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REFERAT
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 11.marts 2021 fra kl. 9.00 – 
12.30 - Via Teams

Indholdsfortegnelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 24. februar 2021
Punkt 3: Strategiske indsatsområder.
Punkt 4: Aktuel politisk fokus.
Punkt 5: Synlighed i medierne.
Punkt 6: Generalforsamling den 16. marts 2021 
Punkt 7: OK21.
Punkt 8: Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
Punkt 9: Orientering fra sekretariatet.
Punkt 10: Eventuelt.
Punkt 11: Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
Punkt 12: Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Undersøgelse om seksuelle krænkelser blandt HK Hovedstadens medlemmer. Gennemgang 
v/journalist Peter Bundgaard Thomsen fra 09:00 – 10:00

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 24. februar 2021.
3. Strategiske indsatsområder.
4. Aktuel politisk fokus.
5. Synlighed i medierne.
6. Generalforsamling den 16. marts 2021 
7. OK21.
8. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
9. Orientering fra sekretariatet.
10. Eventuelt.
11. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
12. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes via Teams og starter kl. 09:00
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Referat:
Vi foreslår at vi rykker om på punkter således: Punkt 6 – Generalforsamling bliver nyt punkt 3 og 
punkt 7 – OK21 bliver nyt punkt 4.

Punkt 3 – Strategiske indsatsområder bliver nyt punkt 6 og punkt 4 – Aktuel politisk status bliver 
nyt punkt 7.
 
Beslutning:
Godkendt

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 24. februar 2021

Sagsfremstilling:

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmøde den 24. februar 2021.

Referat:
Der er rettelse til side 13 – under spørgsmål fra Jens Rastrup Andersen. Korrekt sætning skulle 
være: Sygeplejerskerne og BUPL fik de det de kom efter?

Beslutning:
Godkendt

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen

Punkt 3 –  Generalforsamling 16. marts 2021.

Sagsfremstilling:
Der er modtaget indstillinger til valgene som foretages i perioden fra 8. marts til den 11. marts 
2021.

I forhold til valgene til afdelingssektorbestyrelsen, er der i skrivende stund, kun opstillet det antal 
kandidater som der skal vælges. 

I forhold til valgene til suppleanter til afdelingssektorbestyrelsen, er der i skrivende stund, opstillet 1 
kandidat fra valggrupperne i Regionen og Kbh./Frederiksberg, medens der i valggruppen for KL er 
opstillet 3 kandidater til en plads. 

Der er pt. ingen kandidater fra Øvrige gruppen.  

Der er aftalt formøde med dirigenterne samt teknikere den 8. marts 2021.  

BILAG:
A. Opstillingsliste pr. 3. marts 2021
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Referat:
John Bøgelund Sørensen
En kort orientering og der er pt. 290 tilmeldte + gæster.

Lisbeth Hoffmann
Opstillede sig ikke som suppleanter til kongres. Hvis jeg ikke opnår valg til kongres som 
delegerede, kommer jeg således ikke med som suppleant – jeg tænker det ville være fint – en 
anden gang at afdelingen lige prikker til os.

John svarer, at han nok skal prikke til afdelingssektorbestyrelsen næste gang med besked om, at 
de skal huske at stille op som suppleanter.

Hanne Fie Brejner
Videoberetningen – hvis der er spørgsmål til dem på dagen, hvem skal således svare på dem. 

Søren svarer, at det som udgangspunkt, er det dem der har udarbejdet beretningerne der svarer 
på eventuelle spørgsmål.

Lisa Greve Korsbæk
Stod ikke på den første liste som suppleant til kongres. Med hensyn til 
repræsentantskabsmedlemmer – så har hun skrevet ud til sine medlemmer. Lisa spørger om der 
er mulighed for at stille op på selve generalforsamlingen.

Søren svarer med hensyn til opstilling som suppleant, så blev det rette i Eventbuizz mandag 
morgen., og nej – man kan ikke stille op på selv generalforsamlingen da valget lukkes torsdag.

Søren Rex
I forhold til afstemning i Eventbuizz har vi fået 3 henvendelser omkring, at de ikke havde modtaget 
link til afstemning – alle fra Københavns Kommune. De har efterfølgende fået tilsendt link. 

Orientering om 2 faktorgodkendelsen nu er fjernet, så vi kun skal anvende deres mailadresse når 
vi skal logge ind på Eventbuizz. 

Der har været afviklet et Zoom kursus i går med 20 deltagere, således de er bedre forberedt til 
vores GF. 

Der vil blive en hotline man kan ringe til i afdelingen, hvis der er nogle der har udfordringer med at 
komme ind. Det er afdelingens gruppenummer 3330 2925

Video fra minister kommer i dag, og oplæg fra Laust kommer også i dag. 

Mandag vil vi lave en generalprøve og tjekke lyd, lys og slides. Tirsdag generalprøve sammen med 
dirigenterne.

Merete Andersen
Fik kun link via mobil og ikke via mail. Blot et opmærksomhedspunkt i forhold til deltagerne fra 
Københavns Kommune.
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Susanne Pedersen
Er jeg opstillet som suppleant til kongressen? – ja det er du 😊 

Line Hi Ja Wedenborg
Spørgsmål til beretning side 6 stk. 2. Der står frem mod 2020 …….. Det får Ditte rettet til 😊 

Camilla Helmundt Ellitsgaard
Stor ros til dem der har udarbejdet videoberetninger – de er bare super gode.

Karla Kirkegaard
Beretningerne – fin beretning Ditte har udsendt og håber alle er enige i dette og giv den gas på 
tirsdag.

Søren Rex  (tilbagemelding under Eventuelt)
Med hensyn til afstemningsresultatet er der pt. 150 der har stemt på bestyrelsesmedlemmerne og 
der er lidt andre tal for de andres vedkommende. Der 280 der har tilmeldt sig afstemningen.

Beslutning: 
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 4 – OK 21 

Sagsfremstilling:
HK Kommunals sektorbestyrelsen har den 2. marts 2021 indstillet forligene til godkendelse ved 
urafstemningen. 

I forbindelser med kampagneugerne er det vigtigt, at der iværksættes initiativer fra 
tillidsrepræsentanterne for, at højne stemmeprocenten.  

1.  Tidsplan

Mandag 01.03 Dannelse af medlemsfil

Mandag 15.03 Urafstemningen åbner
Der udsendes mail til de stemmeberettigede kl. 8.00

Mandag 15.03 – torsdag 
18.03

Levering af særnr. af Kommunalbladet til de 
stemmeberettigede

Onsdag den 24.03 Reminder – mail sendes til dem, der endnu ikke har stemt
Onsdag den 31.03 Reminder – mail sendes til dem, der endnu ikke har stemt
Tirsdag den 06.04 Reminder – mail sendes til dem, der endnu ikke har stemt
Fredag 16.04 Reminder – mail sendes til dem, der endnu ikke har stemt
Mandag den 19. april kl. 
12.00

Lukning af urafstemningen samt offentliggørelse

2. Hvem er stemmeberettiget
Udgangspunktet er, at alle medlemmer af HK Kommunal er stemmeberettiget, dog med 
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undtagelse af følgende:

 Registeret med særoverenskomst
 Pensionister *)
 Efterlønnere uden arbejde
 Teoretiske elever (Medlemmer der har tilstanden TEOREUDD)
 Grunduddannelses elever (Medlemmer der har tilstanden GRUNDUDD)
 Frihedsberøvede medlemmer (medlemstilstanden FRIHEDSB)
 Medlemmer i militærtjeneste (medlemstilstandene INTBRIGADE, MILITÆR)

*) Som særaftale har pensionister fra det tidligere KKAF bevaret stemmeretten.

Det betyder, at også ledige medlemmer har stemmeret og ligeledes vores elever, som er 
registreret som ”Praktiske elever”.

3. Fil over de stemmeberettigede
Filen over de stemmeberettigede er vedlagt og dannet den 1. marts 2021 (Den omtalte fil er 
ikke udsendt til ASB, men udelukkende til brug for rettelse af medlemsoplysninger i afdelingen). 
Filen er videreekspederet til det eksterne firma, som står for afstemningssystemet samt i 
forhold til distribution af særnr. af Kommunalbladet.

Vi vil undervejs i afstemningsperioden kunne tilføje/slette medlemmer til afstemningen en gang 
dagligt. Hvis vi skal tilføje medlemmer til afstemningen forudsætter det, at det enkelte medlem 
bliver korrekt registreret i MOS forinden. Derfor er det vigtigt, at gode kollegaer står klar til 
hurtigt at påtage sig denne opgave.

I har allerede været i gang med at gennemgå og lave dataopretning i forhold til medlemmer, 
der har stået forkert registreret. Vi vil dog opfordre til fortsat at have fokus på opgaven – bl.a. 
kan jeg konstatere, at der siden sidste datafil fra 18.02.21 er flere medlemmer, som ikke står 
med afdelingssektor ”kommunal”. 

4. Afstemningen
Medlemmerne modtager en unik mail (personlig skjult kode) med link til afstemningen. Her skal 
der blot indtastes fødselsdato for at få adgang til at afgive stemme.
Det vil også at være muligt at stemme via vores hjemmeside hk.dk/ok21. Her skal der logges 
på med Nemid.

Der kan kun afgives stemme én gang – Ja eller Nej.

5. Stemmeprocent
Så snart vi åbner afstemningen, vil stemmeprocenten blive offentliggjort afdelingsvis på vores 
OK21 hjemmeside. Som noget nyt vil det denne gang ske med realtime opdatering.

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
Vi har nogle gode OK21 møder i går. Skidt vi ikke er fysisk sammen, da sådan en snak ikke er god 
virtuel, men jeg har brug for at vide om ASB bakker op om de forlig der ligger.

Emnet blev drøfte og der var bred opbakning til forligene blandt afdelingssektorbestyrelsens 
medlemmer.
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Der blev endvidere aftalt, at Sekretariatet og BIF-klubben efter urafstemningen sætter sig sammen 
for at se, hvilket muligheder der skal arbejdes videre med i forhold til 
”Underviser/vejlederoverenskomsten” i København. Det bakkede afdelingssektorbestyrelsen op 
om.

Bo Vollertsen
Vi har alle en interesse i, at få så høj en stemmeprocent, men vi må anerkende det kan blive en 
vanskelig ting under disse omstændigheder.

Søren Rex
Vi har fået nogle midler som kan anvendes til de klubber der tager nogle lokale initiativer. Vi må 
prøve at lave en fornuftig fordeling. Vi må gå ud fra, at hvis der bliver en konkurrence angående 
dem der har stemt – og medlemmerne siger de har stemt – så har de også stemt. 

Vi kigger på hvordan vi kan få noget på Facebook – evt. en konkurrence. 

Ja – vi kommer ikke ud, men vi må gøre det vi kan virtuelt. Alle materialer der er udarbejdet vil 
ligge på HK Kommunals hjemmeside og TR portalen.

Søren Holdt Lorentzen 
Der står at filen med de stemmeberettigede er vedlagt - hvor er filen henne?

Søren Rex svarer, at det er en fejl – det er taget fra en mail fra sektoren, og det er en fil til 
afdelingen til brug for rettelse i MOS

Beslutning
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 5 – Synlighed i medierne.

Sagsfremstilling:
Artikler/interviews der har været i medierne siden sidste afdelingssektorbestyrelsesmøde

Referat:
Karen Lynn Jacobsen 
Har være i Bornholms Radio vedrørende de ny systemer (KY og KSD ) og de problemer de 
genererer. Karen fortalte om den faglige stolthed der bliver sat på prøve og at det er systemerne 
der fejler og ikke medarbejderne.

Ditte Gottlieb Bredahl
Den 8. marts var det ”Kvindernes Internationale Kampdag” og TV2 News – var noget nervøs, men 
syntes det gik fint.

Beslutning:
Orientering taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen
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Punkt 6 –  Strategiske indsatsområder

Sagsfremstilling:

Der gives tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der har holdt møde siden sidste 
afdelingssektorbestyrelsesmøde den 20. januar 2021.

KRV gruppen har aftalt møde den 17. marts 2021.

Referat:
Karla Kirkegaard
Det første møde i KRV gruppen bliver afviklet som et fysisk møde her i huset. Journalisterne 
Peter/Thorsten som gav gennemgangen i morges deltager i mødet.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 7 – Aktuel politisk fokus

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

Referat:

Karla Kirkegaard
I morgen afvikles der møde i ”Skulder ved skulder” arbejdsgruppen hvor der skal drøftes en 
dagpengekampagne – ”skal man hæve ydelsen og hæve perioden”, og der skal drøftes forsøg 
med 3 timers arbejdsuge 

Ditte Gottlieb Bredahl
Møde den 2. marts i ”Det udvidede forhandlingsudvalg” hvor forlig blev godkendt. Kæmpe 
oplevelse at være med til disse forhandlinger, og vi er nu halvvejs igennem forløbet. Nu er det op til 
medlemmerne der skal tages stilling til forliget.

Senere på dagen et dialogmøde med ca. 100 TR på beskæftigelsesområdet vedrørende 
besparelsen på de 1,1 milliard i 2020. Vi har besluttet i forbundssektorbestyrelsen, at det er bedre 
at være med i maskinrummet og komme med input/forslag som vil give mening for dem på 
beskæftigelsesområdet. KL udkom i foregår med 5 konkrete forslag og FH er også kommet med 
nogle forslag. Mangler udspillet fra regeringen.

Afvikling af klub 120 møde – enkelte udfordringer med det tekniske, men vi kom godt igennem. 

Info møde for alle vores TR omkring OK21 resultatet – det var godt vi delte dem op i KL/KBH og i 
Regions forlig. 67 fra regionen deltog og 120 fra KL/KBH.
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Folkemødet – Formandskabet i HK Kommunal har meddelt at forbundssektorbestyrelsen ikke 
deltager fysisk og undersøger nu hvordan man deltage virtuelt. 

Herefter en drøftelse at om hvorvidt denne bestyrelse skal deltage fysisk. Vi finder en løsning 
således vi kan lave noget sammen virtuelt. Busbilletter kan dog ikke refunderes, hvorfor de kan 
anvendes – kontakt Søren Rex.

Første maj vil også blive afviklet virtuelt. 

Bo Vollertsen
Vi har prøvet at kigge på forenklinger via digitalisering. Det er optimistisk at tro man kan finde 1,1 
milliard via denne – hvad hvis denne besparelse ikke opnås.

Ditte svarer – der er mange andre ting i spil, bl.a. digitale løsninger. 

Kim Sørensen
1,1 mia kan ikke findes ved digitaliseringen -  tænker også at man vil flytte noget af udgiften andre 
steder hen.

Søren Rex
Mail omkring Virtuel uddannelsesdag er nu udsendt. Vær opmærksom på der er ikke 
tilmeldingsfrist på, da man kan tilgå det lige før det starter.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Ditte Gottlieb Bredahl og Karla Kirkegaard

Punkt 8 -  Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Referat: 
Søren Rex
Jeg har kontaktet Berit, og der vil komme et skriv om Dittes oplevelser som ny formand og hendes 
første overenskomstforhandling. Der vil også blive bragt noget omkring vores generalforsamling. 
Sig endelig til hvis der er behov for, at Berit skal skrive om andre ting.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 9 – Orientering fra sekretariatet.
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Sagsfremstilling:

Referat:
Søren Rex
Marie er kommet tilbage til os for at gøre sin uddannelse færdig. Når hun er færdig bliver hun 
ansat. Marie skal arbejde med de SoMe-platforme og være tovholder/projektkoordinator på diverse 
arrangementer. 

Marie bliver 31. august 2021 uddannet eventkoordinator elev. Marie skal også håndtere vores 
kampagne om ”Administration har mange ansigter”.

Anne Kolby har opsagt sin stilling og fratræder 1. april 2021. Har fået job i HK Privat. Kim Them 
Simonsen går på barsel den 15. marts og er på barsel de næste 12 uger, så vi er lidt på den. 
Vi slår stillingen op efter gældende regler her i huset. 

Bo Vollertsen
Afvikler man fratrædelsessamtaler når de forlader deres stillinger. Nu er det ”igen en ung” der 
vælger et nyt job.

Søren svarer, at ja – det gør vi og tilbagemeldingerne er, at det ikke handler om utilfredshed med 
afdeling, kollegaer, ledelse eller jobbene som sådan, men derimod om, at man gerne vil prøve 
andre ting af eller arbejde med andre områder ”inden de slår sig til ro”. 

May Andersen
Er det en opnormering af en stilling i afdelingen. 

Søren svarer – nej – vi havde en ledig stilling efter en faglig ikke længere er ansat.

Bo Vollertsen
Skal der ændres strategi omkring hvordan vi servicerer de unge, hvis der er stor 
omsætningshastighed i den gruppe.

Søren svarer at ”de unge” der har søgt andre udfordringer rent faktisk være der en del år. 

Ditte Gottlieb Bredahl
Vi har sat en masse ting i værk. Vi har brugt mange timer og kræfter i de virtuelle rum og digitale 
platforme, og de kompetencer er der pt. ikke mange af i afdelingen. Der skal også være tid og rum 
til udviklingsopgaver.

Susanne Pedersen
Skal jeg forså det sådan, at den er ikke slået op, da det er en intern elev?

Søren svarer ja – vi fastansætter Marie i forlængelse af hendes elevtid.

Line Hi Ja Wedenborg
Skal Marie have med lægesekretæreleverne at gøre – det gjorde Anne så fint.

Søren svarer – nej – det bliver den nye ansatte der kommer i Anne Kolbys stilling. Muligvis der skal 
kigges på arbejdsfordelingen når den nye bliver ansat.
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Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 10 – Eventuelt.

Sagsfremstilling:

Referat:
Lisbeth Hoffmann 
Er det nok af afslå en mødeindkaldelse eller skal man også sende en mail?

Kate svarer – nej det er ikke nødvendigt med en mail.

Søren Holdt Lorentzen
Når vi har skal afsted på bestyrelseskonference skal vi være opmærksom på, at resultaterne fra 
OK21 ikke kommer til at fylde der.

Bo Vollertsen
Har fået en mail at der har været et cyber angreb i Københavns Kommune hvorfor de ansatte har 
fået besked på at slette alle mistænkelige mail. Det kan muligvis være derfor der er nogle der ikke 
har stemt endnu. 

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 11 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:
Mandag den 12. april 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.

Punkter/emner til kommende møder:

 Godkendelse af kommissorium for Erfa-gruppen for F-TR og klubformænd. Ansvarlig: Bo 
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Vollertsen og Merete Andersen.

 Organiseringsgrad

 Elevudvalget

 Forbundskongressen 2021 – evt. forslag til lovændring

Næste dagsordenmøde er mandag den 29. marts 2021. Input til næste dagsorden sendes senest 
fredag den 25. marts 2021 til Kate Skou Rasmussen () eller Søren Rex (soeren.rex@hk.dk) 

Afleveres i formen:
 Emne
 Sagsfremstilling
 Indstilling
 Ansvarlig
 Bilag

Referat:
Søren Rex
Mødet den 26. marts er primært et konstituerende møde, men hvis der er noget der brænder på, 
så må vi selvfølgelig kigge på det.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Søren Rex og Kate Skou Rasmussen

Punkt 12 – Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Sagsfremstilling:
Deltagere Afbud:
Ditte Gottlieb Bredahl Formand
Karla Kirkegaard Næstformand
Bo Vollertsen Københavns Kommune Med til kl. 11:30
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 Med til kl. 12:00
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

mailto:soeren.rex@hk.dk
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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

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, Jens Raastrup Andersen, Karen Lynn Jacobsen, 
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.

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


