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Dørene åbnedes kl. 8.30 og kl. 9.00 var der morgensang. Der blev sunget ”Noget om kraft" og "Murerar-
bejdsmandens ferie". Dan Mølholm spillede til. 

Kongressen blev genoptaget kl. 09.15 
 
Dagens fødselar delegeret nr. 154 Line Hedeman Dam Endrup fra HK Sjælland blev fejret på scenen og 
modtog chokoladegavekort. 
 
 
TEMATID 3: HK-TALK: MÅL 1 I MÅLPROGRAMMET 
Kim Simonsen bød velkommen til Kasper Holten, Det Kongelige Teater, som har stået i spidsen for at 
nyfortolke Det Kongelige Teaters kunstneriske tilbud, så også de nye generationer vælger Det Konge-
lige Teater til – vel at mærke uden at gå på kompromis med nationalscenens historie og arv. Kasper 
Holten tog dermed afsæt i mål 1 – Flere skal med. 

Kl. 09.30 
 
Kim Simonsen bød herefter velkommen til finansminister og vicestatsminister Nicolaj Wammen fra Soci-
aldemokratiet, der kom med en hilsen til kongressen. 

Kl. 09.50 
 

PKT. 4 BERETNING OM VIRKSOMHEDEN - FORTSAT 
 
Beretningsdebatten fortsatte og følgende havde ordet: 

Delegeret nr. Navn Afdeling 
9 Anja C. Jensen HK Privat 

239 Kirsten Estrup Madsen HK Nordjylland 
156 Michael Leire Rosenberg HK Sjælland 

 
I alt var der 45 indlæg til beretningen. 

Kl. 10.05 
 

TEMATID 4: HK-TALK: MÅL 2 I MÅLPROGRAMMET 
Kim Simonsen bød velkommen til Søren Ejlersen, medstifter af Aarstiderne, der har skabt en virksom-
hed, der giver kunderne værdi for medlemskabet. Søren Ejlersen tog afsæt i mål 2 – Værdi for medlem-
skabet. 

Kl. 10.25 
 

Der blev herefter gennemført en testafstemning i Kongres-app'en med tre valgmuligheder. Afstemnin-
gerne blev foretaget bord for bord. Der blev stemt om det antal verdensmål, som HK har valgt at ar-
bejde med. 113 stemte på 4 mål, 87 stemte på 5 mål og 142 stemte på seks mål. Det rigtige antal er 
seks verdensmål. 

Kaffepause kl. 10.35 
Kongressen blev genoptaget kl. 10.55  

  
Kim Simonsen bød velkommen til Pia Olsen Dyhr, formand for SF, der kom med en hilsen til kongres-
sen. 

Kl. 11.15  
 

Forbundsnæstformand Martin Rasmussen replicerede på gårsdagens beretning. 
Kl. 11.40 

Forbundsformand Kim Simonsen replicerede herefter på hans beretning. 
Kl. 12.10  

Beretningerne blev godkendt. 
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Dirigent Marianne Køpke læste formiddagens fraværslisten op: 
 
Delegeret nr. 45 Line Hasselby 
Delegeret nr. 47 Ole Byvard 
Delegeret nr. 91 Gitte Geertsen 
Delegeret nr. 97 Kim Frederiksen 
Delegeret nr. 121 Jørgen Dahl 
Delegeret nr. 219 Helle Kaas Mortensen 
Delegeret nr. 297 Maibritt Strunk Henriksen 
Delegeret nr. 235 Linda Gärtner Nielsen 
Delegeret nr. 325 Jacob Mikkelsen 
Delegeret nr. 326 Jens Søndergård 

 
Dagens udskiftninger 
 
Delegerede 
Udgår I stedet deltager 
HK Sydjylland Handel KBL 
299 David Kjær Funding 

HK Sydjylland Handel KBL 
Ingen suppleant 

  

Tom plads jf. udskiftning 28/10 
HK Nordjylland Privat 
235 Linda Gärtner Nielsen 

  

Tom plads jf. udskiftning 28/10 
HK Østjylland Kommunal 
264 Marianne Brandt 

 
Frokostpause kl. 12.10 

Kongressen blev genoptaget kl. 13.30 
 
TEMATID 5: LØVENS HULE I HK 
Forbundsformand Kim Simonsen indledte med at sige, at 26 studerende fra de korte videregående ud-
dannelser og professionsbachelor-uddannelserne har siden onsdag arbejdet med fremtidens HK. 
 
Det er nu afgørelsens time, og Kim Simonsen bød velkommen til journalist Anja Bo, der fungerede som 
moderator under Løvens Hule i HK.  
 
De tre løver Vincent Hendricks, professor i filosofi, Bente Sorgenfrey, næstformand i FH og Natasha Al-
Hariri, direktør i Dansk Flygtningehjælp Ungdom vurderede og udfordrede gruppernes idéer og kårede  
gruppe nr. 1 med HKonnect, som vinderen af hovedpræmien på kr. 10.000.  
 
Gruppen bestod af fem KVU- og PBA-studerende, der foreslog HKonnect, som løser den aktuelle udfor-
dring blandt næsten færdiguddannede fra brede uddannelser, som har svært ved at se, hvad de kan 
blive til ift. stillinger. Løsningen er, at de skal have mulighed for at deltage i et uforpligtende netværk 
med bl.a. tidligere studerende fra samme linjer, så de kan få konkrete eksempler på, hvordan deres ud-
dannelser kan bruges. 
 

Kaffepause kl. 14.50 
Kongressen blev genoptaget kl. 15.15 
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PKT. 4 BERETNING OM VIRKSOMHEDEN - FORTSAT 
 
Dirigent Peter Nisbeth læste eftermiddagens fraværsliste op: 
 
Delegeret nr. 36 Brian Petersen 
Delegeret nr. 62 Henrik Marckmann Hansen 
Delegeret nr. 86 Sanne Hartung Christensen 
Delegeret nr. 96 Jette Kit Nordentoft 
Delegeret nr. 100 Lene Helle Avenstrup Kjærgaard 
Delegeret nr. 113 Micha Bitte 
Delegeret nr. 121 Jørgen Dahl 
Delegeret nr. 125 Sanne Nielsen 
Delegeret nr. 176 Jørgen Uldall-Ekman 
Delegeret nr. 219 Helle Kaas Mortensen 
Delegeret nr. 235 Linda Gärtner Nielsen 
Delegeret nr. 267 Helle Rix 
Delegeret nr. 297 Maibritt Strunk Henriksen 

 
 
Ændringsforslag til Udtalelserne 
 
U1 Velfærdsforligets automatiske stigning i pensionsalder skal stoppes 
HK Hovedstaden foreslog: 
I sidste sætning ændres "bør" til "skal". 
Forslaget blev vedtaget, og den samlede udtalelse blev herefter vedtaget. 
 
U2 Udhulingen af dagpengesystemet truer den danske model 
Hovedbestyrelsen foreslog U2 ændret til: 
"Udhulingen af dagpengesystemet truer den danske model. Den fortsættende forringelse af 
dagpengesystemet er en åbenlys og alvorlig trussel mod den danske model, der i mere end en 
menneskealder har været rygraden for dansk velstand og dansk økonomi. Derfor er det hjerteblod for HK at få 
stoppet udhulingen af dagpengedækningen og få rettet op på dagpengenes efterslæb i forhold til Iøn- og 
prisudviklingen. Dagpengeordningen skal være et reelt sikkerhedsnet, der griber mennesker, der for en tid står 
uden arbejde. Derfor arbejder HK for en ordentlig dagpengesats.  
 
Realiteten er, at dagpengenes værdi over en del år er blevet udhulet. Det skal stoppes, og en højere sats er 
næste skridt. Konkret bør vi over en årrække indhente de seneste otte års udhuling, og forsikrede ny-ledige 
bør have en højere sats de første tre måneder af dagpengeperioden. Forbedringer af dagpengesystemet 
bør ikke finansieres ved at sænke dimittendsatsen. Den unge generation skal ikke betale for tidligere tiders 
dårlige beslutninger. Det vil have negativ påvirkning på den danske model og de unges tilslutning til 
dagpengesystemet". 
 
Delegeret nr. 119 Peter Jacques Jensen, HK Hovedstaden stillede ændringsforslag til Hovedbestyrelses 
forslag, og foreslog, at "Udhulingen af dagpengesystemet truer den danske model. Den…." ændres til "Dag-
pengesystemet har oplevet store forringelser i de sidste årtier både i forhold til længde, genoptjening og ka-
rensregler. Særligt er den fortsættende..." 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Udtalelsen blev vedtaget med ændringsforslaget fra delegeret nr. 119 Peter Jacques Jensen, HK 
Hovedstaden IMI.  
 
HK Hovedstaden foreslog: 
Den sidste sætning som starter med "Som led i…." slettes. 
Forslaget bortfaldt. 
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HK Ungdom foreslog: 
Tilføjelse til slutningen af udtalelsen tilføjes: 
"Denne udvikling må ikke ske på baggrund af nedskæringer andre steder i dagpengesystemet f.eks. dimit-
tendsats. 
Forslaget bortfaldt. 
 
Delegeret nr. 103 Lisbeth Schmidt og delegeret nr. 107 Mariane Hvestendal, HK Hovedstaden Privat 
stillede ændringsforslag til HK Hovedstadens forslag, og foreslog i stedet ny tekst: 
"Reglerne om optjening af dagpengeret skal forenkles og det skal igen være lettere at genoptjene retten til 
dagpenge. Der er hjerteblod for HK at få stoppet udhulingen af dagpengedækningen og få rettet op på dag-
pengenes efterslæb i forhold til løn- og prisudviklingen".  
Forslaget blev trukket. 
 
 
U3 HK skal være ungdommens fagforening 
Delegeret nr. 23 Joan Lykkeaa, HK Hovedstaden Stat foreslog: 
Femte afsnit ændres til 
"HK Ungdom Danmark foreslår, at HK Danmark forpligtiger sig over for kongressen til at diskutere pro-
blemstillingen ude i organisationen og fremsætte løsningsforslag til, hvordan vi som medlemmer og or-
ganisation kan fremme de unges interesse for fagbevægelsen". 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Udtalelsen blev vedtaget med ændringsforslaget fra delegeret nr. 23 Joan Lykkeaa, HK Hoved-
staden Stat 
 
De godkendte udtalelser findes i slutningen af denne protokol. 

Kl. 15.40 
 
PKT. 5 FORELÆGGELSE AF REGNSKAB 
På Hovedbestyrelsens vegne fremlagde Marianne Heide årsregnskaberne for 2017, 2018, 2019 og 
2020, som viser en stabil driftsøkonomi og egenkapitalen er blevet styrket. Salget af ALKA har givet mu-
lighed for styrkelse af konfliktfonde og etablering af fælles lønforsikring. 
 
Regnskaberne blev godkendt.  

Kl. 16.00 
 

PKT. 6 VEDTAGELSE AF 4-ÅRIGT MÅLPROGRAM 
Forbundsformand Kim Simonsen fremlagde Hovedbestyrelsens forslag til målprogram "Fællesskab for 
flere", der lægger nogle vigtige spor for HK’s udvikling de næste fire år. De fire overordnede mål er: 
 

• Flere skal med 
HK skal organisere flere medlemmer og særligt med henblik på at styrke organiseringen inden 
for nye målgrupper på KVU og MVU-området. 
 

• Værdi for medlemskabet 
HK skal udvikle og styrke den oplevede værdi for medlemmerne og særligt med fokus på den 
relations skabende og digitale fagforening 

 
• Medlemmerne er HK's stemme 

Vi vil udvikle medlemsdemokratiet og nye typer af engagementsformer og fællesskaber, så flere 
får lyst til at være aktive 

 
• HK vil sikre indflydelse 

Vi vil være en stærk stemme, der tager ansvar for en solidarisk samfundsudvikling og sikrer ind-
flydelse til gavn for medlemmerne 
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Dirigent Peter Nisbeth udsatte behandlingen og godkendelsen af målprogrammet til lørdag. 

Kl. 16.10 
 
Kim Simonsen bød velkommen til Lizette Risgaard, formand for FH, der kom med en hilsen til kongres-
sen. 

Kl. 16.25 
Beslutningsprotokollen fra dagens forhandlinger kommer til at ligge på kongressitet og i Kongres-
app'en. 
 
Dirigent Peter Nisbeth suspenderede kongressen kl. 16.30, og gjorde opmærksom på, at kongressen 
genoptages lørdag kl. 9.00. 
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KONGRESUDTALELSER 
 
Udtalelse 1 
Velfærdsforligets automatiske stigning i pensionsalder skal stoppes 
Lønmodtagernes arbejdskraft, kompetencer og engagement er fundamentet for virksomhedernes vær-
diskabelse og samfundets velstand. Alle bidrager vi så meget og så Iænge vi kan, hvilket er en fordel for 
virksomhederne, for samfundet og for de fleste lønmodtagere. 
 
Men for HK er det afgørende, at der er gode leveår tilbage, når lønmodtagere trækker sig tilbage på 
pension. Derfor skal der sættes en stopper for velfærdsforligets automatik om, at teoretisk levealder 
medfører en tilsvarende højere pensionsalder for alle. Hvis levealderen faktisk stiger, må det ikke alene 
føre til flere år pa arbejdsmarkedet. Det skal også føre til, at lønmodtagerne får flere gode leveår pa 
pension. 
 
 
Udtalelse 2 
Udhulingen of dagpengesystemet truer den danske model 
Dagpengesystemet har oplevet store forringelser i de sidste årtier både i forhold til længde, genoptjening og 
karensregler, særligt er den fortsættende forringelse af dagpengesystemet en åbenlys og alvorlig trussel mod 
den danske model, der i mere end en menneskealder har været rygraden for dansk velstand og dansk 
økonomi. Derfor er det hjerteblod for HK at få stoppet udhulingen af dagpengedækningen og få rettet op 
på dagpengenes efterslæb i forhold til Iøn- og prisudviklingen. Dagpengeordningen skal være et reelt 
sikkerhedsnet, der griber mennesker, der for en tid står uden arbejde. Derfor arbejder HK for en ordentlig 
dagpengesats.  
 
Realiteten er, at dagpengenes værdi over en del år er blevet udhulet. Det skal stoppes, og en højere sats er 
næste skridt. Konkret bør vi over en årrække indhente de seneste otte års udhuling, og forsikrede ny-ledige 
bør have en højere sats de første tre måneder af dagpengeperioden. Forbedringer af dagpengesystemet 
bør ikke finansieres ved at sænke dimittendsatsen. Den unge generation skal ikke betale for tidligere tiders 
dårlige beslutninger. Det vil have negativ påvirkning på den danske model og de unges tilslutning til 
dagpengesystemet". 
 
 
Udtalelse 3 
HK skal være ungdommens fagforening 
Den danske fagbevægelse skal med ind i fremtiden! Hvis det mål skal opfyldes, er det ekstremt vigtigt, 
at vi tager de yngste medlemmer og de potentielle medlemmer endnu mere alvorligt. Dette er en af ti-
dens vigtigste prioriteringer for HK Danmark. 
 
Fagbevægelsen står i en kritisk situation, hvor manglen på unge medlemmer i disse år er skræmmende 
stor. Det er ikke mindst kritisk, fordi de medlemmer, vi mangler nu, også er de medlemmer, som skal 
være fundamentet for fagbevægelsen i fremtiden – i denne sammenhæng er HK desværre ingen undta-
gelse. 
 
Der findes en tykhudet misforståelse om, at de yngste generationer skulle være mere individualiseret 
end tidligere generationer og derfor vælger vores fællesskaber fra. Det er heldigvis en misforståelse, 
der efterhånden er skudt godt og grundigt i sænk. Den danske ungdom vil gerne fællesskaber! Men 
hvorfor fravælger de vores faglige fællesskab? Tilbyder vi det korrekte til ungdommen? Føler de sig set 
og prioriteret af et samlet HK? 
 
Spørgsmålene er sikkert mange flere, men ét er sikkert: der er brug for handling nu! 
 
HK Ungdom Danmark foreslår, at HK Danmark forpligtiger sig over for kongressen til at diskutere pro-
blemstillingen ude i organisationen og fremsætte løsningsforslag til, hvordan vi som medlemmer og or-
ganisation kan fremme de unges interesse for fagbevægelsen. 
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Ligeledes foreslår HK Ungdom Danmark, at HK Danmark med det samme opprioriterer arbejdet for 
unge medlemmer i HK. Både for at styrke nuværende unge medlemmers oplevelse af og tilknytning til 
HK. For at udvikle og forbedre hvad vi tilbyder vores unge medlemmer. Og for at øge og forbedre kend-
skabet til og værdien af medlemskab i HK over for unge. 


