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REFERAT 
 
 
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 24. februar 2021 fra kl. 9.00 
– 15.00 - Via Teams 
  
 
 
 

 

 

 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden. 

Punkt 2:  Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 20. januar 2021. 

Punkt 3: Strategiske indsatsområder. 

Punkt 4: Aktuel politisk fokus. 

Punkt 5: Synlighed i medierne. 

Punkt 6: Mandatfordeling a-kassens delegeretmøde den 23. november 2021. 

Punkt 7: Regnskab 2020. 

Punkt 8: Generalforsamling den 16. marts 2021  

Punkt 9: Suppleanter til forbundssektorbestyrelsen. 

Punkt 10: OK21. 

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. 

 

 

Præsentation af EventBuizz v/Anne Jacques-Roden fra kl. 09:00-09:45. 

Præsentation af talentnetværk v/Anne Kolby og Kim Thems Simonsen fra kl. 09:45-10:00. 

 

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 20. januar 2021. 

3. Strategiske indsatsområder. 

4. Aktuel politisk fokus. 

5. Synlighed i medierne. 

6. Mandatfordeling a-kassens delegeretmøde den 23. november 2021. 

7. Regnskab 2020 

8. Generalforsamling den 16. marts 2021  

9. Suppleanter til forbundssektorbestyrelsen. 

10. OK21. 

11. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 

12. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen. 

13. Orientering fra sekretariatet. 

14. Eventuelt. 
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15. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

16. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet. 

 

 

Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes via Teams og starter kl. 09:00 

 

Referat: 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Kate Skou Rasmussen 

 

 

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 20. januar 2021 
 

Sagsfremstilling: 

 

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmøde den 20. januar 2021. 

 

Referat: 

 

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 20. januar 2021. 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Der skal fastsættes datoer for ”KRV-gruppen” (kommunal/regionsvalg).  

 

Der blev også nævnt, at det kunne være en ide at kigge på forslaget til målsætningsprogram for 

HK Danmark, som skal behandles på kongressen til efteråret. Dette kunne eventuelt drøftes på 

bestyrelsesseminaret til maj 2021.  

 

Ingen bemærkninger vedr. de øvrige grupper, dog er der ingen grund til, at afventer drøftelserne til 

maj måned 2021, hvis der er aktuelle emner.  

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

Ansvarlig: 



3 
 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 4 – Aktuel politisk fokus 
 

Sagsfremstilling: 

- Hvad er der sket siden sidst? 

- Hvad sker der fremadrettet? 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Coronasituationen, glæder sig til, at det igen bliver muligt at afholde fysiske møder.  

 

Har deltaget i et møde med HK -Ungdom om hvorledes man får indflydelse på 

generalforsamlingerne/kongresser mv. Det have været et rigtigt godt møde.    

 

Det er ikke det samme at afholde intromøder for nyvalgte virtuelt, der havde være 50 nyvalgte 

deltagere. Introen var gået godt, men et gennemgående træk er, at det er svært at være nyvalgt, 

når medlemmerne er hjemsendte. 

 

Der blev orienteret om at vores journalister, i HK Hovedstaden, gerne vil bistå os, hvis vi har noget 

der skal ud over rampen. De vil også være opsøgende, så det kan godt ske, at de vil kontakte os, 

hvis der er aktuelle emner.  

 

HK Hovedstaden har nu fået udført vores undersøgelse om sexisme. Hovedpunkterne er, at 

svarprocenten har været 16%, hvilket svarer til ca. 10.000 besvarelser. Heraf har 50% svaret at de 

er meget enige i, at det er et emne vi skal beskæftige os med, og 31% har svaret at de er enige. 

11%  har svaret, at de indenfor de sidste 12 måneder har været udsat for krænkende adfærd, det 

fremgår også, at det overvejende er de unge der er blevet krænket. Der vil sat fokus på 

undersøgelsen i næste weekend.  

 

Der var bemærkninger om, at man skal være varsom med kommunikationen, så man ikke ender i 

en drøftelse af tal.  

 

Der blev spurgt til hvem der har problemer med de nye edb-systemer KY og KSD. Der var en 

tilbagemelding på, at systemerne ikke fungerer optimalt. HK Kommunal v/Mads Samsing er i 

løbende dialog med KL om problemstillingerne. Stor politisk bevågenhed nu er ombudsmanden og 

beskæftigelsesministeren gået ind i sagen. Ditte fik tilbagemeldinger fra 

afdelingssektorbestyrelsen. 

 

Der bliver ikke behov for at stille forslag om digital afholdelse af generalforsamlinger, idet HK 

Danmark har konstateret, at det er muligt i henhold til de nuværende love.  

 

HK Hovedstaden har drøftelser om, at hvilke emner vi kan være fælles om i forhold til HK 

Danmarks kongres. HK Hovedstadens Bestyrelsen har talt om udhuling af dagpenge, 

kommunikation og information til medlemmer og TR – gør vi det godt nok så skal det være 

nemmere at melde sig ind.  

 

 

Til den faglige frokost (virtuelt) var der 1.000 deltagere heraf 500 fra Hovedstaden.       
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Karla Kirkegaard 

Overstået forskellige aktiviteter som kun er udsendt til medarbejderne grundet Corona. Har 

deltaget ved overenskomstforhandlingerne med Faneborg og OK stafet 

 

Jens Rastrup Andersen 

Spørger ind til sagen i medierne om et af vores medlemmer der var seksuelt krænket. Hvad er 

vores rolle og står vi stadig hende bi i sagen. 

 

Søren Rex 

Svarer den er lukket og håndteret godt at vores dygtige kollega Steen Preisler. Den er foregået i 

HK Privat. Ville gerne have en erstatning men hun ville selv have lukket sagen. Hun har rettet 

henvendelse til Steen Preisler, da hun nu gerne vil ”åbne” sagen. Vi kører ikke sager som 

medlemmerne ikke vil have vi skal.  

 

Leif Luxhøj-Pedersen 

KSD også et problem i LTK – en medarbejder har fremskynde sin pension næste går 1. maj og nu 

er de i gang med at oplære nye medarbejder. 

 

Hanne Fie Brejner 

KSD har også så mange problemer. 2 deltidssygemeldinger og 1 længerevarende. Den ene er 

superbruger på systemet. En vikar er derfor fast tilknyttet. 

 

Susanne Pedersen 

Helt sindsygt – skal først på i maj måned. Esbjergs kommunaldirektør har lavet et godt skriv med 

alle de udfordringer som er givet til deres egen kommune. I Tårnby har man undersøgt hvad det 

koster at rykke til næste fase. Det vil koste Tårnby 817.000 pr. mdr. de rykker det. 

 

Michael Rasmussen 

Hillerød – KY – stor bekymring – de skal på til maj. For dyrt at rykke en opkobling til næste fase. 

KSD – på i maj i sidse år. Det er et mareridt – og fuldstændig umuligt at overskue. KSD træffer 

forkerte afgørelse – først afslag og dernæst godkendelse næste dag. Heldigvis ingen sygemeldte 

endnu.  

 

Beslutning: 

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: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Forlig på det regionale området i lørdags i vores HK hus – flot baggrund lavet af Ole Gregersen på 

nationalt TV. Det var super fint. 

 

Beslutning: 
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Orientering taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

 

Punkt 6 –  Mandatfordeling a-kassens delegeretmøde den 23. november 2021. 
 

Sagsfremstilling: 

Der skal vælges delegerede til a-kassens delegeretmøde den 23. november 2021. Normalt plejer 

vi at have det med på generalforsamlingen og vælger blandt de fremmødte, der er medlem af a-

kassen. 

 

Reelt har alle medlemmer af a-kassen mulighed for at stille op uanset om de er medlem af 

fagforeningen eller ej. 

 

Vi har derfor valgt ikke at afholde valget i forbindelse med den virtuelle generalforsamling, da 

endnu en særskilt tilmelding til et valg vurderedes at ville skabe for stor forvirring. 

 

Vi indstiller derfor, at der afholdes et særskilt valg af delegerede i juni måned 2021 

 

 

Referat: 

John Bøgelund Sørensen 

Orienterede om punktet.  

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

  

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 7 – Regnskab 2020 
 

Sagsfremstilling: 

Til orientering 

Som forventet viser regnskabet, at vi ikke fik brugt alle rådighedsmidlerne i 2020. 

 

Tallene taler for sig selv, dog vil jeg lige knytte et par kommentarer til følgende poster: 

 

Generalforsamling/beretning 

Den blev forventeligt dyrere, som følge af afholdelsen i Cirkusbygningen, hvilket vi behandlede i 

efteråret. Dengang var forventningen en samlet udgift på kr. 280.000. Hertil er så kommet udgift til 

fotograf og sms-udsendelse  

 

Abonnement iPad: 

Vi har udskiftet en del iPads i løbet af året grundet forældelse. 

 

Ordinært klubtilskud: 
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Lavere end normalt, hvilket kan tilskrives udskydelse af generalforsamlinger. 

 

Faglige aktiviteter: 

Vi har brugt ekstra penge på indkøb af gaver/merchandise til brug for bl.a. TR-konference 

 

Der vil endvidere blive overført kr. 500.000 til 2021 som forventet. 

 

Referat: 

Søren Rex 

Orienterede om punktet og orienterede om, at ”meroverskudet” går i huset kasse hvor vi kan 

ansøge om penge til forskellige tiltag/arrangementer. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

  

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

Punkt 8 –  Generalforsamling 16. marts 2021. 
 

Sagsfremstilling: 

 

1.: Valg af dirigenter: 

Bestyrelsen har tidligere godkendt indstilling af dirigenter.  

Ole Gregersen og Lillian Nielsen.   

 

2: Forslag til forretningsorden.  

Bestyrelsen godkender forslag til forretningsorden til behandling på generalforsamlingen. 

  

Udkast vedlagt som bilag A 

 

3: Valg af stemmeudvalg: 

Der skal udpeges en stemmeudvalgsformand fra afdelingssektorbestyrelsen.  

 

Det forventes ikke, at der bliver brug for et stemmeudvalg, idet alle afstemningerne vil blive 

foretaget via Eventbuizz. Stemmeudvalgsformanden kan dog komme i funktion i forhold til alle 

valgene, såfremt der skal foretages lodtrækning.    

 

4: Beretning: 

Der vil være en status på afdelingssektorbestyrelsesmødet.  

 

5: indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet nogen i skrivende stund.   

 

6A: Valg til næstformand for en 2-årig periode.  

Karla Kirkegaard er valgt i 2019, og er indstillet som bestyrelsens kandidat.  

 

 

 

 

6B: Valg til afdelingssektorbestyrelsen i 2021: 
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Fordelingstal: 

  2021   2021   2021 

            

KL  5829:860   6,777   7 

         

KBH + FRB 3256:860   3,786   4 

         

REGIONEN 3047:860   3,543   3 

         

ØVRIGE 1628:860   1,893   2 

           

SAMLET 13760:16=860,00         

  

Fordelingstallene i 2020 var: 

KL  5.696 medlemmer 

KBH + FRB  3.420 medlemmer 

Regionen   3.050 medlemmer 

Øvrige   1,552 medlemmer 

 

I 2020 blev der valgt 4 fra Kl, 2 fra Kbh./frb., 1 fra Regionen og 1 fra Øvrige.  

 

Der skal således i 2021 vælges 3 fra KL, 2 fra Kbh.+Frb., 2 fra Regionen og 1 fra Øvrige  

 

Der er således ingen ændring i mandatfordelingen i forhold til 2020.  

 

Afdelingssektorbestyrelsen skal godkende fordelingen.  

På valg er: 

Hanne Buus Appelgreen  KL 
Leif Luxhøj-Pedersen   KL 
Lisbeth Hoffmann-Petersen  KL 
 
Jannie Hytting    KBH/FRB 
Merete Andersen   KBH/FRB 
 
Søren Holdt Lorentzen  Regionen 
Line Hi Ja Wedenborg  Regionen 
 
Jens Rastrup Andersen  Øvrige  
 

 

Punkt 6C: Bestyrelsessuppleanter til afdelingssektorbestyrelsen 

 

Som suppleanter har følgende meldt deres kandidatur:  

 

June Andersen   KBH/FRB 

Michael Rasmussen   KL 

Connie Bouttrup Holberg Jensen Regionen 

Sony Kaur (Harpreet Kaur Singh) KL 

 

Der vil således være kampvalg til suppleantposten i KL-gruppen.,  
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6D: valg til HK’s forbundssektorbestyrelse for en 2-årig periode. 

Karla Kirkegaard er valgt i 2019, og er indstillet som bestyrelsens kandidat. Karen Lynn Jacobsen 

er forlods valgt, da kandidaten skal være fra Bornholm, og være medlem af 

afdelingssektorbestyrelsen.  

 

6E: Valg af bestyrelsesmedlem til HK Hovedstaden for en 2-årig periode. 

Karla Kirkegaard er valgt i 2019, og er indstillet som bestyrelsens kandidat. Hanne Appelgreen er 

valgt i 2020 for en 2-årig periode.  

 

6F: Valg af 2 suppleanter til HK Hovedstadens bestyrelse for en 1-årig periode. 

Tina Samson og May Andersen (har tilkendegivet at hun ikke stiller op, Bo har budt ind på pladsen) 

er valgt i 2020. Tina og Bo er indstillet som bestyrelsens kandidater. 

 

 6G: Valg af medlemmer til Hk Hovedstadens repræsentantskab.  

Afdelingssektorbestyrelsen er forlods valgt.   

  

A.            

Der afsættes forlods 11 pladser til afdelingsbestyrelsen (heraf 1 til Bornholm).  

 

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

 

Der stemmes i henhold til forretningsordenens § 4, stk 1, om at valget af  

repræsentantskabsmedlemmer i videst muligt omfang skal sikre en  

geografisk spredning af de valgte, så såvel HK København som HK  

Nordsjællands gamle afdelingsområder er forholdsmæssigt lige  

repræsenteret.  

 

Dette anses for sikret, idet afdelingsbestyrelsen vælges forlods.  

 

HK Kommunal Hovedstaden har i alt 38 repræsentantskabsmedlemmer fordelt således: 

 

• Afdelingssektorformanden 

• 2 medlemmer af HK Hovedstadens bestyrelse 

• 16 Afdelingsbestyrelsesmedlemmer   

• 10 repræsentantskabsmedlemmer valgt for 2 år i 2020 
 

Der således forlods valgt 29 repræsentanter,   

  

Der skal vælges 9 repræsentanter for en 2-årig periode. 

 

Suppleantvalg: der er ikke nogen begrænsninger på antallet.  

 

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   
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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 
 
6H: Valg af delegerede til HK Danmarks Kongres 2021. 

HK Kommunal Hovedstaden har 20 pladser til delegerede. Ditte, Karla og Karen bliver valgt fra 

andre fora.  

 

Der vil på afstemningssiden blive anført, at det anbefales at stemme på 

afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer, i lighed med tidligere, for at få den røde tråd.  

 

6i: Valg af suppleanter til HK Danmarks Kongres 2021. 

Der er ingen begrænsninger på antallet.  

 

6J: Valg af fanebærer 2-årig periode. 

I 2019 blev Robert Burchardi, Vibeke Schrøder og Mette Beck valgt. 

 

6K: Valg af fanebærersuppleanter 1-årig periode. 

Ingen valgt i 2020.  

 

Tidsplan for generalforsamlingen: 

16.30 – 16.50  Velkomst ved formand Ditte Gottlieb Bredahl, samt 

   - godkendelse af dirigenter 

   - godkendelse af forretningsorden 

16.50 – 17.20  Oplæg ved minister Peter Hummelgaard 

17.20 – 17.30  Pause 

17.30 – 18.00  Beretning 

Ca. 18.00 – 18.30 Spisepause 

Ca. 18.30- 19.00  Behandling af beretningen 

Ca. 19.00 – 19.15 Behandling af eventuelle forslag 

Ca. 19.15 – 19.30 Offentliggørelse af valgene   

Ca. 19.30 – 20.00       Lektor Laust Høgedahl, center for arbejdsmarkeds-forskning. 

Ca. 20.00 – 20.15       Eventuelt og afslutning af den officielle del af generalforsamlingen 

20.15 – 21.00              Musik 

 

BILAG: 

Forretningsorden til godkendelse på generalforsamlingen 

 

Referat: 

John Bøgelund Sørensen 

Der da er 2 opstillede for KL gruppen vil der valg her.  

 

Vi har ingen suppleanter til øvrige gruppen. 

 

John gav os herefter en yderligere gennemgang af resten af punktet. 

 

Søren Rex 

Vi har en udfordring med at vi kan have vakante pladser til Repræsentantskabet, der er dog frist til 

3. marts, men ingen har meldt sig. Pt. er der 8 ledige pladser. 

 

Herefter var der drøftelser om eventuelle årsager til at vi ikke har modtaget kandidater til 
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Repræsentantskabet. 

 

Søren har lige modtaget en besked om, at minister Peter Hummelgaard desværre ikke kan være 

tilstedet på dage, men vil sende en video i stedet. 

 

Vi havde lovet at sende jer vores spørgsmål til ministeren hvilket vi desværre ikke har nået, hvorfor 

Søren læste vores spørgsmål til ministeren op for afdelingssektorbestyrelsen. 

 

Søren Holdt Lorentzen 

Nævnte igen, at datoer for kongres på vores hjemmeside kan misforstås. 

 
Det bliver tilrettet i materialet på Eventbuizz. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Forlænge tilmeldingsfristen til den 7. marts 2021. Ditte vil på fredag lave en lille ”Teser” på 

Facebook. Vil her også nævnte forlængelsen af tilmeldingsfristen og Ditte linker ind til 

videoberetningerne. 

 

Der indstilles til følgende: 

 

Godkendelse af udkastet til forretningsorden til vedtagelse på afdelingssektorgeneralforsamlingen. 

 

Udpeger stemmeudvalgsformand.  Bo Vollertsen er valgt. 

 

Godkendelse af mandatfordelingen. 

 

Indstiller at der ved valgene til delegerede til HK Danmarks    

Kongres 2021 indstilles, at der stemmes på afdelingssektorbestyrelsesmedlemmerne.   

 

 

Beslutning:  

Indstillingen taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

  

Punkt 9 – Suppleanter til forbundssektorbestyrelsen 
 

Sagsfremstilling: 

På given foranledning har vi, fra Forbundssekretariatet, modtaget nedenstående uddrag fra HK 

Kommunals forbundssektorlove. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at repræsentanten 

fra Bornholm ikke har personlig suppleant til Forbundssektorbestyrelsen, valgt på årsmødet. 

 

Som det fremgår vælges suppleanter til Forbundssektorbestyrelsen af og blandt allerede valgte 

afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer på det konstituerende afdelingssektorbestyrelsesmøde. 
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I HK Kommunals forbundssektorlove står der bl.a. følgende:  

  

§ 10 Stk. 1 

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse består af 

  

a) en forbundssektorformand og en forbundssektornæstformand 

b) de til enhver tid lokalt valgte kommunale afdelingssektorformænd i HK-afdelingerne 

c) yderligere ét forbundssektorbestyrelsesmedlem fra hver geografisk HK-afdeling. HK Hoved-

staden har dog to forbundssektorbestyrelsesmedlemmer ud over afdelingssektorformanden, 

heraf ét forbundssektorbestyrelsesmedlem fra Bornholm. 

  

De under litra c) nævnte yderligere forbundssektorbestyrelsesmedlemmer vælges på afdelings-

sektorens generalforsamling blandt de allerede valgte afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer. 

  

Stk. 2 

Såfremt et forbundssektorbestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage i et forbundssektor-

bestyrelsesmøde, kan dennes suppleant deltage i forbundssektorbestyrelsesmødet med tale- og 

stemmeret. Suppleanten vælges af og blandt medlemmerne af den afdelingssektorbestyrelse 

forbundssektorbestyrelsesmedlemmet kommer fra.  

  

 

 

Referat: 

 

Beslutning 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

 

Punkt 10 – OK 21  
 

Sagsfremstilling: 

Der er indgået forlig på Statens område med en samlet ramme på 6,75% i en 3-årig periode.  

 

De Kommunale og Regionale forhandlinger har afsluttende forhandlinger den 17. og 19 februar 

2021. 

 

Punktet vil blive behandlet sammen med punktet på sektordagsordenen.  

 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Det har været helt vildt at være med til – stor opgave for ny formand. 2 forlig og en 

sammenskrivning med Københavns Kommune. Dejligt at have John med som ”Wingmann”. 

 

Overordnet kan vi være godt tilfredse taget i betragtning af det økonomiske bagtæppe 
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På KL området er der nu færdigforhandlet og vi opnåede en ramme 6,75% og en organisationspule 

er 0,5% og en 3 årig overenskomstperiode 

 

Hovedpunkterne var løn, pension og uddannelse. 

 

Reguleringsordningen har været forskellige da vi havde et negativt på 0,2% men regionerne var 

helt oppe på 0,71%.  

 

Laveste grundlønstrin er nu 13 – hævet fra grundløn 12. 

 

• 16,68% er fremover den mindste pensionssats for alle medarbejdere. Det betyder blandt 

andet, 

• At pensionssatsen hæves fra 15,95% til 16,68% for medlemmer på grundløn 12-31 

• At pensionssatsen hæves fra 16,31% til 16,68 % for blandt andre professionsbachelorer og 

specialister på grundløn 32-41 

• At pensionssatsen hæves fra 16,46% til 16,83% for socialformidlere på grundløn 34-41 

• Alle kan med en fritvalgsordning vælge, at den del af pensionsbidraget, der overstiger 

15,0%, i stedet for indbetaling til pensionsordningen, udbetales som et kontant beløb 

• Kontorassistenter, voksenelever og andre på grundløn 12 stiger i løn til grundløn 13 

• Specialister på grundløn 41+46 og ledere på grundløn 47 får et årligt tillæg på 2.000 kr. 

• Ledere på grundløn 42 stiger i løn til grundløn 43 

 

 

Kompetencefonden 

• Det årlige tilskud til det enkelte medlem stiger fra 25.000 kroner til 30.000 kroner pr. 1. maj 

2021 

• Der kan søges op til 50.000 kroner til masteruddannelser pr. 1. maj 2021 

• Den særlige indsats for at få flere til at uddanne sig som socialformidler bliver videreført 

sådan, at HK’erne også fremover vil få hele uddannelsen betalt via kompetencefonden 

• Der iværksættes en særlig indsats, så flere klinikassistenter får mulighed for at tage en 

Akademiuddannelse i Odontologisk Praksis med særlig støtte fra Kompetencefonden  

 

Særlige indsatser 

• Der er tegnet overenskomst for den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator i 
kommunerne.  

• Der er aftalt et samarbejde med KL om to projekter om kompetenceudvikling. Projekterne 
fokuserer på digitale kompetencer og på, hvordan man får alle med. 

• Projekter om elever og administrationsbachelorer 
 

 

Sundhedsadministrative koordinatorer grundløn 28+ 2 trin efter 2 år 

 

Projekter derudover 

• Seniorpolitik 

• Styrket indsats Arbejdsmiljø – ledere og ny uddannelse for TRIO 

• Puljer – lægesekretær atp proveny midler at tage ud fra rammen. Da de gamle 

lægesekretær skal uddannes. 

• TR skal have relevante lønoplysninger i forhold til forhandlinger.                                                          

Bæredygtighed og grøn opstilling  
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Socialrådgiverne og socialformidler overenskomsten 

• Socialformidlere I København overføres fra den administrative OK til soc.formidlerok. 

• Grundløn 41 til 47 hæves tillæg med 2000 kr. årligt 

• Pensionen på grundløn 34, 37 og 41 hæves fra 16,46 til 16,83 

• Pensionen på grundløn 42 eller højere hæves fra 18,51 til 18,55 

• Ledere ved forsorgshjem og krisecentre hæves fra 18,36 til 18,73 

• Kompetencefonden hæves fra 25.000 til 30.000 

• Den særlige ordning med 50.000 kr. fortsætter    

 

Jens Rastrup Andersen 

Sygeplejerskerne og BUPL fik det det de kom efter.  

Ditte svarer – det går ikke godt hos DSR og hos BUPL er der ikke forhandlet færdigt vedrørende 

organisationsmidlerne. 

 

Michael Rasmussen 

Komptencefonden – glædeligt er beløbet er hævet. Svarer til ca. 2 moduler årligt – næste præcist. 

Kunne man forstille sig at uddannelsesinstitutionerne så også hæver prisen og derfor der reelt ikke 

vil være flere penge. 

 

Kim Sørensen 

Underviser/vejleder OK. Er de eneste der ikke er på grundløn 32 men stadig på 30. Uretfærdig og 

ikke særligt tilfredsstillende. Skal have møde med TR i næste uge, og syntes det kan være 

vanskeligt at fortælle det er en god OK. Grundlovsdag er nu indskrevet (det har det ikke været 

tidligere, men vi har altid haft fri) måske kan vi miste en ½ grundlovsdag. Hvordan kan vi blive 

begejstret næste gang – det er kun 7 der er på grundløn 30 

 

John besvarer spørgsmål om beregningsgrundløn for at løfte grundlønsindplaceringen og 

spørgsmål og grundlovsdag (har tidligere været reguleret i et cirkulære) og Ditte supplere med, at 

det blev italesat at man ønskede at de skulle op på grundløn 32, men der var ikke opbakning til 

det, men vi har regnet og prøve at få det igennem. 

 

Lisbeth Hoffmann 

Syntes det er er fin OK. Spørgsmål til ramme er forskellig fra Stat til Kommune.  

John svarer – den er ens. 

 

Leif Luxhøj-Pedersen 

Syntes det er en fint OK, og syntes det er godt at alt er gået i fred og fordragelig hed. Fin med stor 

organisationspuljen og fint med en højere pension. Ærger at der ikke er kigget på 

grundlønsindplaceringen på soc.formidlerne. Mener du skulle ligge væsentlig højere.  

 

Susanne Pedersen 

Rigtig OK – Hvad med Tjenestemænd. De har fået en smule på den supplerende pension. 

Gennemsnitsløngarantiordningen – hvad er det? 

 

John svarer følgende – Gennemsnitslønsgarantien opgøres for grupper, og betyder at hvis 

gruppen ikke opnår de overenskomstmæssige stigninger, så vil der forlods blive tilgodeset med 

den manglende lønstigning ved næste overenskomstforhandling. Dette ville kunne opstå ved at 

gennemsnitslønnen for gruppen er faldet.    
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Bo Vollertsen 

Fint resultat –  havde bemærkning til drøftelserne tidligere omkring de andre organisationer. 

Vedrørende diplomuddannelser og honorering – der står det skal man kigge på. I KBH får man 3 

trin og i KL står der det skal forhandles. Hvordan tænker man det skal løses og  

 

John svarer – der måtte ikke ske nogle forringelser i København, men være status Q 

 

Søren Holdt Lorentzen 

Syntes det er en fin OK – spørgsmål vedrørende evt. konflikt. Er man bundet sammen når man er 

blevet enig i FH. 

 

John - Sammenkædningsreglerne finder ikke sted. Så hvis BUPL eller en anden organisation 

stemmer nej, bliver vi ikke trukket med ”ned”. 

 

Beslutning 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 11 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 
 

Sagsfremstilling: 

Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 2. marts 2021 

(Eftersendes af sekretariatet) 

 

Referat: 

 

Punkt 1 – Godkendelse af referat fra forbundssektorbestyrelsens møde den 25. januar 2021.  

Intet. 

 

Punkt 2 – Aktuel politisk status. 

Intet. 

 

Punkt 3 – Sammenfatning af revisionens stikprøvekontrol af de lokale AKUT midler 2020. 

Intet. 

 

Punkt 4 – AKUT-retningslinjer. 

Bo Vollertsen 

Der står noget rodet noget, omkring hvordan midlerne kan bruges 

 

Søren Rex svarer, at man skal bruge dem til uddannelsesmæssige karakrater. Man kan ikke bare 

hælde pengene i sin egen kasse.  

 

Punkt 5 – Elever, studerende og deres første år på arbejdsmarkedet. 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Føler vi er der hvor vi startede – da vi i januar måned forelagde et forslag til kongressen. Nu ligger 

der en rapport der ikke har gjort noget synderligt. Det er et fint skriv, men den 2/3 skal der være en 

politisk drøftelse af hvad gør vi nu. Jeg har brug for at i kommer med jeres tilkendegivelser omkring 

hvad i tænker om rapporten. 
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Lisbeth Hoffmann 

Syntes heller ikke den er progressiv. Man skal spørge arbejdsgiver og lignende. 

 

Karla Kirkegaard 

Der er ikke noget nyt i det papir. Vi skal holde fast i den 2/3 at det ikke er det forslaget der lå på 

kongressen. Kommunaldirektører, praktikvejledere skal høres. Dette er måske det første step på 

vejen i en – nok - meget omfattende opgave. 

 

Søren Holdt Lorentzen 

Pjece – meget godt styr på hvem de unge er og hvor de er henne. Det kan bruges positivt. Der er 

lige lavet en MSI og hvordan har de unge svaret på MSI – det ville være interessant og kan bruges 

til noget. 

 

Bo Vollertsen 

Det har en afgørende betydning at vi spørger dem der skal bruge dem (arbejdsgiverne).   

 

Ditte Gottlieb Bredahl  

Vi skal være meget opmærksom på kongresspor.  

  

Ditte, Karla og Karen samler op. 

 

 

Punkt 6 – Opfølgning på LEON projekt 

Karla Kirkegaard 

Der bliver nævnt mange diplomuddannelser. Socialformidlerne er ikke nænt her, og kan man med 

fordel få puttet ind i teksten i de digitale udgaver. 

 

Søren Holdt Lorentzen 

Værk opmærsom på at det kun er 6 ”mindre” kommuner og ikke de store kommuner der er 

repræsenteret 

 

Søren Rex – det er noteret. 

 

Punkt 7 – Kommunikation 2020: Hvordan gik det? 

Intet 

 

Punkt 8 – Udpegning af kongresdelegerede til HK Danmarks kongres 2021 

Intet 

 

Punkt 9 – Udkast til forbundssektorbestyrelsens mødeplan for 2022 

Intet 

 

Punkt 10 – Personaleorientering 

Intet 

 

Punkt 11 – Eventuelt 

Intet 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 
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Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen 

  

 

Punkt 12 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen. 
 

Sagsfremstilling: 

 

Referat:  

Karen Lynn Jacobsen 

Personlig meddelelse – i næste uge bliver hun dansk Statsborger.  

 

Søren Holdt Lorentzen 

Der er kommet en ny regionsdirektør en god mand. Lydhør og lyttende. Nu mangler han desværre 

som koncerndirektør. 1. april skal der være ny udpegning til HovedMED. 

 

Orienterende om sammenfald af møder – det kan blive lidt svært at nå dem alle. 

 

Der er generalforsamling i PKA – Søren er suppleant og genopstiller ikke. 

 

Søren Rex 

Vi fanger Berit og bede hende lave et interview med Ditte om hendes oplevelser omkring hendes 

første OK forhandlinger. 

 

Leif Luxhøj-Pedersen 

Vi skal koncentrere os om informationer omkring OK21. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Enig med Leif og kan vi lokalt lave nogle konkurrencer i relation til at tale om OK21. 

 

Ditte har set de færdige videoer og de er blevet super gode – og mega fedt bestyrelsen har stillet 

op til at være med til at lave dem. 

 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 13 – Orientering fra sekretariatet. 
 

Sagsfremstilling: 

 

Referat: 

Søren Rex 

Virtuel uddannelseskonference 14. april 2021 – nu er invitation/program lavet – delt på skærm så 

ASB kunne se den. 
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Alle medarbejder er ved godt mod – arbejder både i huset og hjemme. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Spændt på den virtuelle GF vi skal have. Vi gør det bedste vi kan og håber selvfølgelig det 

lykkedes.  

 

Ditte skal i dag til GF hos HK Service og de næste dage/uger skal hun deltage i de andre GF hos 

de andre sektorer. Vi er de sidste, så hvis der kommer nogle erfaringer fra deres møder skal vil 

selvfølgelig nok få rettet ind. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 14 – Eventuelt. 
 

Sagsfremstilling: 

 

Referat: 

Tina Samson 

Samling af forhåndsaftaler som vi drøftede sidst – er der noget nyt? 

 

Drøftelse af besvær omkring bankforbindelser – er der noget nyt ?Kim Simonsen ville tage kontakt 

til Arbejdernes Landsbank. 

 

Søren Rex svarer – det skal vi nok få det gjort, men vi har brugt vores energi på OK21, og 

vedrørende udfordringerne med bankforbindelserne, så har vi ikke hørt noget fra Kim Simonsen. Vi 

ved det er en udfordring at gebyr efterhånden er blevet så dyrt. Den løsning vi kan tilbyde her i 

huset er ikke optimal, men en mulighed. 

 

Lise Greve Korsbæk 

Navnebeskyttelse – vi fik ikke den opbakning vi ønskede, men nu er der oprettet et borgerforslag 

under borgerforslag.dk med dato 18/2-2021 - opfordre alle til at deltage. 

 

Lisbeth Hoffmann 

Socialformidlerne efterspørger noget mere nærværende uddannelse.  

 

GDPR kommer med en påstand om, at reglerne bliver overtråd når vi stiller julegaver på deres 

borde. 

 

Det at være ”specialist” – kan ikke læse nogen steder hvad man skal kunne for at være specialist. 

 

Har problemer med at få nyhedsbreve – hun er i kontakt med Martin Thimes. Det er et problem jeg 

ikke modtager dem. 

  

 

 

Søren Rex  
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Vi befinder os i en gråzone med hensyn til GDPR. Du må gerne dele ting ud, men 

opmærksomhedens skal rettes når personfølsomme data opbevares elektronisk. 

 

 

Camilla Helmundt Ellitsgaard 

De gør det på den måde, at medlemmer kommer til Camilla for at få en gave og en god snak. 

 

Karla Kirkegaard 

Samling af forhåndsaftaler – hvad gør man andre steder. Det er der talt om i 

forbundssektorbestyrelsen. Det er ikke muligt via TVPortalen. Så vi finder ud af noget her. 

 

Der ligger en vejledning fra en kasserer fra Københavns Kommune om hvor kompliceret det er at 

få oprettet et konto. Den er sendt videre til Kim Simonsen og Lene Roed.  

 

May Andersen 

Har i mange år haft Nordea og har nu fået Arbejdernes Landsbank. De skulle også have CVR og 

de syntes også det er for mange penge. 

 

Booker til teamsmøder – det kan andre se i kalender. 

 

Søren Rex 

Det kan anonymiseres hvis man sætter mailadresserne i feltet ”ressourcer”. Man skal dog huske at 

slette dem i feltet ”Sted”. 

 

Søren Holdt Lorentzen 

Man kan markere det som en privat aftale i kalenderinvitationen. 

 

Med hensyn til bank, så kan man oprette en ekstra konto i sit eget navn. Det kræver ikke et CVR. 

 

Søren Rex svarer – tankerne er at tingene skal holdes adskilt. 

 

Kim Sørensen 

Via teams – lav en invitation til dig selv. Kopier link og sende den i en mail bcc og sætte link ind. 

 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 15 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 
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Sagsfremstilling: 

Onsdag den 11. marts 2021 kl. 09:00 – 12:30, 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 onsdag den 1. marts 2021. Input til næste dagsorden sendes senest 

fredag den 26. 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. 
 

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
mailto:soeren.rex@hk.dk
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Sagsfremstilling: 

Deltagere          Afbud: 

Ditte Gottlieb Bredahl   Formand 

Karla Kirkegaard   Næstformand 

Bo Vollertsen     Københavns Kommune 

Camilla Ellitsgaard   Movia 

Hanne Buus Appelgreen  Egedal Kommune    X 

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     

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  22/2-2021 og deltager 

Conni Boutrup H. Jensen  Region Hovedstaden 

Henrik Marckmann Hansen      

 

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 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 Michael Rasmussen 

 

Fra afdelingen: 

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