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REFERAT 
 
 
af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 16. december 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 3. november 2021. 

Punkt 3: Strategiske indsatsområder. 

Punkt 4: Aktuel politisk fokus. 

Punkt 5: Synlighed i medierne. 

Punkt 6: Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2022. 

Punkt 7: Abonnementer i afdelingssektorbestyrelsen. 

Punkt 8: Overenskomst PKA. 

Punkt 9: Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen vedrørende TR konferencen 2022. 

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 3. november 2021. 

3. Ekstraordinær kongres 2022. 

4. Strategiske indsatsområder. 

5. Aktuel politisk fokus. 

6. Synlighed i medierne. 

7. Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2022. 

8. Abonnementer i afdelingssektorbestyrelsen. 

9. Overenskomst PKA. 

10. Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen vedrørende TR konferencen 2022. 

11. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden. 

12. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen. 

13. Orientering fra sekretariatet. 

14. Eventuelt. 

15. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

16. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet. 
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Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes på Svend Aukens Plads 11, 2300 København i 

mødelokale 401 + 402. 

 

Referat: 

Der indføres et punkt 3 - Ekstraordinær kongres 2022.  

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 3. november 2021 

 

Sagsfremstilling: 

 

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmødet den 3. november 2021.  

 

Er vedhæftet som bilag sidst i materialet.  

 

Referat: 

Ingen bemærkninger 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

Ansvarlig: 

Kate Skou Rasmussen 

 

 

Punkt 3 – Ekstraordinær kongres 2022. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Referat: 

Pia Lund Jeppesen præsenterede overfor afdelingssektorbestyrelsen, sit kandidatur til 

næstformandsposten i HK Kommunal. 

 

Der vil blive indkaldt til formøde til kongressen i løbet af januar.  Afhængig af coronasituationen 

bliver det afviklet fysisk eller virtuelt. 

 

Der blev spurgt ind til fælles transport til kongressen. Det prøver sekretariatet at kigge på, om det 

er muligt. 

 

Beslutning: 

 

Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl 
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Punkt 4 –  Strategiske indsatsområder 

 

Sagsfremstilling: 

Der gives tilbagemelding fra de arbejdsgrupper, der har holdt møde siden sidste 

afdelingssektorbestyrelsesmøde den 3. november 2021.  

 

Referat: 

OK24 gruppen har prøvet at afvikle et møde - det har desværre ikke være muligt. Der er nu 

planlagt et møde i januar. Bo og Merete gav en kort orientering om de ting der har været drøftet 

som de skal arbejde videre med. 

 

HK Fagene i fremtiden – aflyst grundet sygdom. Karla indkalder snareste. 

 

Booste Bestyrelsen – Vi har nået rigtig mange af de mål vi har men mangler stadig nogle. 

Arbejdsgruppen tænker, at invitere Østjylland til at lave noget sammen – ex. kursus i 

retorik/kommunikation. Østjylland syntes det er en rigtig god ide. Tænker det skal løbe af staben til 

foråret. Gruppen besluttede, at den ikke skulle nedlægges. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl og Karla Kirkegaard 

 

 

Punkt 5 –  Aktuel politisk fokus. 

 

Sagsfremstilling: 

 

- Hvad er der sket siden sidst? 

- Hvad sker der fremadrettet 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Corona – fælleserklæringerne og Coronapas på arbejdspladserne, bliver håndteret meget 

forskelligt på arbejdspladserne. Det har også give anledning til diskussion - det fylder på 

arbejdspladsen når der er nogle der ikke ønsker vacciner. 

 

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at hjemmearbejde frem til d. 7. januar ikke anses som 

”regelmæssigt”, hvorfor hjemmearbejdspladsen ikke behøver at leve op til de gældende regler.  

Det betyder at kravene til, at arbejdet skal kunne foregå i ordentlige arbejdsstillinger suspenderes, 

fx kravet om adskilt skærm og tastatur og stol og bord med plads og lys nok. 

 

Det er vigtigt at understrege, at dette er Arbejdstilsynets vurdering. Der pågår i øjeblikket en intens 

dialog mellem Arbejdstilsynet og HK i den forbindelse. 

 

Der er indgået 3 partsaftaler på følgende områder. Midlertidig arbejdsdeling. Lønkompensation 

samt at dagpenge til forældre med hjemsendte børn. 

 



4 
 

Den 28. april 2022 bliver der afviklet Stresskonference i Fredericia under temaet ”Samme og 

samlet om stress”. Alle tillidsvalgte bliver inviteret. 

 

Hovedbestyrelsen har afviklet deres første møde med det nye formandskab. Det var et godt møde 

og Mads Samsing blev valgt til formand for A-kassen. Der var enighed om at lave en 

uddannelsespolitik - Ditte sidder i styregruppen.  

 

KL er i gang med at udvikle et ”Virtuelt jobunivers” som efter sigende skulle give nogle besparelser. 

Dette betvivler Ditte meget, så der kommer noget omkring dette i medierne i morgen. 

 

”Vinterpakken” på 1 milliard kroner. Det er nu de faglige organisationer der skal ”slås” om pengene. 

3 møder indtil videre. Jeg er positiv og Christina Robbins fra DSR er også enig i, at vi skal lave en 

fælles aftale. Vi kigger på områder (akutafdelingen, børneafdelingen osv.) og ikke på faggrupper. 

Det er ikke nemt, da alle gerne vil have en andel. Vi skal skelne mellem et åbent sår og en 

styrtblødning. Vi har i HK Kommunal Hovedstaden afviklet et teamsmøde med henblik på at få 

input fra alle FTR angående hvilke områder der skulle prioriteres.  

 

Lars Gårdhøj, formand for Region H., har kontaktet Ditte da der er mangel på lægesekretærer. En 

arbejdsgruppe arbejder nu på at etablere en ”Administrativ Taskforce” som er de ledige 

administrative medlemmer i HK. Tanken er, at de skal have kurser og uddannelse i moduler i 

sundhedsplatformen, så de kan gå ind og aflaste lægesekretærerne, så lægesekretærerne kan 

bruge deres tid til at hjælpe de andre sundhedsfaglige. De ledende lægesekretær er med på ideen. 

Og det blev også drøftet på sidste ERFA i regionen og TR tog godt imod det. 

 

Vi arbejder med at få et ekstra hold lægesekretærelever ind – de vil først tage stilling til det i det 

nye år. Ditte vil blive indkaldt til et møde. 

 

Jens R. Andersen 

Inflationen stiger mere en forventet – hvordan påvirker det vores aftalte lønstigninger ved OK. 

 

Søren Rex – svarer: Hvis inflationen stiger – stiger lønnen på det private arbejdsmarked. Stiger 

lønnen på det private arbejdsmarked, vil det få en afsmittende effekt på vores reguleringsordning. 

Men det er vanskeligt at spå hvordan det ender. 

 

 Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl og Karla Kirkegaard 

 

 

Punkt 6 – Synlighed i medierne 

 

Sagsfremstilling: 

Artikler/interviews der har været i medierne siden sidste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

 

Referat: 

Ditte Gottlieb Bredahl 

A4 – bragte i går en artikel ”Jeg håber, vi som faglige organisationer kan skelne mellem et åbent 

sår og en styrtblødning” omkring Vinterpakken til sundhedsvæsenet. Artiklen kan læses herunder: 
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 HK Danmark  

HK-formand: Jeg håber, vi som faglige organisationer kan 
skelne mellem et åbent sår og en styrtblødning 

 A4overenskomst.dk 15. december 2021 12:25 Martin Wegeberg Blizzload... 559 ord Id:e898c6c4 

FOR LIDT OVER EN UGE siden præsenterede finansminister Nicolai Vammen (S) den 

såkaldte coronavinterpakke på 1 mia. En midlertidig pose penge, der skal forhindre, 
at sygehusvæsenet kollapser og få hospitalerne igennem de næste måneder. 
Pengene skal ifølge aftaleteksten gå til ”særlige midlertidige indsatser, der kan 

bidrage til fremadrettet at styrke og understøtte aktiviteten, fastholde 
sundhedspersonale og få sygehusvæsnet gennem en ekstraordinær svær vintersæson 

til gavn for patienterne og personalet”. 

Mit håb er, at vi som faglige organisationer er i stand til at skelne mellem et åbent sår 
og en styrtblødning 

Han gav således aben videre til de faglige organisationer, som står overfor, hvad der 
synes som en umulig opgave med at fordele pengene til et sundhedsvæsen, hvor 

rigtig mange medarbejdergrupper er pressede og derfor helt forståeligt, synes at de 
skal have del i pengene. 
OG HELE SUNDHEDSVÆSNET er presset; flere har behov for akut behandling, 

medarbejderne er udkørte efter mere end halvandet år under ekstraordinære forhold, 
og derudover står vi i akut personalemangel, og vi mangler ansatte indenfor ALLE 

faggrupper. 
Alle er ”berettiget” til at få del i midlerne, men hvis vi tænker os om, er der alligevel 

nogle områder (ikke faggrupper) der er presset i sådan grad, at vi umuligt kan være 
uenige om, at disse områder skal have tilført nogle midler, og det skulle helst have 
været i går! 

Mit håb er, at vi som faglige organisationer er i stand til at skelne mellem et åbent sår 
og en styrtblødning. Vi har brug for hinanden! Og kun sammen kan vi løse 

sundhedsvæsenet store udfordringer. 
For selvom det er absolut nødvendigt med en ekstra pose penge, så er det lidt 
ligesom at tisse bukserne i frostvejr. 

Det løser jo ikke de grundlæggende problemer, vi længe har haft i sundhedsvæsnet; 
underfinansiering ift. demografi, stigende medicinpriser og mangel på arbejdskraft 

for blot at nævne nogle. 
Vi kommer heller ikke uden om at stille skarpt på deltidskultur, IT-systemer, ledelse 
og ikke mindst måden, vi organiserer os på. 

DET ER SIMPELTHEN PÅ TIDE, at vi stopper op og kigger på måden, vi arbejder på. 
Hvem er bedst til at løse hvilke opgaver? Og arbejder vi på den mest hensigtsmæssige 

måde? 
Min påstand er, at vi kan gøre det bedre, og at vi har et stort potentiale ved 

udelukkende at se på måden, vi arbejder på. Hvis vores sundhedsvæsen skal 

https://insight.infomedia.dk/MO/7026/e898c6c4
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stabiliseres, bliver vi nødt til at anvende de hænder, vi allerede har, smartere og 
klogere end vi gør i dag. 

Det er spild af deres tid, når vi har lægesekretærer og andre sundhedsadministrative 
faggrupper, der kan udføre disse opgaver både kompetent og effektivt 

Vi kan starte med de lavt hængende frugter og aflaste vores dygtige sundhedsfaglige 
personale for de mange administrative opgaver, de ikke selv har bedt om at få. 
Blandt andet bruger læger og sygeplejersker over en 1/3 af deres arbejdsdag på fx at 

registrere sundhedsdata, indkalde patienter, lægge vagtplaner, bestille 
undersøgelser og andre prøver. 

Det er spild af deres tid, når vi har lægesekretærer og andre sundhedsadministrative 
faggrupper, der kan udføre disse opgaver både kompetent og effektivt. 

Vores sundhedsfaglige personale skal i højere grad være hos patienterne og se dem i 
øjnene og ikke computerskærmen. 

Det sidste vi har brug for er en intern kampplads om midlerne, lad os sammen tage fat 

på de egentlige udfordringer, som jo stadig er der, når penge ophører om et par 
måneder - sæt i gang! 
Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet 

Du må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale 

med udgiverne, som har ophavsretten til materialet. Det er ikke tilladt lokalt at lagre materiale. Alt materiale skal tilgås via 

Infomedias systemer. En overtrædelse af nævnte er brud på ophavsretten og vil blive rapporteret til udgiverne, som har 

ophavsretten. Infomedia forbeholder sig ret til at kræve kompensation for misbrug, der strider mod jeres aftales bestemmelser 

eller gældende dansk lovgivning. 

Videreformidling 

Du må ikke foretage videreformidling, kopiering eller udskrivning af materialet. Al tilgang til materialet skal ske i Infomedias 

systemer. Du har som kunde mulighed for i begrænset omfang at videreformidle overskrift- og indledningsformater inden for 

kundens egen virksomhed, men ikke eksternt. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt direkte 

med udgiverne, som har ophavsretten til materialet. 

 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

Punkt 7 –  Generalforsamlingen tirsdag den 22. marts 2022 

 

Sagsfremstilling: 

Dagsordenen til afdelingssektorgeneralforsamlingen er blevet tilrettet således: 

 

Afstemningsperioden ændres fra perioden den 7. marts 2022 – 11. marts 2022 til perioden 14. 

marts 2022 – 20. marts 2022, således at afstemningen forgår tætter på selve 

generalforsamlingsdatoen. Som konsekvens heraf flyttes datoen for kandidaternes frist for at 

komme på stemmesedlerne til den 10. marts 2022. 

 

Der udsendes en besked til den enkelte når vi åbner for valghandlingen (14. marts 2022) – med et 

link til afstemningerne.  
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Det er ikke teknisk muligt at sammenkoble tilmeldingerne i en, så der vil være tilmelding til selve 

generalforsamling (deltagelse fysisk eller virtuelt) og til deltagelse i selve afstemningerne. 

 

Proceduren for at opstille til valg – skal også kunne foregå via et link.  

 

Der vil blive udsendt bekræftelse til den enkelte når de tilmelder sig via Eventbuizz. 

 

Indkaldelsen, gøres mindre teksttung – med henvisninger til den enkelte punkter, hvor der vil være 

mere udførlige beskrivelser af hvad man skal gøre. 

 

Det har også været drøftet i arbejdsgruppen vedr. generalforsamlingen om der også skulle 

beskrives, selv om der ikke skal foretages valg. Her er der i arbejdsgruppen enighed om, at der 

kun vil blive beskrevet i forhold til de punkter der er på dagsordenen (der vil f.eks. ikke blive 

orienteret om at kongresvalg kun foretages hvert 4. år) 

    

Sekretariatet har skrevet til alle tr om, at de skal bede deres medlemmer om, at opdatere deres e-

mailadresser og telefonnummer i MitHK, da vi vil sende info om generalforsamlingen direkte til de 

medlemmer vi har kontaktoplysninger på.  

      

Stat har udfærdiget en video som i kort form fortæller om HK og hvilke valg der er på en 

generalforsamling. Vi skal overveje noget tilsvarende. Der er gang i arbejdet med at få udfærdiget 

disse.  

 

Der ønskes forslag til emner til den skriftlige beretning, følgende emner er tidligere meldt ind: 

   

• Nyt lønsystem/lønstruktur 

• Elever og merit 

• Lønkomite  

• Pensionsalder 

• Dagpengesystemet 

• Uddannelseskonference 

• DTU projekt – fremtidens arbejdspladser 

• SI-arbejdsgrupper 

• SAK samt DL og ny struktur 

• OK24 

• Uddannelse – Livslang læring 

 

Referat: 

John Bøgelund Sørensen 

Gav en kort orientering omkring.  

 

Stemmeudvalgsformand mangler. 

 

Studiet er booket 25. + 26 januar til videoberetningerne. 

 

 

• Nyt lønsystem/lønstruktur/lønkomite - Leif 

• Elever og merit – Hanne og Susanne 

• Pensionsalder og dagpengesystemet - Ditte 

• Uddannelseskonference - Ditte 
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• DTU projekt – fremtidens arbejdspladser - Ditte 

• SI-arbejdsgrupper – Ditte, Susanne 

• SAK samt DL og ny struktur – Line, Lisa, Søren 

• OK24 - Bo 

• Uddannelse – Livslang læring – Bo 

• Hjemmearbejde – Hanne Fie, Jens, Tina 

 

Der er mulighed for at melde sig ind – send en mail til Kate, som vil opdatere listen. 

 

Ditte Gottlieb Bredahl 

Det er ikke Svend Brinkmann der kommer til vores GF men i stedet Tommy Krabbe der kommer og 

giver et oplæg – han har skrevet en bog ”Hvis nysgerrighed er svaret” som kan købes til en billig 

penge på generalforsamlingen. 

 

June Andersen 

Der er bekymring omkring metoden vi anvender vedrørende valghandlingerne til vores GF.  

 

Ditte svarer, at bestyrelsens beslutningen om denne model har haft det formål, at få nogle flere 

fagpolitiske drøftelser og da flere mente det var spild af tid, at bruge 3 timer på en GF på 

valghandlingerne. Ditte fortæller, at når vi skal kommunikere ud, er det super vigtigt, at vi får det 

gjort på en sådan måde, at ingen er i tvivl om hvordan det kommer til at forløbe. 

 

Beslutning: 

Merete Andersen blev valgt som stemmeudvalgsformand. 

 

Sagsfremstilling taget til efterretning. 

 

Ansvarlig: 

John Bøgelund Sørensen 

 

 

 

Punkt 8 –  Abonnementer i afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Sagsfremstilling: 

Vi har tidligere drøftet abonnementer til bestyrelsesmedlemmerne. Flere har i dag abonnement på 

aviser. Jeg har kunne godt tænke mig en drøftelse af om der er andre abonnementer som kunne 

være relevante fx A4, som kunne vælges i stedet for avisabonnement 

 

 

Referat: 

Søren fremlagde Hannes forslag, og forklarede, at det er helt fint at vælge mellem et abonnement 

hos Politiken eller hos A4. 

 

 

Beslutning:  

Dem der ønsker at ændre deres abonnement til A4 eller ikke har et og ønsker et, skal give Kate 

besked. 

 

Ansvarlig: 
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Hanne Appelgreen 

 

Punkt 9 – Overenskomst PKA 

 

Sagsfremstilling: 

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem PKA og HK Kommunal Hovedstaden 

for en periode på 2 år pr. 1. januar 2022. 

 

Der er aftalt en lønstigning på 2,5% pr. år.  

 

 

Referat: 

Kort orientering fra John. 

 

Beslutning:  

Taget til efterretning. 

 

Ansvarlig: 

John Bøgelund Sørensen 

 

 

 

Punkt 10 – Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen vedrørende TR konferencen 2022 

 

Sagsfremstilling: 

Vi skal have udpeget medlemmer fra afdelingssektorbestyrelsen til at deltage i arbejdsgruppen 

omkring planlægning af TR konferencen 2022. 

 

Første møde vil blive afholdt i januar 2022.  

 

Fra afdelingssektorbestyrelsen deltager: 

 

 

Fra sekretariatet deltager: 

Tanya Ejvang Jensen – Eventkoordinatorelev 

Marie Nielsen - Projektkoordinator 

Søren Rex – faglig chef 

Kate Skou Rasmussen – Faglig konsulent 

 

 

Referat: 

 

Fra afdelingssektorbestyrelsen deltager: 

 

Hanne Fie Brejner 

Merete Andersen 

Susanne Pedersen 

Camilla Ellitsgaard 

Lisa Greve Korsbæk 

Ditte Gottlieb Bredahl 
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Beslutning:  

Taget til efterretning. 

 

Ansvarlig: 

Søren Rex 

 

Punkt 11 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden 

 

Sagsfremstilling: 

Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 20. december 2021 

(Eftersendes af sekretariatet) 

 

Referat: 
Punkt 1 – Godkendelse af referat. 
Jens R. Andersen spurgte ind til hvordan Kim Simonsen kan forsætte i Sampension. Karla og 
Søren gav en tilbagemelding. 
 
Punkt 2 – Aktuel politisk status. 
Intet 
 
Punkt 3 – Ansøgning om dispensation fra HK Nordjylland 
Intet 
 
Punkt 4 – Udpegninger til Forbrugsforeningens repræsentantskab pr. 1. januar 2022 
Intet 
 
Punkt 5 – Kritisk revision 
Intet 
 
Punkt 6 – Tidsplan for årsrapport 2021, budgetopfølgning 2022 og sektorbudget 2023 
Intet 
 
Punkt 7 -  Opfølgning på LEON-projekt 
Ditte forklarede hvad hun ville fortælle forbundssektorbestyrelsen. Blandt andet folderen omkring 
”Brug HK´erne” som hun benytter sig af, når hun er ude og tale med medlemmerne om blandt 
andet sammensætningen af HK´er contra AC´er. 
 
Punkt 8 – Orientering om arbejdet i HK Kommunals sekretariat 
 
Bo Vollertsen 
Under punktet Opsigelser – har vi et billede af hvordan det ser ud i HK Hovedstaden 

 

Ditte, Karla og Karen vil spørger ind til dette på næste møde. 

 
 
Punkt 9 –  Personaleorientering 
Intet 
 
Punkt 10 – Takkekort 
Intet 
 
Punkt 11 – Eventuelt 
Intet 
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Søren H. Lorentzen 
Mente det var meget bekymrende, at man vælger at afvikle en fysiske kongres med mindre det 
bliver gjort ”ulovligt” og er bekymret over, at det måske ville være vanskeligt, at få valgt delegerede 
hvis der ikke er mulighed for at deltage virtuelt. Line deler samme bekymring og fortæller de ikke 
må deltage fysisk.   
 
Ditte, Karla og Karen tager det med videre til forbundssektorbestyrelsesmødet den 20. december 
2021. 
 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard og Karen Lynn Jacobsen 

 

 

  

Punkt 12 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen 

 

Sagsfremstilling: 

 

Referat:  

Ditte Gottlieb Bredahl 

Mads Samsing havde en plads i KP´s bestyrelse som er en HK Kommunal Hovedstadens plads. 

Ditte har nu overtaget denne post. 

 

Elever – Ditte, Yasmin, Pia har haft møde med Next – for at drøfte situationen, da eleverne er 

utilfredse med forløbet. De havde en rigtig god dialog – 4 timers møde. De har nu aftalt, at der er 

en direkte linje til Next, hvis der fremadrettet er udfordringer der skal drøftes.  

 

Det nu besluttet at vi vil gøre det samme på Niels Brock.  

 

Merete Andersen 

Merete foreslog vi skulle have en temadrøftelse i afdelingssektorbestyrelsen omkring rekruttering 

da det optager mange i øjeblikket. Der er også på verdensplan meget fokus på dette.  

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Afdelingssektorbestyrelsen 

 

 

Punkt 13 – Orientering fra sekretariatet. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Referat: 

Søren Rex  

Kim Jensen fra sekretariatet stopper med udgange af året for at gå på pension. Vi tager pænt 

afsked med ham den 17. januar 2022, hvor afdelingssektorbestyrelsen er velkommen til at komme 

forbi fra kl. 13.00 på 6. sal. 
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Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

 

 

Punkt 14 – Eventuelt 

 

Sagsfremstilling: 

 

Referat: 

 

Susanne Pedersen 

Syntes det var en ringe kvalitet i indholdet af julekalendere.  

 

Der var herefter en drøftelse af for/imod julekalender. Vi tager punktet med på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Line Hi Ja Wedenborg 

Ved vi hvor mange SAK der er organiseret i HK. 

 

Søren Rex svarer at der pt. ikke er ret mange, da vi ikke har adgang til skolen. Line syntes ikke 

kommunikationen mellem afdelingen og FTR har være super god. Line har dog være begejstret for 

poserne der blev pakket til eleverne. 

 

May Andersen 

Syntes ikke altid at få besked fra medlemsservice, at der er kommet nye medlemmer i klubben. 

 

Der er meget dårlig lyd, når vi afvikler hybridmøder. Sekretariatet vil prøve at finde en løsning til 

næste møde. 

 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

Ansvarlig: 

Sekretariatet 

 

 

Punkt 15 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde. 

 

Sagsfremstilling: 

Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 09:00 – 15:00, Svend Aukens Plads 11, 2300 København, 

Mødelokale 4.1. og 4.2.  

 

Punkter/emner til kommende møder: 
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• Organiseringsgrad 

 

• Elevudvalget 

 

• Temadrøftelse om rekruttering 

 

Næste dagsordenmøde er torsdag den 20. januar 2022. Input til næste dagsorden sendes senest 

onsdag den 19. januar 2022 til Kate Skou Rasmussen (kate.skou.rasmussen@hk.dk) eller til 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 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   X   

Jens Rastrup Andersen  Sundhed.dk        

Karen Lynn Jacobsen   Bornholms Regionskommune  X   

Kim Sørensen    Københavns Kommune   X   

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     

Søren Holdt Lorentzen  Region Hovedstaden     

Tina Samson    Fredensborg Kommune 

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
mailto:soeren.rex@hk.dk
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Suppleanter:        Indkaldt:  Afbud: 

June Andersen   Københavns Kommune       X 

Michael Rasmussen   Hillerød Kommune   

Conni Boutrup H. Jensen  Region Hovedstaden    

Henrik Marckmann Hansen  Bornholms Regionskommune      X    

 

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, Jens Rastrup Andersen, 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, June Andersen og Henrik Marckmann 

Hansen. . 

 

Fra afdelingen: 

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


