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REFERAT
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 7. september 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 14. juni 2021.
Punkt 3: Strategiske indsatsområder.
Punkt 4: Aktuel politisk fokus.
Punkt 5: Synlighed i medierne.
Punkt 6: Afvikling af bestyrelsesmøde som hybridmøder.
Punkt 7: Folkemødet på Bornholm 2022.
Punkt 8: Klagesag – lukket dagsordenspunkt.
Punkt 9: Afdelingssektorgeneralforsamlingen 2022.
Punkt 10: Orientering om indgåelse af særoverenskomst: FORCA og CFD.
Punkt 11: Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
Punkt 12: Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
Punkt 13: Orientering fra sekretariatet.
Punkt 14: Eventuelt.
Punkt 15: Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
Punkt 16: Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

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. Folkemødet på Bornholm 2022.
8. Klagesag – lukket dagsordenspunkt.
9. Afdelingssektorgeneralforsamlingen 2022.
10. Orientering om indgåelse af særoverenskomst: FORCA og CFD.
11. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
12. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
13. Orientering fra sekretariatet.
14. Eventuelt.
15. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
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16. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

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 14. juni 2021

Sagsfremstilling:

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmødet den 14. juni 2021. 

Er vedhæftet som bilag sidst i materialet. 

Referat:
Ingen bemærkninger

Beslutning:
Godkendt

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen

Punkt 3 –  Strategiske indsatsområder

Sagsfremstilling:
Der gives tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der har holdt møde siden sidste 
afdelingssektorbestyrelsesmøde den 14. juni 2021. 

Referat:
Bo Vollertsen
Orienterede om ok-24 arbejdsgruppen sidste møde, og arbejdsgruppen er enige om, at de ikke er 
en gruppe der skal udtage overenskomstkrav, men koncentrerer sig om at finde 
overenskomsttemaer. Gruppen har drøftet et mål om at HK Kommunal Hovedstaden, som den 
største afdeling i Kommunal, skal have den højeste stemmeprocent ved ok-24. Der var hertil en 
bemærkning fra Søren Rex, om at det er godt at have et mål, men det er lidt svært med et mål, 
som handler om at være de bedste, der skal tænkes lidt over formuleringen.     
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Karla Kirkegaard 
Orienterede fra arbejdsgruppen vedr. udvikling af fremtidens HK-fag. Arbejdsgruppen er enige om 
at dette fortsat er det der skal være fokus på. HK Kommunal har udfærdiget en undersøgelse 
herom, men har ikke spurgt nogle arbejdsgivere om deres bud herpå. Gruppen fortsætter sit 
arbejde.

Karla Kirkegaard orienterede fra arbejdsgruppen om at booste bestyrelsen, der har været 
drøftelser om evt. at få ændret navnet på gruppen samt om justering af målsætningerne.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Ditte Gottlieb Bredahl og Karla Kirkegaard

Punkt 4 –  Aktuel politisk fokus.

Sagsfremstilling:

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

Referat:
Ditte Gottlieb Bredal 

Orienterede om regeringens netop fremlagte reformudspil til hvordan man skal få flere i job.

Der var 1159 ansøgninger til den nye SAK uddannelse heraf er 90 er startet på KP. HK 
Hovedstaden har en plads i det nye uddannelsesudvalg Den går til Line Hi Ja Wedenborg.

Sofie Berg Axelsen er valgt som ny formand i HK Handel Hovedstaden. 

Den 23. september 2021 er der valg til ny formand i HK Stat Hovedstaden. Der er pt. 2 kandidater 
til formandsposten.

Formandsvalget Anja C. Jensen og Martin Rasmussen ”turnerer” rundt i landet forud for 
kongressen. 

30. august blev det nye finanslovforslag for 2022 fremlagt – en noget tynd kop the, og ikke 
umiddelbart noget interessant for HK.

Kampagnen -”Administrationen har mange ansigter” har fyldt utroligt meget og det har været et 
hårdt arbejde. Mere om indhold, når Marie Nielsen og Rikke Aksglæde kommer kl. 13:00 og folder 
kampagnen ud.

HK Kommunals vision og mission´s papir er fra 2006. Ditte vil spørger, om sektorbestyrelsen ikke 
skulle kigge lidt på den og få den opdateret.

Ditte har også brugt en del tid på de udfordringer/problematikker der har været i forbindelse med 
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sygeplejerskernes konflikt.

Opdatering vedrørende Gribskov Kommune. Det går fremad stille og roligt.

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:
Hanne Appelgreen
Har været på arbejdsmiljøkonferencen og lavet et oplæg om den fleksibel arbejdsplads sammen 
med sin kommunaldirektør – der var både offentlige og private virksomheder, så det var super 
godt. Var også på Facebook og Instagram.

John Bøgelund Sørensen
Kim Sørensen er kontaktet af TV2 angående beskæftigelsessituationen som vil foretage interwiew 
med den adm. Direktør samt Kim.

Ditte Gottlieb Bredal 
Skrev i Politikken i juni måned en artikel omkring ”Frygt for flere unge langtidsledige”  som en 
konsekvens af de besparelser der skal findes på beskæftigelsesområdet.

Beslutning:
Orientering taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 6 –  Afvikling af bestyrelsesmøder som hybridmøder

Sagsfremstilling:

På bestyrelseskonference den 6. og 7. maj 2021 på Klinten, blev det drøftet hvordan 
bestyrelsesmøderne skulle afvikles fremadrettet, set i lyset af muligligheden for at afvikle dem som 
hybridmøde. Da ikke alle var tilstede enedes man om, at punktet skulle på et kommende 
bestyrelsesmøde, således det kunne drøftes igen.

Referat:
Søren Rex mente det var problematisk, at drøfte punktet da ikke alle var tilstede og kunne deltage i 
debatten.
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Beslutning:
ASB blev enig om, at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021.
 
Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 7 –  Folkemødet 2022

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen deltager i Folkemødet for at indgå i og påvirke udvalgte debatter. 
Formålet er en videreførelse af arbejdet med de strategiske indsatsområder. 
Det er en lidt mere direkte måde til at omsætte strategi til konkrete handlinger.

Bestyrelsen drøfter og beslutter frem mod foråret 2022, hvilken strategi der skal følges, herunder 
hvilke temaer Bornholmergruppen skal fokusere på, når programmet bliver offentliggjort.
Fx – faget administration sættes i fokus ud fra strategien om udvikling i HK-faget. 
Fx – bevidstheden om digital transformation styrkes, herunder afledte effekter, 
eller andet fra arbejdet med strategiske indsatsområder.

Beslutninger til brug for Bornholmergruppens videre arbejde:
Godkendelse af indstillingen med eventuelle justeringer.
Antal bestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage i Folkemødet.
Hvem der ønsker at deltage i Bornholmergruppen 2022.

Praktik
”Bornholmergruppen 2021” anbefaler, at der tages udgangspunkt i modellen, som skulle have 
været anvendt ved FM21, og skitseres kort i det følgende:

UD onsdag 15/6 2022 ved ”middagstid” og HJEM fredag 17/6 2022 ved ”aftenstid”.
Overnatning i enkeltværelser (tæt på Allinge), Alternativ: Snogebæk Hotelpension I Nexø

Bornholmergruppen afklarer de nærmere praktiske forhold, og holder regelmæssigt bestyrelsen 
orienteret om arrangementet.

ØKONOMI:
Økonomisk overslag for 12 deltagere og udgør cirka 45.000 kr.

VIDERE PROCES:
Bornholmergruppen arbejder videre med programmet i behørigt samarbejde med afdelingen.

Referat:
En drøftelse af sagsfremstillingen.

Beslutning: 
Oplæg er godkendt og gruppen arbejder videre. Leif, Hanne Fie, Bo og Susanne ønsker at 
fortsætte. Arbejdsgruppen sikre, at alle får besked med hensyn til deltagelse/ej deltagelse til 
folkemødet 2022.

Ansvarlig:
Folkemødegruppen/Søren Rex
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Punkt 8 – Klagesag – lukket dagsordenspunkt

Sagsfremstilling:

Referat:
Søren Rex gav en orientering omkring sagen.

Beslutning: ’
Afdelingssektorbestyrelsen behandlede punktet. 

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 9 – Afdelingssektorgeneralforsamling 2022.

Sagsfremstilling:
Arbejdsgruppen vedr. afdelingssektorgeneralforsamlingen har afholdt sit første møde den 16. juni 
2021, og har drøftet:

Fordele og ulemper ved afholdelse af generalforsamlingen på flere lokationer og var enig om, at vi 
understøtter mulighed for, at klubberne afholder lokale arrangementer, hvor medlemmerne kan 
samles og følge generalforsamlingen virtuelt. Det er et klubarrangement, og der vil ikke kunne 
være deltagelse fra sekretariatet. Klubberne vil kunne få dækket rimelige udgifter hertil af 
afdelingen (lidt mad og drikke). 

Arbejdsgruppen indstiller at afdelingssektorgeneralforsamlingen afholdes fysisk fra Svend Aukens 
Plads 11 samt at der skal kunne deltages virtuelt.

Arbejdsgruppen indstiller at der skal være en videopræsentation af kandidater, samt at beretningen 
er virtuel. 

Arbejdsgruppen har også besluttet at sekretariatet sender en dispensationsansøgning til HK 
Danmark, om at kunne afholde valgene elektronisk inden selve generalforsamlingen samt om 
afholdelse af generalforsamlingen som en hybrid (fysisk og digitalt).    

Ansøgningen herom er afsendt fra sekretariatet til HK Danmark den 5. juli 2021.  

INDSTILLING: 
Det godkendes, at afdelingssektorgeneralforsamlingen afholdes fysisk fra Svend 
Aukens Plads 11 samt at der skal kunne deltages virtuelt.

Tager til efterretning at der er afsendt dispensationsansøgning til HK Danmark.

Referat:
John Bøgelund Sørensen gav en kort orientering. 

Der var en kort drøftelser omkring det med, at valghandlingerne skal ligge forud for selve 
generalforsamlingen.
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Beslutning:
Indstillingen godkendt.

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 10 – Indgåelse af særoverenskomst FORCA og CFD

Sagsfremstilling:
FORCA A/S
Overenskomsten er gældende fra 1.4.2020 – 31.3.2022.
Puljestørrelserne til de individuelle lønpuljer er i overenskomstperioden aftalt til 1,73% i 2021 og 
1,85% i 2022.
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.
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”.

Center for døve (CFD)
Overenskomsten er gældende for perioden 1.2.2020 – 31.3.2024.
Lønreguleringerne mv. følger det kommunale forlig. 

Referat:
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Intet

Beslutning:
Orientering taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 11 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden

Sagsfremstilling:
Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 9. september 2021
(Eftersendes af sekretariatet)

Referat:

Punkt 1 – Godkendelse af referat.
Intet

Punkt 2 – Aktuel politisk status.
Intet

Punkt 3 – HK Danmarks kongres 2021.
Karla Kirkegaard gav en orientering omkring almindelige forslag og lovforslag samt målprogram 
som skal behandles på kongressen.

Punkt 4 – Revision af HK Kommunals uddannelsespolitik.
Intet

Punkt 5 – Præsentation af undersøgelser på baggrund af kongresbeslutning om elevuddannelser.
Hanne Appelgreen mener der mangler noget omkring det med ”at spørge arbejdsgiverne” . Karla 
tager det med videre.

Punkt 6 – Indsatsen for de nye SAK-studerende og planerne for DL-elever, samt status på erfa-
netværk på tværs af afdelingerne om organisering af de studerende.
Intet

Punkt 7 – Kommunikationspakke til kommunal- og regionsrådsvalget 2021. 
Intet

Punkt 8 – Fastlæggelse af beløb til HK´s Frivillige Fælles Formueforvaltning (FFF)
Intet

Punkt 9 – Status på medlemsudviklingen i HK Kommunal i 2. kvartal 2021.
Intet

Punkt 10 – Takkekort.
Intet

Punkt 11 – Eventuelt.
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Intet

Beslutning:
Taget til efterretning

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

Punkt 12 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Referat: 
Intet

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 13 – Orientering fra sekretariatet.

Sagsfremstilling:

Referat:
Vi har ansat vores tidligere eventkoordinatorelev Yasmin Vernon Mansfeldt i den stilling som Kim 
Them Simonsen forlader da han flytter til Langå. Der var indkaldt 8 til samtale – alle eksterne 
ansøgere. 

Vi har derudover ansat Marie Nielsen som eventkoordinator

Ny elev den 20.  september 2021 Tanja Ejvang Jensen og Anne Lætgaard deltager på TR 
konferencen og rykker derefter til en ny afdelingen for at færdiggøre sin uddannelsen.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 14 – Eventuelt

Sagsfremstilling:

Referat:
Merete Andersen
Marie Nielsen vil udarbejde et facebookopslag grundet Meretes 50 års jubilæum.

Lisa Greve Korsbæk
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Søren Rex og Ditte Gottlieb Bredahl har spurgt Lisa og hun vil være med til at udarbejde en 
valgvideo for FH omkring oplæg til regionsrådsvalget til brug for de sociale medier.

Beslutning:

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 15 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:
Mandag den 11. oktober 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 20. september 2021. Input til næste dagsorden sendes 
senest fredag den 17. september  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

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
mailto:soeren.rex@hk.dk
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Punkt 16 – Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Sagsfremstilling:
Deltagere Afbud:
Ditte Gottlieb Bredahl Formand
Karla Kirkegaard Næstformand
Bo Vollertsen Københavns Kommune
Camilla Ellitsgaard Movia
Hanne Buus Appelgreen Egedal Kommune
Hanne Fie Brejner Høje-Taastrup Kommune
Jannie Hytting Københavns Kommune
Jens Rastrup Andersen Sundhed.dk X 
Karen Lynn Jacobsen Bornholms Regionskommune X
Kim Sørensen Københavns Kommune Gik ca. 10:30
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 Mødte kl. 12:00
Søren Holdt Lorentzen Region Hovedstaden X
Tina Samson Fredensborg Kommune

Suppleanter: Indkaldt: Afbud:
June Andersen Københavns Kommune
Michael Rasmussen Hillerød Kommune
Conni Boutrup H. Jensen Region Hovedstaden  X men deltog ikke grundet uddannelse
Henrik Marckmann Hansen

Sekretariat
Nina Bendtsen
John Bøgelund Sørensen
Søren Rex
Kate Skou Rasmusen

Referat:

Beslutning:

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen

Mødedeltagere:
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Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard, Bo Vollertsen, Camilla Ellitsgaard, Hanne Buus 
Appelgreen, Hanne Fie Brejner, Jannie Hytting, Kim Sørensen, Leif Luxhøj-Pedersen, Line Hi Ja 
Wedenborg, Lisa Greve Korsbæk ¨, Lisbeth Hoffmann, May Andersen, Merete Andersen, Susanne 
Pedersen, Tina Samson. .

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


