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Kongressen startede med morgensang kl. 8.30, hvor der blev sunget ”Danmark, dit indre ocean” og ”Fri-
hed, lighed og fællesskab”. Dan Mølholm spillede til. 

Kl. 09:15 
 

Dirigent Martin Rasmussen bad dagens fødselar – delegeret nr. 364 Gitte Holm Møgelbjerg, HK Midt-
Vest – om at komme på scenen, hvor hun blev fejret med chokolade. 
 
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der er sket to udskiftninger i stemmeudvalget. Claus Solvig udgår 
og erstattes af delegeret nr. 45 Inger Gorosch, som tager sig af bord 7-10. Marianne Herskind udgår og 
erstattes af delegeret nr. 128 Annika Madsen, som tager sig af bord 19-22. 
 
 
PKT. 7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 
Kongressen gav Forbundssekretariatet bemyndigelse til efterfølgende at foretage de nødvendige kon-
sekvensrettelser og redaktionelle ændringer, som måtte opstå som følge af behandling af de indkomne 
almindelige forslag og lovforslagene. 

 

ALMINDELIGE FORSLAG 
 
A1 HK Privat Sjælland foreslog: 
HK Privat Sjællands generalforsamling opfordrer hermed til, at HK Danmark sammen med øvrige for-
bund i LO-familien og vores kolleger i FTF og AC, nedsætter en arbejdsgruppe/ekspertgruppe, hvis for-
mål skal være at undersøge muligheden for etablering af et partsbaseret dagpengesystem, der på sigt 
og gradvis skal erstatte det nuværende statslige dagpengesystem. 
Forslaget blev forkastet. 
 
A2 HK Midt foreslog: 
Kontingentet til ansatte i fleksjob, efter den nye ordning, fastsættes til et deltidskontingent. 
Forslaget blev forkastet. 
 
A3 HK Hovedstaden foreslog: 
Hovedbestyrelsen pålægges at sikre, at udviklingsprojekter forankres bredt i organisationen ved også at 
inddrage tillidsrepræsentanter fra arbejdspladserne i styringen af de enkelte projekter.  
Ved alle større udviklingsprojekter skal der nedsættes arbejdsgrupper blandt Hovedbestyrelsens midte 
ud fra den allerede eksisterende fordelingsnøgle, dog suppleret med 2 tillidsrepræsentanter. 
For at sikre ejerskab til udviklingsprojekter er det Hovedbestyrelsen, der sammensætter og udpeger 
medlemmer til styring af de enkelte projekter. 
Forslaget blev trukket, da det er indskrevet i Hovedbestyrelsens forretningsorden. 
 
A4 HK Hovedstaden foreslog: 
Involverede og aktive medlemmer 
HK’s hovedbestyrelse skal lede udviklingsprocessen mod, at HK bliver mere relationsdrevet. Hovedbe-
styrelsen udvælger efter kongressen de relevante områder. Processen skal styres og implementeres på 
samme måde, som ved udviklingen og implementeringen af Den organiserende fagforening. 
Forslaget blev trukket, da indholdet er inkluderet i målprogrammet. 
 
A5 HK Ungdom foreslog: 
Særlig pulje til løntabsrefusion 
HK Ungdom er i høj grad båret af frivillige kræfter, der bruger både weekender og ferier på det politiske 
arbejde. Desværre er også den unge del af HK præget af faldende medlemstal og derfor er det på tide 
at tænke nyt: Vi skal i den kommende kongresperiode lade de unge ildsjæle, vi har i HK, møde potenti-
elle medlemmer, hvor de er: på skolerne, på arbejdspladserne og i organisationer.  
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De unge aktive brænder for at høre på, udvikle og give indflydelse til andre unge HK’ere, men det kræ-
ver tid og arbejde, der strækker sig langt ud over, hvad de frivillige unge kan nå i deres egen fritid. Der-
for skal der i kongresperioden som forsøgsordning afsættes 200.000 kr. til løntabsrefusion for unge ak-
tive HK’ere.  
 
En sådan frikøbsordning kan sikre, at vores ildsjæle ikke brænder ud, men i stedet kan give gnisten vi-
dere. Landsudvalget og Hovedbestyrelsen kan løbende justere og evaluere ordningen i perioden. 
Forslaget blev forkastet. 
 
A6 HK Ungdom foreslog: 
Ungdomskonsulenternes opgaver er at motivere og supportere de lokale ungdomsudvalg. Såfremt et 
sådant ikke findes, er det ungdomskonsulentens opgave at etablere det. Ungdomskonsulenterne spiller 
samtidig en central rolle i forhold til at organisere unge medlemmer på uddannelsesinstitutioner og ar-
bejdspladser.  
Forslaget blev forkastet. 
 
A7 HK Ungdom foreslog: 
Hensigtserklæring 
HK Danmark har ca. 65.000 medlemmer, der hører under HK Ungdom. Dette er en ganske betydelig 
del af HK Danmarks medlemmer. Hvis vi ser på fordelingerne i de forskellige klubber, udvalg og besty-
relser, er det tydeligt, at der er opstået et problem i forhold til repræsentationen af de unge medlemmer 
under 31.  
 
Derfor vil vi i de kommende år arbejde målrettet på at motivere og aktivere unge i organisationen, så vi 
har mulighed for at skabe en mere repræsentativ organisation. Dette skal i praksis udfoldes ved, at flere 
unge deltager i de lokale generalforsamlinger, sektorkongresserne samt, på sigt, at være valgt ind i or-
ganisationen. 
Forslaget blev vedtaget. 

Pause kl. 9.50 
Kongressen blev genoptaget kl. 10.00 

 
L11 HK Kommunal Hovedstaden foreslog: 
§ 20, stk. 1 ændres til 
”Kongressen vælger forbundets formand og næstformand. Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges 
medlemmer. Valgte, hvis første valg ligger forud for HK Danmarks kongres 2017, kan vælge at bibe-
holde de fratrædelsesbestemmelser pågældende var omfattet af på daværende tidspunkt som en per-
sonlig ordning”. 
Forslaget vil, såfremt det vedtages, betyde, at ”Love for forbundssektorer under HK Danmark” § 9, stk. 1 
og ”Love for afdelinger og afdelingssektorer under HK Danmark” § 17a, stk. 2 skal konsekvensrettes. 
Forslaget blev trukket. 
 
HK Kommunal Midt stillede følgende ændringsforslag: 
§ 20, stk. 1 ændres til: 
”Kongressen vælger forbundets formand og næstformand. Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges 
medlemmer. Sidste mulige valgperiode, er den valgperiode, hvori folkepensionsalderen opnås. 
 
Valgte, hvis første valg ligger forud for HK Danmarks kongres 2017, kan vælge at bibeholde de fratræ-
delsesbestemmelser pågældende var omfattet af på daværende tidspunkt som en personlig ordning. 
 
”Omvalg af alderskriteriets opstillingsregler” ¨ 
De fuldtidslønnede tillidsvalgte, der er valgt jf. HK’s love for hhv. Forbund, sektorer og afdelinger, kan 
foretage et omvalg, for så vidt angår fratrædelse af hvervet pga. alder. 
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Omvalget foregår efter følgende retningslinjer: 
 

1. Omvalget kan foretages af fuldtidslønnede tillidsvalgte, der er omfattet af HK’s love fra 2013 og 
tidligere- 

2. Omvalget kan foretages, hvis den tillidsvalgte ønsker at overgå til 2017-lovene, der betyder, at 
fratrædelsesalderen bliver højere, end den er i dag. 

3. Omvalget kan foretages ved indsendelse af skriftlig meddelelse herom til Forbundets HR afde-
ling i perioden den 1. november 2017 til 1. januar 2018, begge dage inklusiv. 

4. Omvalget gælder kun aldersparagraffen jf. opstillingsreglerne i HK’s love. Den enkelte er fortsat 
omfattet af den udgave af HK’s love, som er beskrevet i aftalte/fortolkningsbilag. 

 
Forslaget vil, såfremt det vedtages, betyde, at §27 stk. 1 og 2 og ”Love for forbundssektorer under HK 
Danmark” §9, stk. 1 og ”Love for afdelinger og afdelingssektorer under HK Danmark” §17a, stk. 2 skal 
konsekvensrettes”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
A8: Hovedbestyrelsen foreslog: 
Omvalg af alderskriteriets opstillingsregler 
De fuldtidslønnede tillidsvalgte, der er valgt jf. HK’s love for hhv. Forbund, sektorer og afdelinger, kan 
foretage et omvalg, for så vidt angår fratrædelse af hvervet pga. alder. 
 
Omvalget foregår efter følgende retningslinjer: 

1. Omvalget kan foretages af fuldtidslønnede tillidsvalgte, der er omfattet af HK’s love fra 2009 og 
tidligere. 

2. Omvalget kan foretages, hvis den tillidsvalgte ønsker at overgå til 2013-lovene, der betyder, at 
fratrædelsesalderen bliver højere, end den er i dag. 

3. Omvalget kan foretages ved indsendelse af skriftlig meddelelse herom til Forbundets HR afde-
ling i perioden den 1. november 2017 til 1. januar 2018 begge dage inklusiv. 

4. Omvalget gælder kun aldersparagraffen jf. opstillingsreglerne i HK’s love. Den enkelte er fortsat 
omfattet af den udgave af HK’s love, som er beskrevet i aftale/fortolkningsbilag. 

5. Overgang til de nye aldersbetingelser for genopstilling medfører ingen ændring i den valgtes ret 
til vederlag, eftervederlag eller ret til 2/3-ordning, hvis betingelserne herfor er opfyldt i forbin-
delse med den efterfølgende fratrædelse. 
 

Omvalget er bindende. Overgang til de nye regler sker straks, og beslutningen herom kan ikke tilbage-
trækkes og kan ikke senere omgøres. 
Forslaget bortfaldt. 
 
Delegeret nr. 9 Marianne Vind Petersen, forbundssektornæstformand HK Privat stillede følgende 
ændringsforslag: 
”De fuldtidslønnede tillidsvalgte, der er valgt jf. HK’s love for hhv. Forbund, sektorer og afdelinger kan 
ikke fortsætte deres tillidshverv efter den dag, de bliver folkepensionister”. 
Forslaget bortfaldt. 
 
Delegeret nr. 9 Marianne Vind Petersen, forbundssektornæstformand HK Privat stillede følgende 
ændringsforslag: 
”Alle fuldtidslønnede tillidsvalgte, der er valgt før kongressen i 2017, overgår til de love og regler, som 
kongressen beslutter i 2017”. 
Forslaget bortfaldt. 
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Delegeret nr. 268 Peter B. Epstein, HK Østjylland HANDEL, delegeret nr. 269 Simon Winther Chri-
stensen, HK Østjylland HANDEL, delegeret nr. 271 Carsten H. Sørensen, HK Østjylland Kommu-
nal, delegeret nr. 283 Anita Grosen, HK Østjylland Privat, delegeret nr. 284 Bjarne Wiese, HK Øst-
jylland Privat, delegeret nr. 286 Claus Rostgaard, HK Østjylland Privat, delegeret nr. 287 Flem-
ming Uldall, HK Østjylland Privat, delegeret nr. 295 Morten Brock, HK Østjylland Privat, delegeret 
nr. 298 Ulla Madsen, HK Østjylland Privat og delegeret nr. 299 Klaus Krogsbæk Mathiasen, HK 
Østjylland Privat stillede følgende ændringsforslag: 
”Fuldtidslønnede tillidsrepræsentanter 
De fuldtidslønnede tillidsvalgte, der er valgt jf. HK’s love for hhv. Forbund, sektorer og afdelinger over-
går alle til de love og regler som kongressen besluttede i 2013 og med de ændringer som kongressen 
2017 måtte beslutte. 
 
Dvs. at alle fuldtidslønnede tillidsvalgte følger den fratrædelsesalder, som er bestemt af deres folkepen-
sionsalder, samt §10 i HK’s love. Dette betyder, at alle fuldtidslønnede tillidsvalgte er på samme ordning 
efter kongressen 2017”. 
Forslaget blev trukket. 

Kaffepause kl. 10.45 
Kongressen blev genoptaget kl. 11.00   

 
Forbundsformand Kim Simonsen bød velkommen til formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen, 
der kom med en hilsen til kongressen. Mette Frederiksen gav udtryk for, at hun delte HK’s ambitioner 
om at løfte hele Danmark til fremtidens job og udfordringer.  

Kl. 11.25 
 
Debatten om forslagene fortsatte. 

Frokost kl. 12:05 
Kongressen blev genoptaget kl. 12.45 

 
Kim Simonsen overrakte en donation fra HK’s Almennyttige fond til den lokale forening: Sager der Sam-
ler. Foreningen er et initiativ, der sætter fællesskabet i centrum og som er et samlingssted for hverdags-
aktiviteter. ”Skraldecafeen” samler overskudsmad og sætter fattigdom på dagsordenen. ”Social sund-
hed” mobiliserer sundhedsfaglige studerende til at være brobyggere mellem socialt udsatte og sund-
hedssystemet. ”Sammen om DHL-stafetten” skal gøre DHL-stafetten tilgængelig for mennesker med 
handicap. 
 
Dette er blot tre af de mange sager, der hører til i ”Sager der Samler” og tre gode argumenter for, at for-
eningen får 100.000 kroner til at fortsætte arbejdet med at gie mennesker ”på kanten” en stemme i sam-
fundet. 
 
Kristin Birkeland, Paul Natorp og Morten Daus Petersen modtog donationen og takkede på foreningens 
vegne.  

Kl. 12.55 
 
Forbundsformand Kim Simonsen meddelte, at Hovedbestyrelsen har drøftet forslagene i frokostpausen. 
Hovedbestyrelsen foreslog, at der bakkes op om HK Midt Kommunal’s forslag. 
 
Der blev i forbindelse med proceduren for behandling af L11, A8 og ændringsforslag udtalt mistillid til 
dirigenterne fra delegeretnummer 268 Peter Bech Epstein. Forbundsformand Kim Simonsen ledte 
herefter en afstemning, hvor kongressen udtrykte tillid til dirigenterne. 
 

Behandlingen af forslag L11 og A8 blev afsluttet kl. 13.05. 
 
A9: Hovedbestyrelsen foreslog: 
Langtidsfravær pga. sygdom 
Fuldtidslønnede tillidsvalgte, der er valgt jf. HK’s love for hhv. Forbund, sektorer og afdelinger, der ikke 
er i stand til at passe sit hverv, og fratræder på grund af enten midlertidig eller varig sygdom af mere 
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end 6 måneders varighed, eller ved varig nedsat erhvervsevne med mere end 50%, er vedkommende 
berettiget, men ikke forpligtet til, i den resterende del af sin valgperiode at oppebære sin hidtidige løn. 
 
I den udstrækning vedkommende kompenseres med en løbende ydelse enten fra privattegnet forsikring 
eller fra offentlig ordning, modregnes ydelsen i vederlaget.  
 
Eventuelle engangsudbetalinger fra forsikringsordninger vedrørende kritisk sygdom modregnes ikke i 
udbetalingerne. 
 
Såfremt en valgt er fraværende i 12 måneder på grund af sygdom eller invaliditet, skal vedkommende 
fratræde sit hverv med ret til vederlag mv. jf. ovenfor. 
 
Afgørelsen af, om den valgte har en erhvervsevnenedsættelse på mindst 50% afgøres ved forelæg-
gelse af sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 
 
Hvis den valgte ved sin valgperiodes afslutning ville være berettiget til ydelser i henhold til 2/3-ordning, 
bibeholdes denne ret. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
A10: HK Privat Midt foreslog: 
LGBT+ 
22% af alle Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender’ere (LGBT+) føler slet ikke, at der er plads til, at 
man kan være åben om sin seksualitet på arbejdspladsen. 18% føler, at de i lav grad kan være åbne 
om deres seksualitet på arbejdspladsen. I HK vil vi i den kommende kongresperiode arbejde for aktivt at 
bekæmpe de strukturer, der undertrykker LGBT+’s rettigheder på arbejdsmarkedet. 
 
Det danske arbejdsmarked skal være et sted, hvor man kan færdes, uanset om man er en del af nor-
men eller ej. Derfor mener vi, at de undertrykkende heteronormative strukturer, der hersker på det dan-
ske arbejdsmarked, skal modarbejdes, både gennem initiativer i overenskomsterne, men også gennem 
politisk interessevaretagelse. 
 
I HK vil vi i den kommende kongresperiode yderligere arbejde for organisatoriske tiltag, der har mulig-
hed for at fremme rettighederne og forbedre vilkårene for LGBT+’s på arbejdsmarkedet. 
 
I den kommende kongresperiode vil vi: 

• Klæde tillidsrepræsentanter og andre tillidsvalgte på til at kunne varetage LGBT+’s kolle-
gers interesser, og evt. føre sager inden for området. 

• Uddanne LGBT+ meningsdannere inden for organisationen. På den måde deltager vi som 
organisation i aktiv nedbrydelse af normer mm. ved at skabe stærke meningsdannere, der 
aktivt vil kunne modarbejde undertrykkende strukturer og normer. 

• Udbygge HK’s politiske interessevaretagelse af området. 
• Kortlægge måder, hvorpå LGBT+’s rettigheder kan indarbejdes i overenskomsterne. 

Forslaget blev trukket. 
 
A11: Hovedbestyrelsen foreslog: 
LO-FTF – ny hovedorganisation 
I tilfælde af at der ikke er taget initiativ til etablering af en ny hovedorganisation i perioden 2017-2019, 
bemyndiges Hovedbestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær kongres med henblik på at drøfte situ-
ationen.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
Dermed var behandlingen af de indkomne forslag færdigbehandlet. 

Kl. 13.10 
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FORBUNDETS LOVE 
L1 HK Ungdom foreslog: 
§ 2, stk. 7 tilføjes 
Ordet ”flygtninge” tilføjes forud for ordet indvandrere, så sætningen lyder: ”at arbejde for integration af 
flygtninge, indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet og i samfundet”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L2 HK Hovedstaden foreslog: 
§ 7 nyt stk. – (mellem det nuværende stk. 1 og 2) 
”Hovedbestyrelsen holdes løbende opdateret på økonomien ved at få forelagt kvartalsvise regnskaber 
og prognoser for året. Hovedbestyrelsen godkender eventuelle ekstra bevillinger”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L3 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 9, stk. 1 ændres til 
”Forbundet yder medlemmerne gratis juridisk bistand i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold, 
hvor værnetinget er dansk, hvor dansk ret finder anvendelse på tvisten, og hvor uoverensstemmelserne 
er opstået efter tre måneders betalende medlemskab. Forretningsudvalget kan dispensere for enkelte 
sager med baggrund i en forbundssektorindstilling”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L4 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 9, stk. 3 ændres til 
”I andre tilfælde, hvor en uoverensstemmelse vedrørende arbejdsforholdet opstår inden for de første tre 
måneders medlemskab, og hvor der er tale om en principiel problemstilling, kan forretningsudvalget ef-
ter en forbundssektorindstilling beslutte, at der ydes juridisk bistand”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L5 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 9, stk. 4 ændres til: 
”Til elever og lærlinge, der er beskæftiget på HK’s faglige områder, ydes juridisk bistand fra indmeldel-
sestidspunktet i uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold uanset, hvornår disse uoverensstem-
melser er opstået”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L6 HK Kommunal foreslog: 
§ 11, stk. 1 tilføjes 
”I tilfælde af, at der ikke dannes en ny Hovedorganisation i kongresperioden 2017-2021, bemyndiges 
Hovedbestyrelsen til på opfordring fra og i samarbejde med en forbundssektor, at undtage en sektor fra 
at være medlem af samme hovedorganisation som det øvrige HK”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L7 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 16, stk. 1a og 1b ændres til 
”Stk. 1a. Udover de i stk. 1, litra a-f tildeles, jf. fusionsaftalen af 1. juni 2000, HK Trafik og Jernbane to 
mandater fordelt således: Formand og næstformand”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Forslag L8 og L9 blev behandlet under et. 
 
L8 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 18, stk. 1, 2. sætning ændres til 
”Herfra undtages dog forslag fra Hovedbestyrelsen, forbundssektorbestyrelserne, afdelingsbestyrel-
serne samt HK-Ungdoms Landsudvalg og HK/Seniorer Danmarks hovedbestyrelse”. 
Forslaget blev vedtaget. 
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L9 HK HANDELs sektorbestyrelse foreslog: 
§ 18, stk. 2 ændres til 
”Forslag fra de i stk. 1 nævnte forslagsstillere skal med kort, skriftlig motivering indsendes til Hovedbe-
styrelsen senest 3 måneder før kongressens afholdelse”.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
L10 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 19, stk. 1, 9) e udgår. Samtidig tilføjes et nyt § 19, stk. 3 med følgende formulering: 
”Stk. 3. Hovedbestyrelsen vælger HK’s Statsautoriserede revisor”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L11 HK Kommunal Hovedstaden foreslog: 
§ 20, stk. 1 ændres til 
”Kongressen vælger forbundets formand og næstformand. Til de nævnte tillidshverv kan kun vælges 
medlemmer. Valgte, hvis første valg ligger forud for HK Danmarks kongres 2017, kan vælge at bibe-
holde de fratrædelsesbestemmelser pågældende var omfattet af på daværende tidspunkt som en per-
sonlig ordning”. 
Forslaget vil, såfremt det vedtages, betyde, at ”Love for forbundssektorer under HK Danmark” § 9, stk. 1 
og ”Love for afdelinger og afdelingssektorer under HK Danmark” § 17a, stk. 2 skal konsekvensrettes. 
Forslaget blev behandlet under A8 Almindelige forslag. 
 
L12, L15, L20 og L21 blev behandlet under ét og blev alle trukket. 
 
L12 HK HANDEL foreslog: 
§ 20, stk. 2 tilføjes  
”Dog kan et flertal på kongressen beslutte at lade valget af formand foregå ved urafstemning blandt 
HK’s medlemmer, når der er flere kandidater”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L13 HK Hovedstaden foreslog: 
§ 23 nyt stk. (mellem det nuværende stk. 1 og 2) 
”Hovedbestyrelsen fastsætter den overordnede økonomi og strategiske udvikling, herunder HK’s fælles 
overligger og de overordnede og tværgående mål gennem de årlige handlingsplaner med baggrund i 
det af kongressen vedtagne målprogram”. 
Forslaget blev trukket, da det er skrevet ind i forretningsordenen for Hovedbestyrelsen. 
 
L14 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 28 ændres til 
”Rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og børnepasning godtgøres ifølge regler fastsat af Hovedbesty-
relsen”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

Kl. 13.20 
 

LOVE FOR FORBUNDSSEKTORER UNDER HK/DANMARK  
 
L15 HK HANDEL foreslog: 
§ 9, stk. 1 tilføjes 
”Dog kan et flertal på sektorkongressen beslutte at lade valget af sektorformand foregå ved urafstem-
ning blandt sektorens medlemmer, når der er flere kandidater”. 
Forslaget blev trukket. 
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L16 HK Ungdom foreslog: 
§ 9, stk. 3 tilføjes 
  
”En repræsentant fra HK Ungdoms Landsudvalg, der tilhører sektoren, har ret til at deltage i forbunds-
sektorbestyrelsens møder med stemmeret”. 
Forslaget blev trukket. 
 

 
LOVE FOR HK-AFDELINGER OG AFDELINGSSEKTORER UNDER 
HK/DANMARK  
 
L17 HK Seniorer foreslog: 
§ 3, stk. 1 tilføjes 
”Optages kan ligeledes pensionister, som ikke udfører lønnet erhvervsarbejde. 
Betingelsen er, at pågældende tidligere har været medlem, og dette medlemskab ligger inden for de se-
neste 2 år før den fornyede indmeldelse. Der medtages ikke anciennitet ved genindmeldelsen”. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L18 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 4, stk. 9 tilføjes 
”Varslet kan dog forkortes til det gældende lovpligtige a-kassevarsel, hvis medlemmet ønsker samtidig 
udmeldelse af både a-kasse og fagforening”. 
Forslaget blev vedtaget.  
 
L19 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 17, stk. 4 slettes 
Fra ”Dog kan et flertal…” slettes resten af stk. 4. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
L20 HK HANDEL foreslog: 
§ 17, stk. 2 tilføjes 
”Dog kan et flertal på afdelingssektorgeneralforsamlingen beslutte at lade valget af afdelingssektorfor-
mand foregå ved urafstemning blandt afdelingssektorens medlemmer, når der er flere kandidater”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L21 HK Trafik og Jernbane foreslog: 
§ 17a, stk. 2 tilføjes 
”Dog kan 20% af repræsentanter på generalforsamlingen eller afdelingssektorbestyrelsen beslutte at 
lade valget af formand foregå ved urafstemning blandt afdelingens medlemmer, når der er flere kandi-
dater. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L22 HK/Privat foreslog: 
§ 17a, stk. 7 ændres til  
”Afdelingssektorformanden har ansvaret for den politiske og faglige ledelse af sektoren og leder afde-
lingssektorens virksomhed og udvikling i overensstemmelse med de på afdelingssektor-generalforsam-
lingen trufne beslutninger. Desuden har afdelingssektorformanden ansvaret for udførelsen af de pligter, 
som forbundets love, Hovedbestyrelsen og forbundssektorbestyrelsen pålægger afdelingssektoren”. 
Forslaget blev vedtaget. 
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L23 HK HANDEL foreslog: 
§ 17a, stk. 7 tilføjes ændres til 
”Afdelingssektorformanden har ansvaret for den politiske og faglige ledelse af sektoren og leder afde-
lingssektorens virksomhed i overensstemmelse med de på afdelingssektorgeneralforsamlingen trufne 
beslutninger. Desuden har afdelingssektorformanden ansvaret for udførelsen af de pligter, som forbun-
dets love og Hovedbestyrelsen pålægger afdelingssektoren”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L24 HK Ungdom foreslog: 
§ 25 tilføjes 
”Den til enhver tid gældende formålsparagraf i HK Ungdom Danmarks love skal ligeledes følges af HK-
afdelingernes ungdomsudvalg”. 
Forslaget blev trukket. 
 
L25 Hovedbestyrelsen foreslog: 
§ 29 ændres til 
”Disse love er vedtaget på den ordinære kongres den 23. til 25. oktober 2017 og træder i kraft straks. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Herefter blev alle love for HK samlet set vedtaget. 

Kl. 13.30 
 

 
PKT. 8 FASTSÆTTELSE AF LØNNINGER 
Dirigent Martin Rasmussen gav ordet til formanden for lønudvalget delegeret nr. 238 Susanne Thorsø, 
der fremlagde følgende forslag: 
 
Lønudvalgets arbejde har denne gang, i forhold til de tidligere kongresser, været lidt anderledes. Årsa-
gen er, at det aldersbestemmelsesudvalg, som kongressen nedsatte i 2013, indstillede til Hovedbesty-
relsen, og fik godkendt, at der blev nedsat et midlertidigt lønudvalg som skulle arbejde frem til kongres-
sen. 
Dvs. at til forskel fra 2013 kongressen, så har lønudvalget denne gang haft lejlighed til at mødes inden 
kongressen, og til at diskutere mange af de elementer, som danner baggrund for at fastlægge en løn. 
 
Vi mener stadig, at der er 4 hjørneflag, som skal danne rammen for fuldtidspolitikernes vilkår.  

• Ens vilkår for alle i hele HK,  
• Gennemsigtighed i lønnen,  
• Enkelthed 
• En samlet model. 

 
Vi fastholder principperne fra 2009. Men udvalget mener, at der er brug for et par justeringer af denne 
beslutning.  
 
Lønudvalget indstiller til kongressen, at afdelingssektorformændenes løn stiger med 3000 kr. om 
måneden fra 1. januar 2018. 
Afdelingssektorformændenes løn har fra starten været sat for lavt, i forhold til de opgaver og det arbejde 
der ligger i posten. De modtager i dag 47.693 kroner, hvilket ligger i den lave ende af skalaen. 
For god ordens skyld skal det nævnes, at der er 2 afdelingssektorformænd, der er valgt før 2009, og 
som derfor har en højere løn som personlig ordning – de er ikke omfattet af dette forslag.   
Derudover vil stigningen også kommer til at gælde for afdelingernes fællesnæstformænd, selvom der pt. 
ikke er nogen, der bliver aflønnet efter dette tillidshverv. 
 
Derudover indstiller lønudvalget til kongressen, at de fultidslønnede politikere formelt set får 
den 6. ferieuge og har fri Grundlovsdag, den 24. og 31. december. 
I indstillingen ligger endvidere, at den 6. ferieuge kan overføres fra år til år, dog således at ubrugte ferie-
dage fra den 6. ferieuge aldrig kan kapitaliseres. 
Forslaget blev vedtaget. 
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Kl. 13.45 

 
PKT. 9 VALG AF DE I § 20 STK. 1 OG 9 NÆVNTE TILLIDSREPRÆSENTAN-
TER OG § 25 STK. 6 NÆVNTE STATSAUTORISEREDE REVISION 
 
VALG AF LEDELSE 
Hovedbestyrelsen indstillede forbundsformand Kim Simonsen til genvalg. Der var ingen andre kandida-
ter. Kim blev genvalgt med stående applaus. 
 
Hovedbestyrelsen indstillede den nuværende næstformand Mette Kindberg til genvalg. Der var ingen 
andre kandidater. Mette blev genvalgt med stående applaus. 
 
Mette Kindberg og Kim Simonsen takkede for valget. 

Kl. 13.50 
VALG AF REVISOR 
Dirigenten oplyste, at observatør nr. 600 Dorthe Strømsted Berg, HK/Hovedstaden og observatør nr. 
601 Ervin Gam, HK/MidtVest fratræder efter lang og tro tjeneste på revisorposterne. Ervin Gam har 
siddet i 24 år, og Dorthe Strømsted Berg har siddet i 16 år. Begge kom på scenen og modtog blomster. 
 
Hovedbestyrelsen indstiller som nye kritiske revisorer: 
 
Delegeret nr. 238  Susanne Thorsø, HK/Nordjylland Kommunal 
Delegeret nr. 342  Egon Østergaard, HK/MidtVest Stat 
 
De blev begge valgt. 
 

VALG AF REVISORSUPPLEANT 
Dirigenten oplyste, at Hovedbestyrelsen indstillede forslag om valg af delegeret nr. 259 Birgitte Kjeld-
gaard Hesselbjerg, HK/Østjylland til nyvalg og delegeret nr. 203 Berit Schilling HK/Midt Privat til gen-
valg. 
 
De blev begge valgt. 

 
VALG AF REVISIONSFIRMA 
Som konsekvens af vedtagelsen af lovforslag L10 skal Hovedbestyrelsen fremover vælge HK’s statsau-
toriserede revisor, hvorfor punktet udgår.  

Kl. 14:00 
 
Dirigent Martin Rasmussen takkede på dirigenternes vegne for en god kongres og for en ordentlig og 
sober debat. 
 
Forbundsformand Kim Simonsen takkede dirigenterne for deres arbejde på kongressen, og overrakte 
blomster til dem. 
 
Kim Simonsen takkede endvidere Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget og daglig ledelse for deres 
indsats og sendte også en stor tak til medarbejderne i HK samt de eksterne teknikere for deres indsats 
før og under kongressen. 
 
Kongressen blev afsluttet med faneudmarch, mens kongressen sang ”Skuld gammel venskab rejn 
forgo” akkompagnieret af Dan Mølholm. 

Kl. 14:05 


