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REFERAT
 af afdelingssektorbestyrelsesmøde i HK Kommunal Hovedstaden den 8. april 2022 fra kl. 9.00 – 
14.00 – i lokale 401+402

Indholdsfortegnelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 14. marts 2022.
Punkt 3: Strategiske indsatsområder.
Punkt 4: Aktuel politisk fokus.
Punkt 5: Synlighed i medierne.
Punkt 6: Evaluering af generalforsamling tirsdag den 22. marts 2022.
Punkt 7: Opsamling fra bestyrelseskonferencen.
Punkt 8: Afvikling af ASBM fremadrettet.
Punkt 9: Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
Punkt 10: Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
Punkt 11: Orientering fra sekretariatet.
Punkt 12: Eventuelt.
Punkt 13: Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
Punkt 14: Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

 Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 14. marts 2022.
3. Strategiske indsatsområder.
4. Aktuel politisk fokus.
5. Synlighed i medierne.
6. Evaluering af generalforsamling tirsdag den 22. marts 2022.
7. Opsamling på bestyrelseskonferencen
8. Afvikling af ASBM fremadrettet. 
9. Forbundssektorbestyrelsens dagsorden.
10. Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen.
11. Orientering fra sekretariatet.
12. Eventuelt.
13. Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.
14. Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Afdelingssektorbestyrelsesmødet afholdes på Svend Aukens Plads 11, 2300 København i 
mødelokale 401 + 402.
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Referat:

Beslutning:
Godkendt.

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 2 – Godkendelse af referat fra afdelingssektorbestyrelsesmøde den 14. marts 2022.

Sagsfremstilling:

Referat af afdelingssektorbestyrelsesmødet den 14. marts 2022. 

Er vedhæftet som bilag sidst i materialet. 

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 14. marts 2022. 

Referat:
Bo Vollertsen
OK24 gruppe har haft møde med deltagelse af Susanne Fagerlund. Oprindelig blev der i OK24 
gruppen drøftet, at man ønskede at komme tættere på forhandlingsdelegationen, hvilket ikke var 
det nemmest, men det er jo godt vi kan mødes med Susanne Fagerlund da vi så alligevel er 
kommet lidt tættere på. OK24 gruppen har prøvet at få nogle temaer ind, for at få vores 
medlemmer ude på arbejdspladserne til at drøfte OK24. Der kommer et opsamlingspapir fra Bo.

Line Hi Ja Wedenborg
Digital transformation - gruppen er i gang med at planlægge et møde.

Karla Kirkegaard
Arbejdsgruppen (som ikke er SI) vedrørende TR-vilkår er indkaldt til første møde den 31. maj 2022. 

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen
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Punkt 4 – Aktuel politisk fokus

Sagsfremstilling:

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

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
Den 15. marts 2022 trak Cecilie Lonning-Skovgaard sig som borgmester for BIF. Vild proces, men 
dejligt det er overstået. Gode takter fra Jens-Kristian Lütken. Emil Nørrevang fra Vestre ungdom 
kontaktede Ditte - om hun ville bakke op omkring, at de ville gå til medierne og fortælle, at de ikke 
længere kunne bakke op om Cecilie Lonning-Skovgård. Det ville hun godt, men ikke i medierne, da 
det ikke skulle være os der orkestrere dette. 

Besøg hos BIF i går og om eftermiddagen møde med de andre faglige organisationer. 

Kim Sørensen
Var ikke med til mødet i går eftermiddags, men har fået refereret hvad der skete. Havde møde med 
den ny borgmester Jens-Kristian Lütken, som afstedkom en artikel på deres intra. Har aftalt med 
den nye borgmester, at de skal have jævnlige møder og godt at mærke, at der var en tillid i 
rummet. Der skal tages hånd om Centralforvaltningen, men der kan bare sættes i gang i resten af 
forvaltningen. Ingen har kunne gøre dette her alene, og det er super fint fagforeningsarbejde. Vi får 
meget ros ude på arbejdspladsen. Der kommer en artikel i Politiken på søndag. Talte om, at der er 
mange forskellige vilkår for TR, og der er nu lavet noget materiale (ledelsespakker) til nye ledere, 
men i materialet er der overhovedet ikke nævnt noget om TR.

Bo foreslår, at der i den nye ledelsespakke også kommer noget ind omkring MED.

Nina Bendtsen spørger ind til om, de kan se om der er kommet flere medlemmer, og til det svarede 
Kim, at det var vanskeligt at se, men der jo var mange årsager til, at det er svært at organisere – 
generelt i jobcentret. Til det svarede Søren Rex at det jo også derfor de var på besøg i BIF i går – 
altså snakke med medlemmerne og forhåbentlig giver det noget af sig.

Ditte Gottlieb Bredahl
Den 25. marts var formand og næstformand Anja og Mads på virksomhedsbesøg i BIF. Det holdte 
lidt hårdt, at få det arrangeret, men det lykkedes til sidst. Det gik rigtig fint, og er super godt, da 
Anja og Mads fik en indsigt i hvad der foregår på arbejdspladserne.

Møde med Lene Roed omkring en uddannelsesarbejdsgruppe, og skal til seminar i april.

Temadag ”How to grow” (elever, elevansvarlige og TR) med 60 deltager med Hanne Boutrup som 
oplægsholder. Det var super godt og dygtige medarbejder der havde gjort det så fint/flot.

SI – Fremtidens udvikling af HK-fagene – vi havde aftalt, at vi ville lave vores egene undersøgelse, 
men jeg har haft en snak med Ulla Moth Lund fra HK Stat der fortæller, at OMKOF 
(områdeudvalget for kontoruddannelser til den offentlige forvaltning) vil lave en undersøgelse 
angående kvaliteten i vores uddannelserne, hvorfor Stat råder os til at afvente deres undersøgelse. 
Ditte forklarede lidt om hvordan de har gjort det i Stat, hvor eleverne havde mulighed for at tage 
moduler der ikke umiddelbart ligger i uddannelsen.
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Udfordringer i Gribskov har nu endelig fundet sin ende, og vi håber der nu er lys for enden af 
tunnelen. FTR græd af glæde da de fik informationerne. Steen Preisler har afviklet et møde og 10 
ud af 11 TR deltog. Det er så fedt, når man har brugt så meget tid, at det så lykkedes. Der arbejdes 
stadig med TR vilkår. Hoved MED blev orienteret om, at det bliver det første der arbejdes med. Vi 
har udarbejdet et oplæg der er sendt til organisationerne og 4 ud af 5 har meldt tilbage, at det ser 
godt ud.

Karla Kirkegaard
”Skrot budgetloven” har taget initiativ til at lave et stormøde den 4. maj og en demonstration 19. 
maj og en opfordring til at følge med på Facebook.

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:
Bo Vollertsen
Er interviewet til HK Kommunals nyhedsbrev, da ØKF er indstillet til arbejdsmiljøprisen – 
vedrørende arbejdet med arbejdsfællesskaber.

Jens R. Andersen
Interviewet til Samdata i forhold til ”Dygtighed for IT-folket”, da de ikke er dygtige nok, og har brug 
for noget efteruddannelse.

Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 6 – Evaluering af generalforsamlingen tirsdag den 22. marts 2022

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen bedes foretage en evaluering af forløbet vedrørende generalforsamlingen den 22. 
marts 2022.

Der kan tages udgangspunkt i følgende:

 Fungerede det med at afholde generalforsamlingen både fysisk og virtuelt?

 Var tidsrammen for generalforsamlingen ok?
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 Oplægget fra Tommy Krabbe?

 De fysiske rammer?

 Andet?

Referat:
I stedet for at drøfte det her i rummet, anvender vi ”Mentimeter” som Marie Nielsen vil guide os 
igennem.

Der blev stillet en række spørgsmål som afdelingssektorbestyrelsen skulle tage stilling til, og der 
var herefter en længere drøftelser af spørgsmålene.

Der var blandt enighed om, at man med fordel kunne droppe beretningsvideoerne og i stedet lade 
bestyrelsen tage del i beretningerne.

Vi tager drøftelserne og kommentar med tilbage, og bruge det i forbindelse med næste års 
planlægning.

Vi sender udskrift fra ”Mentimeter” ud med referatet.

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
John Bøgelund Sørensen

Punkt 7 – Opsamling fra bestyrelseskonferencen

Sagsfremstilling:

Referat:
Kate har opdateret oversigten over arbejdsgruppe og SI grupper og sender den rundt, så den kan 
blive ”endelig” opdateret. Vil herefter lagt op på First Agenda.

Ditte Gottlieb Bredahl
Drøftelserne omkring SI-grupperne var noget sløj, måske også fordi det lå på 2. dagen – måske vi 
skal forberede os bedre forud for næste bestyrelseskonference. Det var rigtig hyggeligt og det er 
super vigtigt, at kan mødes på denne måde.

Line Hi Ja Wedenborg
Det var mega fedt, at høre om oplægget om KVU/MVU og dejligt at de nye i 
afdelingssektorbestyrelsen deltog.

Susanne Pedersen
Altid hyggeligt og dejligt med de nye ansigter. Rart at man kan sige hvad man har lyst til, da der er 
tryghed. Syntes at de ”nye” har været meget deltagende.
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Merete Andersen
Måske mere forberedelse i forhold til arbejdet med SI-grupperne. Måske også gerne noget mere 
forberedelse til snakken om næstformandsposten.

Hanne Fie Brejner
Fedt, men også gerne noget mere forberedelse omkring næstformandsposten.

Ditte Gottlieb Bredahl
Skal vi gøre noget så de nye i bestyrelsen føler sig velkommen og sikre de får de rette 
informationer – sig endelig til, så vi altid er forberedte når der kommer nye i bestyrelsen

Carina Bull Feveile
Følte sig velkommen, og syntes det var fint man blev delt op i nogle grupper. I forhold til snakken 
om næstformandsposten, vidste jeg ikke, at det kun er ”københavnerne” der har frikøb til 
næstformandsposten, og det tror jeg også der er mange andre TR der ikke ved.

Janni Klausen Andersen
Der var mange forkortelser  men var superglad for at komme med, og det var mega fedt at være 
sammen med så mange dedikerede mennesker. 

Beslutning: 
Tage til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 8 – Afvikling af ASBM fremadrettet

Sagsfremstilling:
Under Coronakrisen blev afdelingssektorbestyrelsesmøderne afviklet som virtuelle møder via 
Teams. 

Da samfundet delvist blev åbnet op - blev det besluttet i afdelingssektorbestyrelsen, at man som en 
forsøgsordning ville afvikle bestyrelsesmøderne som hybrid frem til generalforsamlingen.

Vi skal derfor drøfte og beslutte hvordan vi fremadrettet ønsker at afviklet vores 
afdelingssektorbestyrelsesmøder. 

Referat:
June Andersen
Når nu vi går ”al in” for de digitale løsninger, syntes hun at det er en ganske naturlig at følge med, 
da det også er den måde vi afvikler vores GF på.

Ditte Gottlieb Bredahl
Oplever det godt kan være forstyrrende med hybride møder, men hvis vi fastholder det, skal der 
gives besked til sekretariatet, så vi kan nå at sætte systemerne op. 

Line Hi Ja Wedenborg
Syntes man må træffe en beslutning når man acceptere mødet eller en deadline 48 timer før.
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Merete Andersen
Mener vi forsat skal kunne afvikle møderne som en hybridmodel, og så må HK Hovedstaden 
investere i noget inventar der fungere.

Kim Sørensen
Enig med Merete og mener, at det er en udvikling man ikke skal stoppe, og når vi bliver mere vant 
til det, vil vi også blive bedre til det.

Henrik Marckmann Hansen
Kan man vælge, at afvikle nogle møder fysisk og nogle møder på Teams.

Ditte Gottlieb Bredahl
Syntes det ville være for længe hvis der ville gå 2 mdr. mellem vores fysiske møder.

Susanne Pedersen
Syntes helt klar at bestyrelsesmøderne skal være fysiske. Der skal være helt specielle årsager til 
hvis man skal deltage virtuelt.

Bo Vollertsen
Som udgangspunkt deltager vi fysisk, men der kan være gode grundet til at deltage virtuelt.

Hanne Fie Brejner
Foretrækker at vi mødes fysisk og helt specielle årsager hvis man skal deltage virtuelt. Men tænker 
at vi med fordel kan afvikle nogle af vores SI grupper-møder virtuelt via teams. 

Jannie Klausen Andersen
Syntes det ville være ærgerligt, hvis man kun kan deltage virtuelt hvis man har givet besked 3 dage 
før. Det kan ske, at ens barn er syg, men at man godt kunne deltage virtuelt. Dette bliver man 
således afskåret for.

Beslutning: 
Det blev besluttet, at vi foretrækker, at der er fremmøde fysisk, men der er mulighed for, at man 
kan deltage virtuelt. 

Vi må undersøge om vi kan indkøbe ”Uglen/skildpadden” og bruge denne – selvom, den måske 
ikke har den bedste kamera/lyd. Sekretariatet undersøger sagen.

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 9 – Forbundssektorbestyrelsens dagsorden

Sagsfremstilling:
Gennemgang af dagsorden til forbundssektorbestyrelsesmøde den 19. april 2022
(Eftersendes af sekretariatet)

Referat:
Punkt 1 – Godkendelse af referat.
Intet.
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Punkt 2 – Aktuel politisk Status.
Intet.

Punkt 3 – Evaluering af HK Kommunals ekstraordinære kongres den 2. marts 2022.
Jens R. Andersen
Brugte al for lang tid i transport og der var ikke noget forplejning. Det er for dårligt, at vi ikke have 
en fane med. Dejligt med et fysisk møde. Og rigtig kandidat der blev valgt.

Karla Kirkegaard
Et rigtigt godt valg. Flere har meddelt, at der er brugt rigtig mange penge og tid på at afviklet det 
fysisk.

Ditte Gottlieb Bredahl
Det kunne have være godt, hvis vi have haft nogle temadrøftelser, når nu vi skulle køre så langt. 
Dejligt mad og dejligt at få hilst på mange nye TR i vores område. Vores næstformand fortjener at 
kunne mærke gejsten fra forsamlingen. Måske bedre kommunikation omkring morgenmad.

Bo Vollertsen
Godt med det fysiske møde og stor værdi, at kunne tale med andre, eks. dem der stiller op til 
poster.

Ditte Gottlieb Bredahl
Trist, at der var 12 der ikke dukkede op. Syntes ikke at navne skal læses op på dem som ikke er 
dukket op.

Punkt 4 – Kongresforslag 1: Udredningsarbejde af lønstrukturen på det kommunale/regionale 
område.

Ditte Gottlieb Bredahl
Dejligt at der nu er noget konkret man kan forholde sig til.

Punkt 5 – Orientering om status på fuldtids-projekterne i kommuner og regioner.
Intet.

Punkt 6 – Status på lokal struktur i DL.
Ditte Gottlieb Bredahl
Angående kommission der skal nedsættes håber Ditte, at SAK ‘kerne (Sundhedsadministrativ 
koordinator) skal med i dette arbejde.

Punkt 7 – Udkast til ny politik for en god offentlig forvaltning.
Bo Vollertsen
Positivt at det kan have et politisk sigte, men der mangler noget om offentlige ansattes adgang til 
ytringsfrihed og noget omkring etik i arbejdslivet

Søren Rex
Tænker ikke at noget omkring ytringsfrihed skal med, da der er lovgivning der administrere det 
med ytringsfrihed.

Hanne Appelgreen
Der skal ikke stå rådhuse, jobcentre, regionsgården osv. det skal væk, så vi sikre os ingen bliver 
glemt.

Punkt 8 – Projektbeskrivelse for organiseringsprojekt 2022-2025 i HK Kommunal.
Ditte Gottlieb Bredahl
Af bilaget kan man se, der er nedgang og at fremskrivningen bliver endnu være. 
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Søren Rex
Vi arbejdet med det i organiseringsnetværket på tværs af landet Det gode er, at der kommer nogle 
penge ud til afdelingen. Vi skal blot være opmærksom på, at kampagner koster en del, og vi skal 
finde ud hvordan vi bruger dem bedst

Bo Vollertsen
Ved vi noget om hvorfor de 142 medlemmer har meldt sig ud.

Søren Rex
For vores vedkommende er det primært alder. Mange går på pension.

Herefter en drøftelse af fastholdelse og udmeldelser her hos os.

Punkt 9 – Status på forskningsprojektet SPACE mellem DTU og HK Kommunal.
Intet.

Punkt 10 – Status på HK Kommunals TR-grunduddannelse.
Intet.

Punkt 11 – HK Kommunals årsrapport og revisionsprotokollat for 2021.
Intet.

Punkt 12 – Revisionsprotokollat af 22. marts 2022 fra HK Kommunals kritiske revisorer.
Intet.

Punkt 13 – Mødeplan for forbundssektorbestyrelsens møder i 2023.
Karla Kirkegaard
Vi skal være opmærksom på, at der er planlagt møde den 14. marts 20223 hvor vi selv har 
generalforsamling, så vi håber mødedatoen kan ændres.

Punkt 14 – Status på medlemsudviklingen i HK Kommunal i 1. kvarts 2022. 
Intet.

Punkt 15 – Personaleorientering.
Intet.

Punkt 16 – Eventuelt.
Intet.

Beslutning:
Se under hvert enkelt punkt.

Ansvarlig:
Ditte Gottlieb Bredahl, Karla Kirkegaard og Hanne Appelgreen

Punkt 10 – Meddelelser/kommunikation fra afdelingssektorbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Referat: 
Intet

Beslutning:
Tage til efterretning



10

Ansvarlig:
Afdelingssektorbestyrelsen

Punkt 11 – Orientering fra sekretariatet

Sagsfremstilling:

Referat:
Søren Rex
Vi har ansat en faglig konsulent - Vibeke Mytysia pr. 1. maj 2022. Vibeke kommer fra en stilling 
som faglig sekretær i HK Service. Karin Dinsen skal have BUF og skal således af med et par 
kommuner. Det er ikke helt planlagt hvordan fordelingen med resten af klubberne bliver fordelt.

Vi ansætter vore elev Tanya Ejvang Jensen pr. 1. september 2022. 

Vi skal have en elev fra HK Kommunal i 4 uger.

Vi tager nu KVU praktikanter som skal være i praktik i 3 måneder. Vi håber vi kan få nogle gode 
ideer som vi kan høste af.  

Beslutning:
Taget til efterretning

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 12 – Eventuelt

Sagsfremstilling:

Referat:
Ditte Gottlieb Bredahl
Er ude at rejse næste gang vi skal have bestyrelsesmøde.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Ansvarlig:
Sekretariatet

Punkt 13 – Næste afdelingssektorbestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:
Mandag den 30. maj 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

Næste dagsordenmøde er tirsdag den 17. maj 2022. Input til næste dagsorden sendes senest 
mandag den 16. maj 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 14 – Deltagere i afdelingssektorbestyrelsesmødet.

Sagsfremstilling:

Deltagere Afbud:
Ditte Gottlieb Bredahl Formand
Karla Kirkegaard Næstformand
Bo Vollertsen Københavns Kommune
Camilla Ellitsgaard Movia X
Hanne Buus Appelgreen Egedal Kommune Fra kl. 10:50
Hanne Fie Brejner Høje-Taastrup Kommune
Henrik Marckmann Hansen Bornholms Regionskommune
Janni Klausen Andersen Region Hovedstaden
Jens Rastrup Andersen Sundhed.dk
June Andersen Københavns Kommune
Kim Sørensen Københavns Kommune
Leif Luxhøj-Pedersen Lyngby-Taarbæk Kommune Går kl. 12:00
Line Hi Ja Wedenborg Region Hovedstaden
Lisa Greve Korsbæk Region Hovedstaden
Lisbeth Hoffmann Gladsaxe Kommune X
Merete Andersen Københavns Kommune
Susanne Pedersen Tårnby Kommune
Søren Holdt Lorentzen Region Hovedstaden X
Tina Samson Fredensborg Kommune

mailto:kate.skou.rasmussen@hk.dk
mailto:soeren.rex@hk.dk
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Suppleanter: Indkaldt: Afbud:
Pernille Robertson Gaff      
Michael Rasmussen Hillerød Kommune 7/3 – deltager
Carina Bull Feveile Region Hovedstaden 23/3 - deltager

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, Hanne Buus Appelgreen, Hanne Fie 
Brejner, Henrik Marckmann Hansen, Janni Klausen Andersen, Jens Rastrup Andersen, June 
Andersen, Kim Sørensen, Leif Luxhøj-Pedersen, Line Hi Ja Wedenborg, Merete Andersen, 
Susanne Pedersen, Tina Samson, Michael Rasmussen, Carina Bull Feveile.

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


