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REFERAT
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 11. oktober 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 7. september 2021.
Punkt 3: Strategiske indsatsområder.
Punkt 4: Aktuel politisk fokus.
Punkt 5: Synlighed i medierne.
Punkt 6: Afvikling af bestyrelsesmøde som hybridmøder.
Punkt 7: Evaluering af TR-konferencen.
Punkt 8: Økonomi.
Punkt 9: HK Kommunal Hovedstadens generalforsamling den 22. marts 2022.
Punkt 10: Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
Punkt 11: Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
Punkt 12: Ordinært repræsentantskabsmøde i FH Hovedstaden 24. november 2021
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 7. september 2021.
3. Strategiske indsatsområder.
4. Aktuel politisk fokus.
5. Synlighed i medierne.
6. Afvikling af bestyrelsesmøde som hybridmøder.
7. Evaluering af TR-konferencen.
8. Økonomi.
9. HK Kommunal Hovedstadens generalforsamling den 22. marts 2022.
10. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
11. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
12. Ordinært repræsentantskabsmøde i FH Hovedstaden 24. november 2021
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 7. september 
2021

Sagsfremstilling:

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmødet den 7. september 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 7. september 2021. 

Referat:
Bo Vollertsen
Bo orienterede om drøftelserne og uddybede bilaget vedr. ok 24 arbejdsgruppen. Søren Rex 
forespurgte til omfanget af tid, som arbejdsgruppen har brug for på TR-konferencen i 2022. Svaret 
er, at det vil være en kort orientering. 
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Karla Kirkegaard 
Karla orienterede om, at grupperne vedr. booste bestyrelsen samt HK’s fremtid har planlagt møder. 

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte målpapiret vedrørende OK24.

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 
Ditte Gottlieb Bredahl orienterede om kampagnen om administration har mange ansigter 
landingspagen vil blive tilsendt vores TR’ere. Har endvidere konstateret at vores kampagneskilte 
mv. er i Metroen. 

Der var i sidste uge gennemgang af kongressens flow ved Gert Skov. Der var ca. 50 deltagere på 
kurset, som havde været rigtigt godt. 

Vi har møde for vores kongresdelegerede på onsdag den 13. oktober 2021. 

Der har været afholdt kandidatmøde, og der er ingen ændringer i det kendte antal kandidater. 

Der vil være fælles middag for alle delegerede mv. fra HK Hovedstaden, torsdag den 28. oktober 
2021, dette vil foregå på 6 sal i kantinen på Svend Aukens Plads. 

Der vil være mulighed for, at tjekke sin bagage ind på Hotel Scandic ved søerne torsdag morgen. 
De vil opbevare bagagen i deres bagagelokale. Indtjekning kan ikke foretages før senere. Der vil 
endvidere være direkte transport fra kongrescentret til HK Hovedstaden torsdag aften.

Opfordrede til, at alle får tjekket deres kongresapp og udfylder de relevante spørgsmål, samt 
kommer i fornuftig tid torsdag morgen til kongresåbningen. 

Der afholdes arbejdsmiljøkonference den 8. november 2021. Konferencen afholdes som et 
hybridmøde, der er pt. tilmeldt ca. 50, der vil kunne deltage 300 i alt. Tilmeldingsfristen er den 15. 
oktober 2021.

Opmærksomheden skal henledes på, at valgperioden for AMR er 2 år, og der skal ske 
genanmeldelse til arbejdsgiverne ved genvalg, da man eller ikke vil være omfattet af 
beskyttelsesreglerne.   

Ditte orienterende endvidere om, at sektorbestyrelsen har fået en status på undersøgelsen om 
elevuddannelserne. Der er udgivet en pixie udgave herom. Som tidligere orienteret er der kun 
forespurgt arbejdsgivere i de små kommuner, der mangler noget fra arbejdsgiverne i 
hovedstadsområdet. 
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Der har været møde herom med Lene Roed og Peter Thrige i fredags.

Det blev besluttet, at opgaven med det videre forløb tages i arbejdsgruppen.    

Koncernservice (KS) i Københavns Kommune har rettet henvendelse til HK om, at få adgang til 
vores teknologikurser, som de gerne vil give alle deres ansatte.

I 2015 er der indført bestemmelser om, at elever med gymnasial baggrund kan nøjes med en 
elevtid på 1 år.

Ditte orienterede om, at strukturen i DL vil blive væsentligt forandret. Line Hi Ja Wedenborg kunne 
supplerende oplyse, at der skal behandles et forslag om at nedlægge regionsbestyrelserne og 
forankre deres opgaver i TR-netværkene.  

Der var en drøftelse om elevkonferencen og den tidsmæssige placering, som afstedkommer, at en 
række elever vil have planlagt undervisning på skolerne, og derfor ikke kan deltage. 

Ditte orienterende om, at hun har deltaget i årsmødet samt generalforsamlingen på Bornholm. 
Karen Lynn Jacobsen er blevet genvalgt.      

Der vil være afskedsreception for Kim Simonsen den 5. november 2021, kl. 13.00. Det overvejes at 
HK Hovedstaden giver en fælles donation til et ædelt formål i denne forbindelse. 

Hanne Damsgaard og Lars Brandstrup vil blive inviteret til at komme med et oplæg om 
nyhedsbreve mv. i det nye år (der planlægges med deltagelse på februar mødet 2022).

Søren Holdt Lorentzen 
Orienterede om partsprojektet i Regionerne om kompetenceudvikling. Der er behov for stærke IT-
kompetencer i Regionerne, 

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:

Karen Lynn Jacobsen
Karen Lynn Jacobsen orienterede om, at TR’erne på Bornholm har skrevet et debatoplæg om de 
manglende investeringer i det fysiske arbejdsmiljø (bygninger) da der planlægges besparelser på 
dette område. 
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Kim Sørensen 
Orienterede om den aktuelle politiske situation i BIF, og gav udtryk for, at det bør takles på 
forbundsniveau. 

Vores kampagne om administration har mange ansigter er lagt på KK net i BIF.

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:
Der var en længere debat om fordele og ulemper ved at afholde 
afdelingssektorbestyrelsesmøderne som hybridmøder, hovedpunkterne i argumenterne var:

 Fysiske møder er godt for samarbejdet.
 Hybridmøder giver fleksibilitet.
 Hybridmøder vil kunne afstedkomme at der er 2 møder i et.
 Der skal være rammer for hybridmøder.
 Vi skal se de nye muligheder og udnytte dem.
 Der skal være klarhed om indkaldelse af suppleanter ved hybridmøder.

Beslutning:
Afdelingssektorbestyrelsen besluttede med stemmerne 13 for og 0 imod, at der i en prøveperiode 
indtil generalforsamlingen i 2022, indføres mulighed for hybridmøder. Retningslinjer herfor 
vedtages på næste afdelingssektorbestyrelsesmøde

 
Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 7 –  Evaluering af TR-konferencen den 23. og 24. september 2021.

Sagsfremstilling:
Der ønskes en tilbagemelding på følgende:

 Indhold/Oplæg
 Form/Workshops/Afvikling
 Stedet
 Resten
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Referat:
Tilbagemeldingerne var, at det generelt havde været en god konference, med gode 
oplægsholdere. Der var dog enkelte bemærkninger til Jens Peter Kildevang samt emnet om 
medlemsservice, som kunne have været bedre.

Der var kritik af frokostserveringen, der var for lange køer til buffeten. 

Det havde været godt med lodtrækningen til bordplanen om aftenen

Beslutning: 

Ansvarlig:
Søren Rex

Punkt 8 – Økonomi

Sagsfremstilling:
Vedlagt som bilag er opgørelse pr. 31. august 2021.

Umiddelbart er der ikke så meget at sige end, at det ser ud som det plejer på denne tid af året, 
men derfor kan der jo godt knyttes et par bemærkninger til posterne

KMD0102 Generalforsamling/Beretning:
Langt under budget, hvilket skyldes, at vi valgte en anden måde at lave beretning på (normalt en 
udgift på ca. kr. 100.000), samt det faktum, at vi afholdt virtuel GF. Udgiften til indlæg og 
underholdning er så trådt i stedet for.
Forventningen er, at vi er tilbage på ’normalt’ niveau næste år.

KMM0105 Medlemsarrangementer + ZOO:
Vi har måtte aflyse et par arrangementer – Torben Wiese og Mille Mortensen – grundet manglende 
tilmeldinger, hvilket er rigtig ærgerligt, når vi alligevel skal betale.

Ligeledes forventer vi en øget udgift på Zoo-arrangementet, der i år desværre ikke var så 
velbesøgt som tidligere, hvilket har betydet, at der ikke er kommet så mange penge ind i 
egenbetaling.
Normalt koster vores andel af arrangementet omkring kr. 10.000 – 15.000. I år skal vi nok regne 
med ca. 25 – 30.000, men vi afventer den endelige afregning.

Vi tror (og håber), der er tale om eftervirkninger grundet Corona.

Referat:
Søren Rex gennemgik regnskabet 

Beslutning: ’
Taget til efterretning. 

Ansvarlig:
Søren Rex
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Punkt 9 – HK Kommunal Hovedstadens generalforsamling den 22. marts 2022

Sagsfremstilling:
Afdelingssektorgeneralforsamlingen afholdes tirsdag den 22. marts 2022, med start kl. 17.00. 

Generalforsamlingen afvikles fysisk fra Svend Aukens Plads 11 i København. 

Generalforsamlingen vil blive afholdt som en hybrid, idet der også vil være mulighed for at deltage 
digitalt. Som aftalt på sidste afdelingssektorbestyrelsesmøde vil der være mulighed for lokale /TR, 
klubarrangementer med tilskud fra afdelingen. 

HK Danmarks hovedbestyrelse har godkendt vores dispensationsansøgning, og valgene vil, lige 
som sidst, blive foretaget inden afdelingssektorgeneralforsamlingen og resultatet vil blive 
offentliggjort på denne. 

Udkast til dagsorden vedlægges.

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl 
Orienterede om, at den skriftlige beretning vil være digital, i lighed med i år. Opfordrede 
bestyrelsen til, at overveje emner til den digitale beretning. 

Sekretariatet vil udarbejde valgliste, i lighed med sidst, til behandling på næstkommende 
bestyrelsesmøde. 

Det skal præciseres i dagsordenen, at valgene er fortaget inden selve generalforsamlingen. 

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte at generalforsamlingen afholdes som en hybrid og at den fysisk udgår fra 
Svend Aukens plads 11. Dagsorden taget til efterretning.

Ansvarlig:
John Bøgelund Sørensen

Punkt 10 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden

Sagsfremstilling:
Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 13. oktober 2021
(Eftersendes af sekretariatet)

Referat:
Punkt 1 – Godkendelse af referat.
Intet

Punkt 2 – Aktuel politisk status.
Intet

Punkt 3 - Fag & Fremtid 2022 – Økonomi og tema
Intet
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Punkt 4 - Initiativer på beskæftigelsesområdet.
Eventuelle bemærkninger til punktet fremsendes til Karla Kirkegaard seneste onsdag morgen, som 
så vil tage bemærkningerne med til mødet. 

Punkt 5 - Dansk Folkehjælp – julehjælpen 2021. 
Intet

Punkt 6 - Takkekort
Intet

Punkt 7 - Eventuelt
Intet

Uden for dagsorden - hvordan er HKs og HK Kommunals økonomi sammensat?
Intet

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen
 
Punkt 11 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Referat: 
Intet

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 12 – Ordinært repræsentantskabsmøde i FH Hovedstaden den 24. november 2021

Sagsfremstilling:
FH Hovedstaden afholder repræsentantskabsmøde onsdag, den 24. november 2021 kl. 16.00-
19.00 (der er indskrivning og tapas med drikkevarer fra kl. 15.30) på Svend Aukens Plads 11,
2300 København S.

HK Kommunal Hovedstaden skal vælge 6 repræsentanter blandt afdelingssektorbestyrelsen.

Referat: 

Beslutning:
Valgt er følgende
Jens R. Andersen
Merete Andersen
Bo Vollertsen
Line Hi Ja Wedenborg
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Karla Kirkegaard
Ditte Gottlieb Bredahl

Valget til FH Hovedstaden repræsentantskab vil fremover blive foretaget på det 
konstituerende bestyrelsesmøde.

Ansvarlig:
Søren Rex

Punkt 13 – Orientering fra sekretariatet.

Sagsfremstilling:

Referat:
Søren Rex 
Orienterede om, at der er en ny elev i HK Kommunal Hovedstaden, Tanja, som vil blive 
præsenteret på næste bestyrelsesmøde. 

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 14 – Eventuelt

Sagsfremstilling:

Referat:
Lisa Greve Korsbæk 
Orienterede om Region Sjællands arbejde med navnebeskyttelse af medarbejdere i Region 
Sjælland. De vil gerne have ens regler på hele regionsområdet og opfordrer derfor de øvrige 
regioner til at indføre lignende bestemmelser.

Lisbet Hoffmann-Pedersen ville gerne have oplyst hvor man kan finde noget information om 
tryghedspuljen. 

Beslutning:

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 15 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:
Onsdag den 3. november 2021 kl. 09:00 – 12:30, Svend Aukens Plads 11, 2300 København, 
Mødelokale 4.1 og 4.2.
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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 torsdag den 14. oktober 2021. Input til næste dagsorden sendes senest 
mandag den 11. oktober 2021 til Søren Rex (soeren.rex@hk.dk) 

Afleveres i formen:
 Emne
 Sagsfremstilling
 Indstilling
 Ansvarlig
 Bilag

Referat:
Punktet Forbundskongressen 2021 – evt., forslag til lovændring skal slettes fra oplistningen. 

Jacob Juul-Thorsen fra Sampension vil komme med den årlige orientering på bestyrelsesmødet i 
december 2021. 

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Søren Rex og Kate Skou Rasmussen

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 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 X
Line Hi Ja Wedenborg Region Hovedstaden
Lisa Greve Korsbæk Region Hovedstaden

mailto:soeren.rex@hk.dk
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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 Kunne ikke deltage.
Conni Boutrup H. Jensen Region Hovedstaden  
Henrik Marckmann Hansen Bornholms Regionskommune

Sekretariat
Nina Bendtsen
John Bøgelund Sørensen
Søren Rex
Kate Skou Rasmusen

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl deltog ikke under behandlingen af punkt 10.
Camilla Ellitsgaard deltog ikke under behandlingen af punkt 10.
Karen Lynn Jacobsen forlod mødet efter behandling af punkt 9.
Jannie Hytting forlod mødet efter behandling af punkt 9.
Line Hi Ja Wedenborg mødte under behandlingen af punkt 4.
Merete Andersen mødte under behandlingen af punkt 3.
Søren Holdt Lorentzen mødte under behandlingen af punkt 3

Beslutning:

Ansvarlig:
Kate Skou Rasmussen

Mødedeltagere:
Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard, Bo Vollertsen, Camilla Ellitsgaard, Hanne Fie Brejner, 
Jannie Hytting, Jens Rastrup Andersen Karen Lynn Jacobsen, Kim Sørensen, 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 og Søren Rex


