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REFERAT
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 12. maj 2021 fra kl. 9.00 – 
15.00 – i lokale 401+402 samt via Teams (Hybrid)

Indholdsfortegnelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 12. april 2021.
Punkt 3: Strategiske indsatsområder.
Punkt 4: Aktuel politisk fokus.
Punkt 5: Synlighed i medierne.
Punkt 6: Referat af generalforsamlingen den 16. marts 2021.
Punkt 7: Opfølgning på bestyrelseskonferencen 
Punkt 8: Forberedelse til næste møde den 14. juni 2021. ”Præsentation af 

formandskandidater”
Punkt 9: OK - FORCA.
Punkt 10: Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
Punkt 11: Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
Punkt 12: Orientering fra sekretariatet.
Punkt 13: Eventuelt.
Punkt 14: Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
Punkt 15: Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 12. april 2021.
3. Strategiske indsatsområder.
4. Aktuel politisk fokus.
5. Synlighed i medierne.
6. Referat af generalforsamlingen den 16. marts 2021.
7. Opfølgning på bestyrelseskonferencen.
8. Forberedelse til næste møde den 14. juni 2021 ”Præsentation af formandskandidater”.
9. OK - FORCA
10. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
11. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
12. Orientering fra sekretariatet.
13. Eventuelt.
14. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
15. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.
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Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes på Svend Aukens Plads 11, 2300 København i 
mødelokale 401 + 402, samt via Teams og starter kl. 09:00

Referat:
Ingen bemærkninger

Beslutning:
Godkendt

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 11. og 25. marts 
2021

Sagsfremstilling:

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmødet den 12. april 2021. 

Er vedhæftet som bilag sidst i materialet. 

Der er indkommet følgende rettelser og tilføjelser
Punkt 3 –  Strategiske indsatsområder - Side 3 – rettelse markeret med gul:
Bo Vollertsen
Udgifter til overhead bliver taget fra puljen til minimumsnormering. Der er mange måde at lave den 
beregning, men der er altid afledte udgifter i forhold til personale blandt andet uddannelse osv.. I 
forhold til at administration har mange ansigter er der blandt andet ansat gældsrådgivere i 
Københavns Kommune.

Punkt 9 – Fællesmøde for alle afdelingssektorbestyrelser den 8. og 9. september 2021.
Side 7 – tilføjelse til referat:
Søren Holdt Lorentzen
Søren oplyste at han havde ferie, og derfor ikke kunne deltage, hvorfor det skulle noteres, så 
Sørens suppleant kunne få besked med det samme.

Punkt 11 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden - Side 9 – rettelse markeret med gul:
Bo Vollertsen
Er det muligt vi kan få en anden proces i gang og gøre noget andet end det vi plejer. Kunne en 
større kreds styrke HK´s position i relation til sættemødet i forhandlingsfællesskabet hvor 
rammerne og temaet fastlægges. Videre er der projektfasen, som FSB sætter i gang. Denne 
proces tager ikke hensyn til afdelingernes proces eller klubbernes proces og tilhørende 
tidsressourcer. Kunne OK behandlingen strækkes over en længere tid? Endelig er der 
indsamlingen af krav fra medlemmer/klubber. Skal det fortsat ske via postkort og derved fastholde 
medlemmernes krav til mere pension, frihed og løn? Måske kunne en længere periode udvikle 
andre krav end de vanlige.
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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 12. april 2021.

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
God drøftelse på bestyrelseskonference og nu er der lavet en plan og hvem der indkalder. Vi 
havde en kort snak om metoden, med mulighed for at afvige denne. Vi anvender den information 
der er i skemaet

Der blev drøftet om der kunne findes en anden løsning. Grupperne finder en metode der passer 
dem.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 4 – Aktuel politisk fokus

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

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
Kommentar til pressemeddelelsen om tjenestemandsreformen. Der er nogle af vores faggrupper 
der også ligger en kende lavt. Lene Roed havde været udtalt, at det skulle klares ved 
trepartsforhandlingerne, men dagen efter udtalte Kim Simonsen, at han mente ikke det skulle 
klares ved trepartsforhandlingerne – det var ikke så heldigt, med denne noget uens udmelding.

108 deltog i vores virtuel uddannelsesdag. Det var en god dag. Optagelserne ligger nu på vores 
hjemmeside, så hvis man ikke deltog kan man se det.
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Var til møde i går med direktionen i Ishøj og Vallensbæk omkring ophør af det forpligtende 
samarbejde. Et godt møde og gode drøftelser om medarbejdernes sagsstammer. Medarbejderne 
er bekymret over antallet at sager og personaleomsætningen er høj.

Var til møde i Hillerød med politikerne fra de faglige organisationer, og det var et rigtigt godt møde, 
der resulterede i en musketér-ed om at stå sammen. Ditte redegjorde for de udfordringer der er 
hos medarbejderne i Gribskov. Der er udarbejdet et skriv som vil blive forelagt direktionen i 
Gribskov, når de mødes på tirsdag.

Der var spørgsmål fra bestyrelsen omkring udfordringerne som Ditte svarede på.

På næste hovedbestyrelsesmøde har formand for HK Privat Østjylland Søren Sørensen, ønsket at 
drøfte/stillet forslag om, at vi skal kulegrave alle oplysninger om hvad de politiske valgte får og 
hvad de har af aftaler. Ditte ønsker ikke, at de tidligere truffet beslutninger om de ordninger 
politikkerne i HK har skal omgøres, men vi skal have dem frem i lyset hvad der ligger af aftaler, så 
det er gennemsigtigt. 

Jens R. Andersen
Syntes det er fint det kommer frem i lyset. Vi skal have en fagforening hvor det er tåleligt om hvem 
der får hvad. Hvis vi ikke kan stå på mål for det der ligger af aftaler, så må vi lave det om.

Karla Kirkegaard
Der er fuld offentlighed omkring hvad folk får i løn – det fremgår af vores hjemmeside. Det der er 
udfordringerne omhandler dem der ved fratrædelse får 2/3 dels lønning indtil de går pension. Der 
er ikke fuld offentlighed omkring denne ordning.

Der var bred opbakning fra afdelingssektorbestyrelsen til, at vi skal kunne tåle at vise alt frem.

Ditte Gottlieb Bredahl
En kort status på kampagnen ”Administration har mange ansigter”. Vores eventkoordinatorelev 
Marie er fuld i gang.

På næste hovedbestyrelsesmøde skal vi have en temadrøftelse i HK omkring Union Government. 

Den 2. og 3. juni er hovedbestyrelsen inviteret til et seminar omkring en ny samlet 
arbejdsmarkedspolitisk ramme. Ditte og Karla er tilmeldt seminaret.

Karla Kirkegaard
Der vil være en markering 20. maj 2021 kl. 17.00 på Bertel Thorvaldsens plads omkring ”Skrot 
budgetloven”.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Ditte Gottlieb Bredahl og Karla Kirkegaard

Punkt 5 – Synlighed i medierne

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

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
Havde den 4. maj et indlæg i Berlingske omkring, at den kommende genåbning efter Corona 
kræver forberedelse. Efterfølgende blev Ditte ringet op fra radio 4 – ”4 toget” om hun senere ville 
deltage i en debat om hvorfor det det kræver forberedelse ved genåbning

Karen Lynn Jacobsen
BRK er i gang med en forandringsproces, hvor nogle medarbejder skal flyttes over til en stor skole, 
hvilket har givet en del ballade, da medarbejderne blev lovet enkelt, 2 mands kontor. Nu har det 
vist sig, at det 4 og 5 mands kontor. Det de blev lovet blev ikke overholdt og derfor kritiserede de 
processen i den lokale avis og radio. 

Lisa Greve Korsbæk
Der har i Altinget være en debat omkring navnebeskyttelse hvor Emil Kjeldsmark Lemvig var i 
avisen. Lisa er blevet spurgt, om hun vil være med til at skrive et debatindlæg omkring dette og det 
gør Lisa. Udgangspunktet for Lisas indlæg omhandler hendes oplevelser og rolle som FTR i 
psykiatrien.

Susanne Pedersen
Har tidligere fortalt om ”sagen” om en borgmesterkandidat fra venstre, som har udtalt sig negativ 
omkring ekspeditionen/administrationen.  Kommunaldirektøren har i samarbejde med Susanne 
sendt en mail til medarbejderne omkring dette, og status er nu, er der i avisen foregår den helt 
store debat.

Hanne Buus Appelgreen
Der er udarbejdet en pressemeddelelse omkring den fleksibel arbejdsplads – en arbejdsplads uden 
tøj 😊 – det skulle være - uden støj. Er inviteret til den årlige arbejdsmiljøkonference i KL, hvor 
kommunaldirektøren og Hanne er inviteret til en udarbejde en workshop.

Beslutning:
Orientering taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 6 –  Referat af generalforsamlingen den 16. marts 2021

Sagsfremstilling:

Referat:
Intet

Beslutning:
Taget til efterretning
 
Ansvarlig:
Sekretariatet
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Punkt 7 –  Evaluering af bestyrelseskonferencen

Sagsfremstilling:

Referat:
Hanne Buus Appelgreen
Er ikke en del af generalforsamlingsgruppe.
Fed at være fysisk sammen, og det var en super øvelse med papir der gik hele vejen rundt, hvor 
bestyrelsen skulle skrive ”hvad man satte pris på hos den enkelte”. Det har jeg læst flere gange og 
det gør mig bare så glad.

Susanne Pedersen
Dejlige dage, med et godt sammensat program, dejligt alle var testet, det gav en tryghed. Dejlig 
træt af alle de gode indtryk og sov derfor godt.

Hanne Fie Brejner
Gode dage og vigtig der er nogle sociale ting når vi mødes, for det er super vigtigt. 

Bo Vollertsen
Gode dage og god energi. Refleksion da jeg var tilbage hjemme, angående spørgsmål om ”hvorfor 
har du valgt at stille op og hvorfor er du her” – gode refleksioner. 

Karla Kirkegaard
Dejlige dage

Ditte Gottlieb Bredahl
Kvitterer for dagene og super hyggeligt. Alle var så gode til at deltage og engagere sig.

Line Hi Ja Wedenborg
Dejligt at være sammen. Gode øvelser, men vi skal være opmærksom på, at ikke alle var med. 

Beslutning: 
Indstillingen taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 8 – Forberedelse til næste møde den 14. juni 2021. ”Præsentation af 
formandskandidater

Sagsfremstilling:

Referat:
Bo Vollertsen
Gav en forklaring på, hvorfor han har sendt os en mail med nogle overvejelser omkring eventuelle 
spørgsmål/emner vi kan stille kandidaterne
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Hanne Buus Appelgreen
Vil gerne have noget omkring hvad det er vi skal bruge Forbundet til 

Ditte Gottlieb Bredahl 
Hvordan ser de den offentlige sektor? Hvordan vil de vende medlemsudviklingen? Hvordan ser de 
snitfladen mellem forbund/sektor/afdelingerne. Relation til medlemmerne og de potentielle 
medlemmer – hvordan skal vores indgang være til HK. Fremtidens arbejdsmarked. De unge. 

Der var efterfølgende en længere snak om, hvilke emner/spørgsmål der kunne være interessant 
for afdelingssektorbestyrelsen at stille.

Beslutning
Der var efterfølgende enighed om, at hver deltager skulle have 10 minutter til deres oplæg, og vi – 
på baggrund af disse drøftelser stiller 2 spørgsmål til dem hver der omhandler ”Det indre og det 
ydre liv”. Spørgsmål og program for præsentationerne er den 19/5-2021 udsendt til ASB.

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 9 – OK - FORCA 

Sagsfremstilling:
Ved overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2021 er der, mellem Forca A/S og HK, enighed om, at 
overenskomsten fornyes for en 2-årig periode med følgende ændringer:

Puljestørrelserne til de individuelle lønpuljer er i overenskomstperioden aftalt til 1,73% i 2021 og 
1,85% i 2020.

Oveni puljen for 2021 lægges en tandforsikring til en værdi af 0,17% af puljestørrelsen. 
Tandforsikringen er obligatorisk for alle ansatte under overenskomsten. Dermed kommer den 
samlede økonomiske ramme (lønpulje og tandforsikring) for 2021 til at udgøre 1,90%. ’
Det er aftalt, at lønnen uden pension og pensionsbidraget angives i hele kroner. Retten til at blive 
forudlønnet bortfalder for nyansatte efter 1. april 2021.

For elever er der aftalt følgende ændringer i overenskomstperioden:

Pr. 1. september 2021 ændres lønnen til: 
1. år                                      17.803 kr. pr. måned
2. år                                      18.922 kr. pr. måned
Fra det fyldte 25. år           23.500 kr. pr. måned

Pr. 1.september 2022 ændres lønnen til:
1. år                                      18.132 kr. pr. måned
2. år                                      19.272 kr. pr. måned
Fra det fyldte 25. år           23.934 kr. pr. måned

Reglerne om ferie efter den ændrede ferielov revideres af parterne: Paragraf 6 stk. 3 
fjernes/rettes. Reglerne omkring sorgorlov indskrives i Forcas politik for orlov, som 
fremadrettet får titlen: ”Forcas Politik for orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, adoption 
og mistet barn under 18 år”. Henvisningen i overenskomstens paragraf 9 ændres 
tilsvarende.

Det er aftalt, at en dialog om valg af pensionsordning kan genoptages i 
overenskomstperioden ved enighed fra begge parter.



8

Følgende tekst omkring vurdering af lønsammensætningen indarbejdes i overenskomsten: 
”Parterne er enige om, at lønsammensætningen også afspejler det uddannelsesniveau, 
som den enkelte medarbejder har opnået, enten før ansættelsen eller efter ansættelsen i 
Forca.    

Som relevant uddannelsesniveau kan nævnes forsikringsakademiets uddannelser. Som er 
opdelt i følgende niveauer. Niveau 3 er grunduddannelserne, niveau 4 er videregående 
uddannelser og niveau 5 er specialistuddannelserne, der kan også være tale om andre 
uddannelser, som er relevante for jobfunktionerne i Forca”.

Medlemmerne i FORCA har godkendt forliget den 15. april 2021, hvilket er meddelt 
FORCA. 

Referat:

Beslutning
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 10 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.

Sagsfremstilling:
Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 2. marts 2021
(Eftersendes af sekretariatet)

Referat:

Punkt 1 – Godkendelse af referater. 
Intet.

Punkt 2 – Aktuel politisk status.
Intet.

Punkt 3 – Prognose 1 2021 samt budgetforudsætningerne for 2022.
Intet

Punkt 4 – Status på HK´s karrieretelefon.
Intet

Punkt 5 – Status på HK Kommunals TR-grunduddannelse
Ditte Gottlieb Bredahl
Jo flere TR uddannelser vi kan afvikle jo bedre er det, på baggrund af vores efterslæb af 
uddannelser under Coronakrisen.

Punkt 6 – Opfølgning af vedtagne forslag og tilkendegivelser fra forbundssektorkongressen i 2020.
Karla Kirkegaard
I forhold til HK Kommunal Hovedstadens forslag kan man se, at der er sket en udvikling.
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Punkt 7 – HK Danmarks kongres 2021
Intet

Punkt 8 – HK Kommunals organisationsgradsanalyse for 2020
Ditte Gottlieb Bredahl
Det er udmærket der er zoomet lidt ind på nogle forskellige grupper hvor der er plads til forbedring 
– blandt andet organiseringsgrad af mænd og it-område. Vi er blevet flere ansatte men færre 
medlemmer.

Bo Vollertsen
IT-området – hvis man skal tage hul på denne skal vi være opmærksom på, at de ikke føler de får 
noget for deres penge. Nu er det godt, at der er kommet nogle midler via kompetencefonden så de 
kan tage uddannelser inden for deres område. Certificeringer.

Søren Rex
Hæfter sig ved, at der er mulighed for forbedringer, og vi skal være opmærksomme på, at når vi 
skal kigge på os selv, så er det helt klart mænd og de unge der er dårligst repræsenteret.
Vi skal også være opmærksomme på, at der er områder, hvor organiseringsgraden er faldet 
samtidig med at der er ansat flere medarbejdere – så her burde helt klart være et potentiale

Camilla Ellitsgaard
Spurgte ind til tallene for Movia som ikke gav mening. John B. Sørensen ville snakke med Caspar 
Andersen herom.

Punkt 9 – Tema: HK Kommunal – organisering 2.0
Intet

Punkt 10 – Tema: Arbejdet med fagenes udvikling.
Bo Vollertsen
Ros med det arbejde der er gjort, med at lave denne beskrivelse, og man har forsøgt at involvere 
afdelingen. I forhold til økonomi følger behovet så indsatsen, eller bliver det spredt lidt ud over det 
hele. Data indsamling. Faktaark skal afspejle den virkelige verden – små og store kommuner. Hvad 
er relevant data. Faggrupper. Hvad er en faggruppe. Eks. Socialformidlere og administrative laver 
begge sagsbehandling. Blot som eksempel. 

Punkt 11 – HK Kommunals indsats for elever, studerende og de første år på arbejdsmarkedet.

En kort drøftelse at arbejdet med indsatsen, og HK Hovedstaden er af den opfattelse, at 
organisering af vores elever skal drøftes i sammenhæng med uddannelsesniveau.

Punkt 12 – DTU projekt ”Det bæredygtige virtuelle arbejde – fremtidens HK-arbejdspladser”.
Der var en længere drøftelse af om hvad der gav mest mening i relation til de 2 forslag omkring det 
1-årlige projekt kontra det 3-årige projekt.

Følgende synspunkter blev fremført:
- Kunne man ”koge” det 3-årige ned til et 2-årigt projekt.
- Vi er nødt til at have noget konkret evidens på dette emne.
- Vi skal være opmærksom på, at vores medlemmer rent faktisk har ønsket det ved OK
- Det er vildt mange penge, der skal bruges på en sådan rapport.
- Mange kommuner er jo allerede i gang med at indgå aftaler på området – så er det ikke for 
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sent.
- Det er ikke blot en konsulentundersøgelse, men rent faktisk forskning med evidens, så vi 

har noget vi kan bruge til noget – uanfægtet hvad forskningen munder ud i.
- Kan vi bruge denne forskning til noget om 3 år, fordi vi allerede er etableret på nye måder 

og med nye indretninger.
- KL ville ikke drøfte hjemmearbejdspladser ved OK. Ville det måske kunne være fordi, der 

ikke ligger noget konkret forskning på området.
- De eksisterende aftaler er ikke prangende. Men får vi lavet nogle ordentlige undersøgelser 

med evidens, kan det måske gøres nemmere, på den lange bane.
- God grund til at få noget evidens på dette område. Det med hjemmearbejde har jo spøgt i 

mange år, og er blusset op her under Corona – uden vi helt har vidst hvad der var rigtigt og 
forkert.

- Vi har brug for noget evidens – uanset hvad resultatet bliver. Men vi har også et her og nu 
behov. Hvordan kan vi strikke nogle retningslinjer sammen, så vi kan indgå nogle gode 
aftaler.

- Kan ikke forstå vi skal bruge så mange penge, på noget vi sagtens selv kan arbejde med 
lokalt.

- Vi taler meget kommuner, men vi skal være opmærksom på, at der er mange fra det 
regionale område, der ikke har været hjemsendt. Måske regionen kunne indgå i en sådan 
forskning. 

- Forskningen bygger jo på det vi selv gør i kommunerne. Hvorfor gør vi det ikke selv? 

Karla og Ditte tager alle de gode indspark med til drøftelsen i forbundssektorbestyrelsen.

Punkt 13 – Borgerforslag om navnebeskyttelse
Ditte Gottlieb Bredahl
Min holdning er, at jeg har meget sympati for det oprindelige forslag om navneforbud i psykiatrien, 
som jeg også har underskrevet. Men er ikke så begejstret, hvis det skal gælde alle i den offentlige 
sektor. Hvis vi gerne vil have en offentlig sektor der bære præg af tillid, så skal vi overveje hvilken 
holdning vi har.

Hanne Buus Appelgreen
Socialområder, jobcentre og kontrolenheder er også udsatte. Vi har en udfordring med at passe på 
og støtte op om vores kolleger. Kan vi finde en mellemvej – eks. Kan man give et 
team/afdelingssvar når der træffes en afgørelse, så der ikke står et enkelt navn. Vi må finde en 
løsning, for der er udfordringer.

Lisa Greve Korsbæk
Borgerforslaget har i sig selv skab en stor debat, som jo også har været meningen, da det ikke har 
muligt at ”råbe” politikerne op på Christiansborg. Tænker vi er nødt til at finde en løsning på hvilke 
faggrupper der evt. skal have den beskyttelse. Det blev lige pludselig mange faggrupper der gerne 
”ville være med”, det blev spredt til andre faggrupper, hvor det oprindelige forslag omhandlede 
psykiatrien. 

Ditte til Lisa – hvad tænker du vi kan gøre.
Lisa – måske et fornavn og så et tjenestenummer for psykiatrien og hospitalerne.

Karla Kirkegaard
Jeg har også skrevet under. Jeg har talt med FTR i SOF som sidder med tvangsfjernelser og hos 
dem vil navn alligevel blive nævnt når der søges om aktindsigt. Syntes det er svært, og input til 
dette punkt ønsker meget gerne. 
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Bo Vollertsen
Der er ikke tage højde for den digitale udvikling. Hvad skal der gøres hvis borgerforslaget ikke 
bliver vedtaget, hvor er vi så henne. Hvis HK ikke støtter borgerforslaget, hvor er vi så henne hvis 
vores medlemmer skal sikres det er trygt at gå på arbejde, og hvor efterlader det så vores 
medlemmer.

Hanne Buus Appelgreen
Hvad vil vores medlemmer tænke, hvis vi ikke bakke op om det. De kommunale medarbejder har 
allerede et tjenestenummer. Hvordan spiller offentlighedsloven ind i billedet. 

Michael Rasmussen
Syntes emnet er vigtigt og specielt på det psykiatriske område. I forhold til Hillerød kommune har 
Michael ikke hørt at det skulle være udfordringer på beskæftigelsesområdet. Er der noget der gør, 
at det er en større udfordringer fra kommune til kommune – måske måden vi arbejde på.

Leif Luxhøj-Pedersen
Ville også være bekymret hvis der ikke er åbenhed i det offentlige. Der bliver også klaget i LTK, 
men så er det måske via advokat. Måske det også er en tendens, at man klager meget mere end 
tidligere. Men er meget enig i, at en sådan hetz, der blandt andet var omkring Emil, der vil blive lagt 
til had på blandt andet Facebook er uacceptabel.

Jens R. Andersen
Vi skal beskytte den enkelte medarbejder. Mener det skal være op til den enkelte arbejdsplads at 
vurdere hvordan man kan håndtere det. Syntes det er kritisk at HK ikke blev indkaldt til den høring 
der var i december 2020. 

Line Hi Ja Wedenborg
En løsning kunne være, at der lokalt kan træffes nogle beslutninger, hvor der er en mulighed for, at 
man kan vælge hvad der lokalt giver mening. 

Kim Sørensen
Der er helt klart stor forskel på, at arbejde i jobcentret i København end at arbejde i et jobcenter i 
Hillerød. Vi er langt mere udfordret på grund af demografien. Der er helt sikket et behov for, at 
nogle får en beskyttelse, men ikke alle. Borgerperspektivet er der vi skal sætte ind, hvis vi skal 
have ændre noget.

Lisa Greve Korsbæk
Mads Samsing har udtalt, at ”lang de fleste konflikter foregår i fysiske møder”.  Det er ikke korrekt. 
Vores erfaringer er opringninger om aftenen, natten og tilsvininger på SoMe.

Ditte Gottlieb Bredahl
Hvis alle i det offentlige ville få et tjenestenummer ville det være et problem at det offentlige ville 
være lukket, men jeg tror også det ville også være konfliktoptrappende. 

Vi tager med os, at det nok ikke skal gælde for hele den offentlige sektor, men at vi er nødt til at 
gøre noget.
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Michael Rasmussen
Er enig i, at der er nogle helt særlige udfordringer ved at arbejde i en storby. Men der er også 
forskel i rammerne fra en mindre kommune til en storby, og specielt hvis der er for lidt tid i mødet 
med borgerne.

Søren Rex
Tror ikke at ”One size fits all” – det er nok ikke en god løsning, og der er nok forskel på at arbejde i 
en børnehave kontra at være ansat i psykiatrien. Skal det være enten eller, eller skal vi finde ud af, 
at løse de individuelle årsager til at medarbejderne føler sig truet. Det vigtigste er, at vi får 
debatten, og det er vigtigt vi passer på vores medlemmer.

Kim Sørensen
Omtaler den retssag der har været i Københavns Kommune, og hvilket arbejde/retningslinjer det 
så har afstedkommet efterfølgende, for at beskytte medarbejderne.

Susanne Pedersen
Fortæller om de retningslinjer der er i Tårnby med borgere der ikke kan ”finde ud af at opføre sig 
ordentlig”. Så kan de give borgerne forbud mod at komme fysisk, nogle gange også at ringe. Håber 
man kan løse det lokalt.

Punkt 14 - Eventuelt
Intet

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen
 

Punkt 11 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Referat: 
Bo Vollertsen
Der er nu lagt program for Folkemødet på Bornholm. Det er endnu ikke helt klart, om det er 
webinar eller om det er med debat. Det er lidt vanskeligt at planlægge noget vi kan samles om. Det 
giver ikke mening, at mødes hvis vi ikke kan gå i dialog. Derfor lægger gruppen op til, at 
programmet sendes ud, og så må det være op til den/de enkelte om de vil mødes.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 12 – Orientering fra sekretariatet.

Sagsfremstilling:
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Referat:
Intet nyt

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 13 – Eventuelt.

Sagsfremstilling:

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
I næste uge er der digital uddannelsesuge for alle medlemmer i HK – der er pt. 1.700 der er 
tilmeldt på landsplan og heraf 500 fra Hovedstaden.

TR Portalen har fået forbedringer i forhold til medlemslister og klubdokumenter.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 14 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:
Mandag den 14. juni 2021 kl. 09:00 – 12:30, Svend Aukens Plads 11, 2300 København, 
Mødelokale 4.1 og 4.2.

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 mandag den 31. maj 2021. Input til næste dagsorden sendes senest 
torsdag den 27. maj 2021 til Kate Skou Rasmussen (kate.skou.rasmussen@hk.dk) eller Søren Rex 
(soeren.rex@hk.dk) 

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
mailto:soeren.rex@hk.dk
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Afleveres i formen:
 Emne
 Sagsfremstilling
 Indstilling
 Ansvarlig
 Bilag

Referat:

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Søren Rex og Kate Skou Rasmussen

Punkt 15 – 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 Gik kl. 12:15
Jens Rastrup Andersen Sundhed.dk Gik kl. 13:30
Karen Lynn Jacobsen Bornholms Regionskommune Gik kl. 12:55
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 X
Merete Andersen Københavns Kommune Fra kl. 11:20
Susanne Pedersen Tårnby Kommune
Søren Holdt Lorentzen Region Hovedstaden X
Tina Samson Fredensborg Kommune

Suppleanter: Indkaldt: Afbud:
June Andersen Københavns Kommune
Michael Rasmussen Hillerød Kommune 11. marts 2021
Conni Boutrup H. Jensen Region Hovedstaden 10. maj 2021 
Henrik Marckmann Hansen

Sekretariat
Nina Bendtsen
John Bøgelund Sørensen
Søren Rex
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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, Merete 
Andersen, Susanne Pedersen, Tina Samson, Michael Rasmussen og Conni Boutrup Holmberg 
Jensen.

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


