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REFERAT
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 14. juni 2021 fra kl. 9.00 – 
15.00 – i lokale 401+402

Indholdsfortegnelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 12. maj 2021.
Punkt 3: Strategiske indsatsområder.
Punkt 4: Aktuel politisk fokus.
Punkt 5: Synlighed i medierne.
Punkt 6: Mødekalender 2022.
Punkt 7: Statistik om urafstemningen OK21.
Punkt 8: Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
Punkt 9: Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
Punkt 10: Orientering fra sekretariatet.
Punkt 11: Eventuelt.
Punkt 12: Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
Punkt 13: Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 12. maj 2021.
3. Strategiske indsatsområder.
4. Aktuel politisk fokus.
5. Synlighed i medierne.
6. Mødekalender 2022.
7. Statistik om urafstemningen.
8. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
9. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
10. Orientering fra sekretariatet.
11. Eventuelt.
12. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
13. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes på Svend Aukens Plads 11, 2300 København i 
mødelokale 401 + 402, samt via Teams og starter kl. 09:00
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Referat:
Ingen bemærkninger

Beslutning:
Godkendt

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 12. maj 2021

Sagsfremstilling:

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmødet den 12. maj 2021. 

Er vedhæftet som bilag sidst i materialet. 

Der er indkommet følgende rettelse

Punkt 10 –  Forbundssektorbestyrelsens dagsorden – Punkt 13 – Borgerforslag om 
navnebeskyttelse side 11:

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.

Rettes til:
Mads Samsings udtalelse ikke er fuldt dækkende, idet lægesekretærer ofte har konflikter telefonisk 
med patienter, som er utilfredse. 

Referat:
Ingen yderligere bemærkninger

Beslutning:
Godkendt

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen
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Punkt 3 –  Strategiske indsatsområder

Sagsfremstilling:

Der gives tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der har holdt møde siden sidste 
afdelingssektorbestyrelsesmøde den 12. maj 2021.

Referat:
Leif Luxhøj-Pedersen
OK24 gruppen
Har afviklet møde og der er planlagt nyt møde til september.  Leif gav en kort orientering. Gruppen 
har drøftet, at de satser på og være på forkant med krav og ønsker til OK 24. Derfor starter de 
arbejdet op nu, så vi ikke skal vente på et udspil fra sektoren.

Merete Andersen
Digital transformation
Har afviklet et møde og er blevet enig om, at gruppen skal arbejde videre, Der er planlagt nyt møde 
efter sommerferien.

Karla Kirkegaard
Booste bestyrelsen og Fremtidens udvikling for HK fagene
Det har ikke være muligt at finde nogle mødedatoer, Karla prøver igen.

John Bøgelund Sørensen
 Der er indkaldt til første møde i GF gruppen.

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
Gribskov – alle formænd for de faglige organisationer deltog i mødet. Kommunaldirektøren brugte 
de første 10 minutter til, at fortælle hvor godt det gik. Ditte måtte efter 10 minutter afbryde og 
spurgte ind til, hvordan der kan være - så 2 forskellige opfattelser af hvordan det går i Gribskov 
Kommune. Mødet gik rigtigt godt. Vi aftalte at mødes igen efter 1 måned og finde ud af hvad de har 
tænkt sig at gøre ved de udfordringer der er.

På sidste FSB mødet var der en drøftelse af ”Borgerforslag om navnebeskyttelse” hvor Karla og 
Ditte brugte meget tid på, at tale om, at retorikken skulle ”blødes lidt op” i forhold til de officielle 
udmeldinger. Der var opslag på Facebook og Instagram som havde en overskrift ”Vi støtter ikke”. 
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Ditte tog kontakt til Mads Samsing som ikke havde set opslaget, men vendte tilbage, med melding 
om, at der ville blive lavet nye opslag. Ditte læste op hvordan det nu bliver kommunikeret ud.

HK Stat har afviklet virtuel kongres. Der var kampvalg om næstformandsposten mellem Nina 
Ottesen og Ulla Moth Lund. Det gik godt og Ulla vandt stort. HK Stat Hovedstaden afvikler derfor 
ekstraordinær GF 23 september 2021. Der er pt. 3 kandidater som har meldt sig på banen. Rita 
Bund blev genvalgt og Peter Raben fratrådte.

HK Handel afvikler kongres i 22. juni. Per Tønnesen fratræder og Mette Høgh som pt. er formand 
fra HK Handel Hovedstaden stiller op som ny formand. Hvis Mette Høgh bliver valgt, skal der også 
være en ekstraordinær GF i Handel Hovedstaden.

HK Nordjylland - Kate Ziegler blev væltet som formand for Handel. 

Ditte var til sin første fysiske generalforsamling i Frederikssund. Der blev valgt ny TR, da den 
foregående har fået nyt job.

Vores kampagne ”Administration har mange ansigter” har taget en anden retning, da vi desværre 
ikke må lave reklamer i fjernsyn. Vi skal derfor gå en anden vej, og pt. drøftes det om det kunne 
være reklamer på busser og i blade.

Den nye indgået en ny økonomiaftale mellem staten og KL/ RTLN. Det er ikke nogen prangende 
aftale, så vi kommer nok til at se nogle besparelser og medarbejdere der kommer til at løbe hurtig.

Repræsentantskabet i aften:
HK Danmarks målprogram skal drøftes, da HK Hovedstaden formandsgruppe har fremsendt nogle 
sproglige rettelser til Hovedbestyrelsen. Vores afsæt har været at synliggøre, at det er en 
relationsskabende og organiserende fagforening vi arbejder for. Vi har ikke ændret på de konkrete 
forslag.

Karla og Ditte har deltage i et møde vedrørende ”Ny arbejdsmarkedspolitik” hvor udhuling af 
dagpengene og dagpengeperioden har været drøftet, og vil blive præsenteret.

Oplæg til nyt navn – der har været møde i HK Hovedstadens formandsgruppe. Der er forslag om, 
at sætte et plus efter vores navn HK+. Plusset skal symbolisere, at der er mange andre 
uddannelsesretninger end Handel og kontor. Der er blandt andet hele KVU og MVU området. Hvis 
repræsentantskabet godkender det og så skal det videre til kongressen.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Ditte Gottlieb Bredahl og Karla Kirkegaard



5

Punkt 5 – Synlighed i medierne

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

Referat:
Kim Sørensen
Kontakte af TV 2 omkring hjemmearbejde omkring, at det ikke alle der syntes det har været 
supersjovt. Da de fandt ud af, at jeg var FTR var de ikke så interesseret. De ville gerne tale med en 
RIGTIG medarbejder 😊

Lisa Greve Korsbæk
Har haft et debatindlæg i Altinget vedrørende ”Borgerforslag om navnebeskyttelse”. Lisa udtaler 
blandt andet, at ”Mine kolleger fortjener et arbejdsmiljø uden frygt for trusler”.  Der var god 
opbakning omkring indlægget til Lisa på Facebook.

Beslutning:
Orientering taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 6 –  Mødekalender 2022

Sagsfremstilling:

Referat:
Mødet onsdag den 13. april rykkes til fredag den 8. april 2022 grundet påsken.

Mødet mandag den 19. december bliver rykket til torsdag den 15. december 2022. 

Ny mødekalender bliver sendt ud og sekretariatet sørger for at udsende kalenderinvitationer. Er 
gjort.

Beslutning:
Taget til efterretning
 
Ansvarlig:
Sekretariatet
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Punkt 7 –  Statistik om urafstemningen OK21

Sagsfremstilling:

Referat:
En kort drøftelse af materialet og igen en snak omkring at inddrage TR tidligere i forløbet og det 
med, at vi fremadrettet aktivt gerne vil gøre brug for de statistikker omkring afstemningsprocenter 
på arbejdspladsniveau, hvilket er bragt videre til sektoren.

Ditte og Karla har bringer ovenstående videre til FSB. 

Beslutning: 
Indstillingen taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 8 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden

Sagsfremstilling:
Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 16. juni 2021
(Eftersendes af sekretariatet)

Referat:

Punkt 1 – Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17.-18. maj 2021.
Intet.

Punkt 2 – Aktuel politisk status.
Intet.

Punkt 3 – Program for fællesmødet mellem FSB og de syv afdelingssektorbestyrelser.
Intet

Punkt 4 – HK Kommunals 100 års jubilæum i 2023.
Intet

Punkt 5 – Ligeløn og lønstruktur i kommuner og regioner
Der var en generel drøftelse og problematikken og nogle gav udtryk for, at det ville være kedeligt, 
hvis vi følger DSR´s linje omkring, at vi ’blev snydt i 1969’. Det er besluttet i FH, at vi skulle i gang 
med arbejdet når OK forhandlingerne var overstået, så vi afventer kommissionens rapport og tager 
en fornyet drøftelse.

Punkt 6 – HK Kommunals formueudvikling og forvaltning.
Intet

Punkt 7 – Revisionsprotokollat af 26. maj 2021 fra HK Kommunals kritiske revisorer.
Intet
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Punkt 8 – HK Danmarks kongres 2021. 
Intet

Punkt 9 – Orientering om arbejdet i HK Kommunals sekretariat.
En drøftelse af forskellige emner

 Leif - Chefområdet – godt med forskningssamarbejde RUC, da det er en udfordring, at vi 
ikke kan organisere chefer.

 Søren H.L - ERFA møder - HK Kommunal må ikke indkalde til ERFA møder via Outlook. 
Sekretariatet vil undersøge sagen. 

 Lisa - Har lige være på kursus ”Ny i bestyrelsen” – 3 dages, det var under al kritik.
 Jens - Forstår ikke hvorfor kursusafdelingen samarbejde med Dansk IT, hvorfor anvender vi 

ikke SamData. Ditte og Karla bringer det videre 
 

Punkt 10 – Eventuelt.
Intet

Beslutning:
Taget til efterretning

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

Punkt 9 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Referat: 
En drøftelse af hvordan ”tilbagevenden” efter Corona hjemsendelsen er gået. 

 Jens. Der er indgået aftale omkring – frivilligt – at forpligte sig til at arbejde hjemmefra i 
Sundhed.dk. 

 Søren H.L. - Det er trist, at den tillid der var under Corona nedlukningen om, at 
medarbejder passer deres arbejde nu pludselig ikke længere er tilstede.

 Ditte – Tænker vi lige skal ind på arbejdet igen inden der bliver indgået få mange 
lokalaftaler.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen
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Punkt 10 – Orientering fra sekretariatet.

Sagsfremstilling:

Referat:
Søren Rex
Grupper og SI grupper er nu opdateret og ligger i First Agenda.

Kim T.S. har købet hus i Langå, og har derfor opsagt sin stilling med udgangen af august måned. 
Vi skal nu have en lavet et stillingsopslag og have ansat en ny. 

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 11 – Eventuelt

Sagsfremstilling:

Referat:
Merete Andersen
Har 50 års jubilæum den 28/6-2021 men af hensyn til Corona bliver den udskudt til den 27. august 
2021.

Vi aftalte på bestyrelseskonferencen at vi på et bestyrelsesmøde skulle drøfte om vi kunne afvikle 
vores bestyrelsesmøder som hybridmøde. 

Beslutning:
Vi sætter punktet omkring afvikling vores bestyrelsesmøder som hybridmøder på vores næste 
dagsorden

Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 12 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:
Tirsdag den 7. september 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 
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Vollertsen og Merete Andersen.

 Organiseringsgrad

 Elevudvalget

 Forbundskongressen 2021 – evt. forslag til lovændring

Næste dagsordenmøde er torsdag den 19. august 2021. Input til næste dagsorden sendes senest 
tirsdag den 17. august 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 13 – Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Sagsfremstilling:
Deltagere Afbud:
Ditte Gottlieb Bredahl Formand
Karla Kirkegaard Næstformand
Bo Vollertsen Københavns Kommune X
Camilla Ellitsgaard Movia X
Hanne Buus Appelgreen Egedal Kommune
Hanne Fie Brejner Høje-Taastrup Kommune
Jannie Hytting Københavns Kommune X
Jens Rastrup Andersen Sundhed.dk
Karen Lynn Jacobsen Bornholms Regionskommune X
Kim Sørensen Københavns Kommune
Leif Luxhøj-Pedersen Lyngby-Taarbæk Kommune
Line Hi Ja Wedenborg Region Hovedstaden X
Lisa Greve Korsbæk Region Hovedstaden
Lisbeth Hoffmann Gladsaxe Kommune
May Andersen Hillerød Kommune
Merete Andersen Københavns Kommune
Susanne Pedersen Tårnby Kommune

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
mailto:soeren.rex@hk.dk
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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  Deltog for Line H.J. Wedenborg
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, Hanne Buus Appelgreen, Hanne Fie Brejner, Jens 
Rastrup Andersen, Kim Sørensen, Leif Luxhøj-Pedersen, Lisa Greve Korsbæk, Lisbeth Hoffmann, 
May Andersen, Merete Andersen, Susanne Pedersen, Søren Holdt Lorentzen, Tina Samson og 
Conni Boutrup H. Jensen. .

Line Hi Ja Wedenborg deltog fra kl. 13:00-15:00

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


