesser i hvad der sker i EU som kunne have relevans for vores medlemmer. 

Blandt andet drøftelserne omkring mindsteløn. 

 

Givet videre til Ditte Gottlieb Bredahl og Karla Kirkegaard 

 

 

Punkt 8 – Beskæftigelsesindsatsen – besparelse på 1,1 mia. kr. 

Søren Rex 

Super godt ”papir” der beskriver historikken og danner god baggrund til de spørgsmål vi skal stille 

til beskæftigelsesministeren til GF.  

 

Bliver fremsendt til brug for næste Jobcenter ERFA. 

 

Blev herefter kort kommenteret. 

 

Punkt 9 – Fremtidens HK ‘er – Fra traditionelt kursus til blended learning 

Hanne Fie Brejner 

Der er nogen som ikke når til, at se at der er digitale kursusmuligheder. Tænker der godt kunne 

være noget TR-støtte. 

 

Søren Rex. 

Ja – der ville nok være brug for noget orientering til TR. 
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Punkt 10 – Orientering om arbejdet i HK Kommunals sekretariat 

Karla Kirkegaard 

Folkemødet – på side 4. Der står det bliver til noget, men der kan være nogle begrænsninger til 

hvor mange der kan deltage. Til orientering for vores egen arbejdsgruppe der kigger på 

mulighederne. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Der er Fag og fremtid den 6. og 7. september 2022 

 

Punkt 11 – Medlemsudvikling i 4. kvartal 2020 og hele 2020 

Drøftelse af medlemsudviklingen og hvad er processen når vores medlemmer vil melde sig ud og 

af hvilke årsager vores medlemmer melder sig ud.  

 

Søren Rex 

Udmeldelser i HK Kommunal Hovedstaden omhandler primært - økonomi, alder, demografi, 

jobskifte og selvfølgelig kan der være enkelte der er utilfreds med os som fagforening. Hvorfor 

bliver de lokale FTR/TR ikke orienteret. Her I HK Hovedstaden tilpasser vi vores ressourcer i 

forhold til medlemmer og vores økonomi. 

 

Hvilke refleksioner gør sektoren sig?  

 

Hvordan tiltrækker vi nye medlemmer? Det skal vi blandt andet arbejde med på kongressen jf. de 3 

spor. 

 

Punkt 12 – Personaleorientering 

Intet 

 

Punkt 13 – Takkekort 

Intet 

 

Punkt 14 - Eventuelt 

Intet 

 

Beslutning: 

Se under hvert punkt 

 

Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen 

  

 

Punkt 12 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen. 
 

Sagsfremstilling: 

 

Referat:  

Søren Rex 

Er der nogle historier vil skal have givet videre til vores journalist eller vores nyhedsbrev? 

 

 

Hanne Fie Brejner 
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Kunne vi lave et/nogle videoindslag til vores generalforsamling? 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Udfordringen for HK Ungdom. De vil ikke bare have taletid for at få taletid. De vil gerne have taletid 

fordi de har noget på hjertet. De er kommet med forslag, men bliver ikke altid hørt.  

Ditte tænker de skal hjælpes lidt til at indgå alliancer for at spille dem gode, for det har vi ikke 

været gode nok til. 

 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 13 – Orientering fra sekretariatet. 
 

Sagsfremstilling: 

 

 

Referat: 

Søren Rex 

Er stadig i Corona ”mode” og arbejder i videst mulig omgang hjemmefra. Det virker som der er 

mere ro på – ude på arbejdspladserne. Enkelte udfordringer på nogle virksomheder, så tag endelig 

fat i de faglige konsulenter – vi er på arbejde. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 14 – Eventuelt. 
 

Sagsfremstilling: 

 

 

Referat: 

Lisbeth Hoffmann 

Er i dialog om flere elever i Gladsaxe Kommune – det har HR taget godt imod, og nu skal de i gang 

med et projekt. Trepartsaftale om en forpligtelse til at tage flere elever. Hvem kender til denne 

aftale? Det er der ikke nogen der gør. 

 

Leif Luxhøj-Pedersen 

Drøftelse i Økonomiudvalget I Lyngby-Taarbæk Kommune om ansættelse i flere elever.  

 

May Andersen 

Der har i Hillerød være forslag om at optage færre elever. May skrev med enkelte politikere – 

blandt andet en fra Socialdemokratiet og fra Enhedslisten. Det endte med at vi fastholder at optage 
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4 elever årligt. 

 

Lisa Greve Korsbæk 

Oplyste, at i forlængelse af det udsendte materiale vedr. log på medarbejdere og tilhørende 

høringssvar, at psykiatrien i en længere periode har arbejdet for at medarbejdere kan få lov til at 

dokumentere i patientjournalen under tjenestenummer i stedet for at stå med fulde navn i journal 

og tilhørende logfiler i SP.  2 medarbejdere fra Psykiatrisk Center Sct. Hans har haft flere møder 

med politikere, herunder vores sundhedsminister og sundhedsordfører Liselotte Blixt, der  

har udarbejdet et spørgsmål til sundhedsministeren, som var til drøftelse den 15. januar 2021 i 

Folketinget. Desværre var der ikke opbakning spørgsmålet om brug af tjenestenummer og både 

højre- og venstrefløjen har udarbejdet modforslag til spørgsmålet, som der skal stemmes om d. 7. 

februar.  

  

Medarbejdersiden under VMU i Region Hovedstadens Psykiatri har aftalt, at vi vil opfordre vores 

fagbevægelser til at støtte op om vores kamp og evt. kontakte politikerne, da den ikke kun vedrører 

psykiatrien, men også de somatiske hospitaler, som også oplever udadreagerende patienter, som 

opsøger personalet på arbejdet, privat og på de sociale medier.  

 

Søren Rex 

Kompetencefonden 

Et medlem, der er i gang med at uddanne sig til jurist har søgt Kompetencefonden i flere omgange 

og fået midler. Der har været en drøftelse mellem HK og KL om rimeligheden i, at bruge 

kompetencefondsmidler til (målrettet) at uddanne sig ud af vores ”område”. Som følge heraf er der 

indgået aftale om en prøveordning i 21-22, hvor man maksimalt kan få midler svarende til 45 

ECTS-points fra Kompetencefonden til den type uddannelse. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Udfordringer med at udfylde ansøgning til Kompetencefonden når du arbejder hjemmefra – der vil 

blive åbnet op for, at man fremadrettet kan godkende via mail 

 

Søren Rex 

Forbundet har meldt ud, at man kan afvikle generalforsamlinger virtuelt og bruge ”EventBuizz” til 

afvikling af valg. Vi mener det kan gøres mere ”simpelt” og kan bruge sin faglige konsulent til at 

være den, der styrer valget. Der findes også andre app. Løsninger, men ingen vi anbefaler. 

Man kan godt udskyde sin generalforsamling - dispensationerne ligger frem til 30. juni 2021. Hvis 

det stadig er et problem, så ret henvendelse til afdelingen. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

Punkt 15 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 
 

Sagsfremstilling: 

Onsdag den 24. februar 2021 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. 
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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 onsdag den 10. februar 2021. Input til næste dagsorden sendes senest 

mandag den 8. februar 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 

 

 

 

Punkt 16 – 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     Intet afbud  

Karen Lynn Jacobsen   Bornholms Regionskommune  Ja 

Kim Sørensen    Københavns Kommune 

Leif Luxhøj-Pedersen   Lyngby-Taarbæk Kommune     

Line Hi Ja Wedenborg  Region Hovedstaden 

Lisa Greve Korsbæk   Region Hovedstaden 

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
mailto:soeren.rex@hk.dk
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Lisbeth Hoffmann   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: 

June Andersen   Københavns Kommune 

Michael Rasmussen   Hillerød Kommune   

Conni Boutrup H. Jensen  Region Hovedstaden 

Henrik Marckmann Hansen      Mailet til os om sin deltagelse 

 

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, Jens Raastrup Andersen, Kim Sørensen, Leif Luxhøj-Pedersen, 

Line Hi Ja Wedenborg, Lisa Greve Korsbæk, Lisbeth Hoffmann, May Andersen, Merete Andersen, 

Susanne Pedersen, Søren Holdt Lorentzen, Tina Samson og Henrik Marckmann Hansen 

 

Fra afdelingen: 

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