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ET LIV I BALANCE  
– HK’S FAMILIEPOLITIK 
Det at være en del af arbejdsmarkedet i dag er meget mere, end blot en 
måde at skaffe penge til at kunne holde fri. For langt de fleste er et job 
en del af identiteten, kollegaerne en daglig støtte og faglige udfordringer 
en forudsætning for trivsel. Men skal vi trives i vores arbejdsliv, er det 
altafgørende, at vi kan få det til at balancere med vores familieliv.

Rigtig mange kan have svært ved at finde denne balance. Vi kan se, at 
stigningen i digitale muligheder har skabt et nærmest grænse- og tidsløst 
arbejdsmarked, hvor der ikke længere er tydelig adskillelse mellem 
arbejde og fritid. Samtidig er det tydeligt, at den reelle ligestilling mellem 
kønnene stadig lider under de rammer vi som samfund har bygget op 
omkring barsel og børnepasning. Og endelig oplever vi, at familie- og 
livsmønstre ændrer sig, så vi i dag har familietyper i mange nuancer og 
øget behov for omsorg for ældre familiemedlemmer. Derfor præsenterer vi 
nu HK’s familiepolitik – Et liv i balance.

Det er en kompleks opgave at skabe den perfekte balance mellem 
arbejds- og familieliv. Det gælder uanset om man er single, bor i en 
kernefamilie eller børnene er flyttet hjemmefra. Noget skal forhandles 
hjem gennem overenskomsterne. Nogle gange har vi brug for lovgivning. 
I andre tilfælde handler det om et politisk pres for flere ressourcer. Og 
endelig er der forhold, der kun kan løses hos det enkelte medlem og i den 
enkelte familie. En ting er dog sikkert: Vi når ikke i mål med at skabe et liv i 
balance uden at stå sammen om løsningerne.

God læselyst



OVERSIGT OVER DE FAMILIE-
POLITISKE PEJLEMÆRKER, 
SOM HK VIL ARBEJDE FOR 

1
Bedre tidsmæssig balance 
mellem arbejdsliv og 
familieliv
Hjemmearbejde kan være 
et godt redskab til at 
sikre balance i hverdagen, 
men det skal ske under 
ordnede forhold.

En evt. overgang til en 
alternativ arbejdsuge skal 
ske under ordnede forhold 
og baseres på frivillighed. 
Frivillighed betyder også 
mulighed for at vælge om.

HK vil arbejde for, at forældre 
får de bedste muligheder for 
at aftale sig frem til fleksible 
arbejdsordninger.

HK vil arbejde for, at 
omsorgsorlov kommer til at 
dække en bred gruppe af 
familierelationer.

2
Rammer for fravær ved 
barsel, barns sygdom mv.
Mindst 11 uger af den 
samlede orlov efter fødslen 
skal øremærkes hver af 
forældrene.

Medlemmer på orlov skal 
sikres fuld pensionsdækning. 

HK arbejder for, at 
medlemmer på orlov skal 
sikres ferie med fuld løn.

Forældrenes muligheder 
for at passe syge børn skal 
udbygges. 

Forældre skal have ret til 
arbejdsfrihed med ydelse 
(sygedagpenge) ved pasning 
af syge eller hjemsendte børn 
i forbindelse med pandemier.

3
Bedre rammer for  
pasning af børn
Medlemmerne skal 
have adgang til fleksible 
åbningstider og 
pasningsmuligheder.

HK arbejder for, at kvaliteten 
i pasningstilbuddene i 
daginstitutionerne og hos 
dagplejerne skal løftes ved 
central finansiering

HK arbejder for yderligere 
at styrke kvaliteten i 
pasningstilbuddene. 

4
Styrkelse af forældres 
rettigheder på 
arbejdsmarkedet
Fædre og mødres ret til at 
ændre på fordelingen af orlov 
i løbet af orlovsperioden skal 
forbedres.

Rammerne i funktionærloven, 
familiefraværsloven og 
barselsloven skal forbedres til 
gavn for forældrene.

HK skal være frontløbere for 
at sikre, at familiepolitiske 
tiltag er inkluderende i forhold 
til LGBT+- personer.

5
Kollektiv transport
HK arbejder for god offentlig 
transport i yderområderne.

Vi skal have en offentlig 
transport, der er til at betale.

Vi skal kommunalt og 
regionalt lave alternative 
transportformer, der følger 
den teknologiske udvikling.  



MERE HJEMMEARBEJDE 
– MEN HVORDAN?
Hjemmearbejde har i mange år været en mulighed for nogle af HK’s 
medlemmer. Hjemmearbejdspladser er reguleret i arbejdsmiljøloven og 
i aftaler på sektorernes områder, og HK har igennem årene udarbejdet 
pjecer og gode råd til hjemmearbejdspladser.

Den nuværende arbejdsmiljølovgivning begrænser ikke muligheden for 
at have hjemmearbejdspladser. Arbejdspladsen skal være indrettet 
i overensstemmelse med reglerne, men der er ikke krav om fx hæve/
sænkebord i hjemmet.

I HK er vi positive over for muligheden for hjemmearbejde. Vi opfordrer til, 
at der findes gode lokale løsninger med baggrund i kollektive aftaler, og at 
både ansatte og tillidsvalgte inddrages. 

I HK ønsker vi ikke at sænke niveauet for beskyttelse af vores medlemmer 
med hjemmearbejde, for vi er ikke klar til at sætte vores medlemmers 
helbred på spil. Vi værner også om retten til selv at være syg eller 
anvende ”barn syg” uden at skulle arbejde. Hjemmearbejdet skal være i 
overensstemmelse med gældende regler og aftaler.

I HK MENER VI:

 / at det er positivt, at vores medlemmer lejlighedsvis har mulighed for 
at arbejde hjemmefra i det omfang, det er foreneligt med arbejdets 
karakter, fordi det i hverdagen kan skabe mere fleksibilitet.

 / at hjemmearbejde skal være frivilligt, og ikke må være et krav eller en 
forventning fra arbejdsgiveren, men skal bunde i en fleksibilitet, der 
både kommer lønmodtagere og arbejdsgivere til gode.

 / at regelmæssigt hjemmearbejde skal baseres på klare aftaler – både 
kollektivt og lokalt, og med inddragelse af ansatte og tillidsvalgte.  

 / at det sikres, at hjemmearbejde kan foregå på en ergonomisk forsvarlig 
måde, så det fysiske arbejdsmiljø er i orden.

 / at det psykiske arbejdsmiljø sikres med social støtte og kollegial 
sparring, og nærværende ledelse, der understøtter det faglige miljø på 
arbejdspladsen.

 / at der laves retningslinjer, der sikrer lønmodtagerne dækning for deres 
omkostninger, og at aftale- og/eller overenskomstbaserede rettigheder 
ikke sættes over styr.

 / at det er afgørende at retten til selv at være syg og holde barns 1. eller 2 
første sygedage fastholdes.

FORSLAG 
Hjemmearbejde kan være et godt redskab i hverdagen, men det 
skal ske under ordnede forhold.



BEDRE MULIGHEDER FOR 
AT TILPASSE ARBEJDSTIDEN 
M.V. FOR ARBEJDSTAGERE 
MED BØRN
Forældre skal have bedre muligheder for i perioder at overgå til 
distancearbejde, fleksibel arbejdstid eller nedsat arbejdstid m.v., når 
hensynet til børnene kræver det. EU’s orlovsdirektiv, som skal indarbejdes 
i dansk lov i 2022, vil forbedre mulighederne for at søge om mere fleksible 
arbejdsordninger, men går ikke langt nok. Direktivet giver retten til at søge 
om en mere fleksibel arbejdsordning, men indeholder ikke en egentlig 
rettighed. Hvis retten til at søge skal udgøre en egentlig forbedring af 
medlemmernes arbejdsliv er det afgørende, at arbejdsgiver forholder sig 
til ansøgningen inden for en rimelig kort tidsfrist og et eventuelt afslag er 
sagligt begrundet, så man som medarbejder ved, hvad man har at indrette 
sig efter.

Derudover gælder direktivet i forhold til forældre med børn op til 8 år, men 
HK vil arbejde for, at retten udstrækkes til at gælde for børn op til 14 år. 

Det er vigtigt at evt. negative ligestillingsmæssige konsekvenser af retten 
til at søge fleksible arbejdsordninger begrænses i videst mulige omfang.

FORSLAG
HK vil arbejde for, at forældre får de bedste muligheder for at 
aftale sig frem til fleksible arbejdsordninger. 

SKAL VI SKRUE 
ARBEJDSUGEN SAMMEN 
PÅ EN ANDEN MÅDE FOR AT 
SIKRE BEDRE BALANCE? 
Den almindelige arbejdsuge har i Danmark traditionelt ligget inden for 
ugens fem hverdage og har et timetal på 37 timer. Det er dog ikke alle der 
mener, at denne konstellation er den bedste. 

Der er i de senere år introduceret forsøg med alternative arbejdstider både 
i den offentlige og i den private sektor. Et eksempel er, at man bl.a. har 
gennemført forsøg med en 4-dages uge, som er ved at blive evalueret. 

Der har også været eksempler på private virksomheder, der har skåret 
arbejdstiden ned til 30 timer uden at skære i lønnen. 

Selvom konceptet i en ændret arbejdsuge kan fungere godt for nogle 
medlemmer, er det alligevel værd at overveje, om der kan være et 
ligestillingsaspekt i denne forbindelse, som vi skal være opmærksomme 
på.  Her kan det være vigtigt at overveje, om vi risikerer, at det primært 
bliver kvinderne, der vælger den kortere arbejdsuge, og om det kan få 
konsekvenser for løn og karriere?

På samme måde som det er tilfældet med hjemmearbejde, må en 
alternativ arbejdsuge også bygge på frivillighed og være baseret på 
klare aftaler.

FORSLAG 
En evt. ændring i den almindelige arbejdsuge skal ske under 
ordnede forhold og baseres på frivillighed. Frivillighed betyder 
også mulighed for at vælge om.



Vores overenskomster er nået meget længere med øremærkning af orlov 
end den danske lovgivning. I alle overenskomster er mødre sikret fuld løn 
i den øremærkede del af orloven, mens der for fædrenes vedkommende 
mangler én uge med løn i de fleste af de private overenskomster.

Selvom HK’s overenskomstdækkede medlemmer er sikret gode 
rettigheder, er der fortsat en stor del af de privatansatte, der ikke er 
omfattet af en overenskomst. Det udelukker ikke, at de kan være omfattet 
af en virksomhedsaftale og/eller modtage løn via Udligningsfonden, men 
det er vigtigt også at forsøge at forbedre deres muligheder for at afholde 
den øremærkede orlov.

En måde at forbedre forholdene for medlemmer uden overenskomst på er 
at sikre, at reglerne for barselsudligning også som minimum sikrer fædre 
en mulighed for at modtage en ydelse i de 11 øremærkede uger.

FORSLAG 
HK arbejder for, at mindst 11 uger af den samlede orlov efter 
fødslen skal øremærkes til hver af forældrene. 

ØREMÆRKNING AF 
ORLOV I LOVGIVNING OG 
OVERENSKOMSTER 
Folketinget skal inden august 2022 indarbejde EU’s orlovsdirektiv i dansk 
lovgivning, som sikrer øremærkning af 9 uger af forældreorloven til hver 
forælder.

HK arbejder for en større grad af ligestilling af fædre og mødre i 
forbindelse med afholdelse af forældreorlov. Det skal ske ved, at en del af 
forældreorloven øremærkes til hver af forældrene. 

Øremærkningen skal ske både i lovgivning og i overenskomster, så det at 
afholde orlov, ikke bliver en økonomisk byrde for familierne - og så det ikke 
bliver det økonomiske, der er afgørende for, om fædre og mødre bruger 
deres øremærkede orlov eller ej.

HK bakker op om Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) forslag til 
en ny barselsmodel. Med FH’s model er fædre og mødre stillet ens efter 
fødslen. Væk er de forældede kasser med fædreorlov, barselsorlov og 
forældreorlov, som vi kender fra i dag. Hver især har forældrene ret til 24 
ugers orlov med dagpenge efter fødslen. Heraf er alt i alt 11 af ugerne 
øremærkede, mens 13 af ugerne kan overdrages til den anden forælder.

Den nye model giver større fleksibilitet. Der er stadig mulighed for, at 
den ene forælder kan afholde 37 ugers barsel med dagpengedækning og 
eventuel løn, såfremt forældrene vælger denne fordeling. 



FULD PENSIONS-
INDBETALING UNDER 
BARSELSFRAVÆR
I 2005 lykkedes det at få sikret fuld pension i hele forældreorlovsperioden 
på det offentlige område. På det private område kan det at gå på barsel 
dog fortsat betyde lavere pensionsopsparing. 

I de private overenskomster blev der ved overenskomstforhandlingen 
i 2017 sikret fuld pension i de uger, hvor der betales løn. Alt i alt drejer 
det sig om 24 uger for mødrene og op til 10 uger for fædrene, hvor der nu 
betales ind til pension.

For dem, der holder lang orlov, og det gør langt de fleste af mødrene i dag, 
koster det på pensionen. I flere af de private overenskomster modtager 
mødrene en ekstra pensionsindbetaling i forbindelse med barselsorloven, 
men det er ikke tilstrækkeligt til at sikre fuld pensionsindbetaling ved 
lange orlovsforløb.

Derfor arbejder HK for, at medlemmer på orlov skal sikres fuld 
pensionsdækning.

FORSLAG 
HK vil arbejde for, at medlemmer på orlov skal sikres ret til 
fuld pensionsindbetaling. 

BEDRE MULIGHED FOR  
AT PASSE NÆRE  
FAMILIEMEDLEMMER
Vores familier udvikler sig hele tiden uden at rammerne følger med. 
Mange af HK’s medlemmer oplever at de ikke blot har et behov for at 
kunne yde omsorg og støtte i forhold til deres børn, men også i forhold til 
andre familiemedlemmer som forældre eller bedsteforældre. Og der er 
medlemmer, hvis børn er flyttet hjemmefra, der gerne vil have mulighed for 
at hjælpe, når børnebørnene har behov for omsorg. 

Det fremgår af vores familiepolitiske undersøgelse, at 40 pct. af 
medlemmerne inden for det seneste år har oplevet, at nogen i den nære 
familie havde behov for særlig hjælp eller støtte. Heraf peger ca. hvert 
fjerde medlem på et ældre familiemedlem. Hvert 10. af de medlemmer, der 
har haft behov for at yde støtte m.v., kunne ikke få fri til det.

Der er hjælp på vej fra EU’s orlovsdirektiv, som vil sikre, at enhver 
arbejdstager – uanset om man single eller har børn - har ret til fem dages 
omsorgsorlov for at kunne yde støtte til pårørende. Omsorgsorloven vil 
alt andet lige styrke den enkeltes rettigheder til at yde omsorg, men går 
desværre ikke langt nok. 

I HK mener vi, at der skal åbnes op for en bredere definition af ”pårørende”. 
Nye familieformer med sammenbragte børn har udvidet forståelsen 
af familie og ”pårørende”. Det er derfor oplagt også at tænke de nye 
familietyper ind, så det også er muligt at et sygt barn kan blive plejet af en 
”bonusfar” eller ”bonusmor” og så definitionen eksempelvis også omfatter 
bedsteforældre og søskende.

FORSLAG 
HK vil arbejde for, at omsorgsorlov kommer til at dække en bred 
gruppe af familierelationer. 



BEDRE MULIGHEDER FOR  
AT PASSE SYGE BØRN
Medlemmernes muligheder for at passe syge børn er blevet forbedret i de 
senere år, men der er tegn på, at tiltagene ikke er tilstrækkelige. 

Alle de store overenskomster i de fire sektorer giver i dag mulighed for 2 
barnets første sygedage; i den private sektor er det dog kun den ene dag, 
som arbejdsgiver dækker. 

Omsorgsdage, som nu findes i alle sektorers hovedoverenskomster, 
giver ekstra muligheder for at passe børn. Så alt i alt er der sket klare 
forbedringer på den overenskomstdækkede del af arbejdsmarkedet.

Selvom der er sket forbedringer, må det konstateres, at der stadig er 
udfordringer. Der er fortsat mange uden overenskomst, som ikke har ret 
til barns sygedage eller omsorgsdage. Det fremgår derudover af HK’s 
medlemsundersøgelse fra foråret 2020, at omtrent hver 5. forældre har 
sendt et sygt barn i institution og at hver 6. forældre selv har meldt sig syg 
for at passe sit barn.

Klare rettigheder med løn er nødvendige vilkår for, at arbejdende forældre 
ikke skal stå i det svære valg mellem at svigte hensynet til sit barn og 
hensynet til sin arbejdsplads.

FORSLAG 
Fædres og mødres muligheder for at passe syge børn 
skal udbygges. 

RET TIL FERIE MED LØN  
FOR FORÆLDRE PÅ ORLOV 
Forældre på barsel skal optjene ferie med løn og ikke ferie med dagpenge. 

Forældre, der får udbetalt fuld eller delvis løn under barsel, optjener ret til 
ferie med fuld løn, hvis de er ansat det samme sted. Skifter de job, kan de 
holde ferie med feriegodtgørelse eventuelt suppleret med feriedagpenge 
fra a-kassen.

I den periode af barslen hvor forældrene kun får udbetalt 
barselsdagpenge, optjenes der ikke ret til ferie med løn. I stedet kan de få 
udbetalt den mindre ferieydelse fra a-kassen.

FORSLAG 
Medlemmer på orlov skal sikres ferie med fuld løn. 



ØKONOMISK SIKKERHED 
VED PASNING AF SYGE 
ELLER HJEMSENDTE BØRN 
I LÆNGERE PERIODER
Børns sygdom vil dog altid være til belastning for forældrene. Børn 
er sjældent raske efter en dag hjemme, og har de fået skoldkopper 
eller lignende, kan det trække yderligere ud. Forældrene skal have 
bedre mulighed for at passe børn i hjemmet i forbindelse med lange 
sygdomsforløb, karantæne og nedlukninger. Derfor skal forældrene sikres 
arbejdsfrihed med ydelse (sygedagpenge) i forbindelse med pasning af 
børn i hjemmet. Det skal overvejes, om man bør øremærke det årlige antal 
dage til hhv. fædre og mødre af hensyn til ligestillingen.

FORSLAG 
Forældre skal have ret til arbejdsfrihed med ydelse 
(sygedagpenge) ved pasning af syge eller hjemsendte børn i 
forbindelse med længere perioder med sygdom.

MERE FLEKSIBLE 
ÅBNINGSTIDER I 
DAGINSTITUTIONERNE
Det er problematisk, når forældre står i den situation, at de skal vælge 
mellem at tage på arbejde eller passe deres barn. Mange stillinger passer 
ikke i den klassiske 8-16-konstellation, og man kan have brug for pasning 
udenfor disse tidspunkter. Derfor skal vi have sikret, at der altid er adgang 
til et pasningstilbud. Særligt medlemmer af Handel og Privat udtrykker 
behov for fleksible åbningstider, viser vores medlemsundersøgelse. 

Priserne for at få passet sit barn i en institution med ekstraordinære 
åbningstider bør ikke være højere end for institutioner med almindelige 
åbningstilbud. Alle skal have ret til et reelt og kvalificeret pasningstilbud. 
Der skal være fleksible pasningsmuligheder for forældre, der ikke arbejder 
mellem 8 og 16.

HK arbejder som princip for fleksible åbningstider og pasningsmuligheder.

FORSLAG 
Medlemmerne skal have adgang til daginstitutioner med fleksible 
åbningstider og pasningsmuligheder.



LUKKEDAGE SKAL 
BEGRÆNSES
Forældres ret til pasning afhænger af, hvor mange børn, der tager imod 
alternativ pasning på lukkedage. Lukkedage må kun lægges på hverdage, 
hvor meget få børn benytter dagtilbuddet, og hvor udgiften ved at holde 
åbent er uforholdsmæssigt stor. 

Det er kommunerne selv, der fastsætter grænsen for, hvornår der er tale 
om lavt fremmøde. Det kan derfor overvejes, om der er et behov for, at 
der fra centralt hold fastsættes en nedre grænse for, hvad lavt fremmøde 
indebærer. 

HK’s vision er, at der alle hverdage skal være mulighed for et reelt og 
kvalificeret pasningstilbud.

FORSLAG
HK arbejder for et reelt og kvalificeret pasningstilbud på alle 
hverdage.

KVALITET I 
PASNINGSTILBUDDET
HK’s medlemmer lægger stor vægt på, at kvaliteten af dagtilbuddene er i 
orden. 

Vores børn er det dyrebareste, vi har. Derfor er det vigtigt, at børnene bliver 
mødt med tilbud af høj pædagogisk kvalitet og gode fysiske rammer, der 
har en gavnlig effekt på indlæringen.

HK arbejder for, at kvaliteten i pasningstilbuddene i daginstitutionerne og 
hos dagplejerne skal løftes ved central finansiering.

FORSLAG
HK arbejder for yderligere at styrke kvaliteten i 
pasningstilbuddene. 



MERE FLEKSIBLE REGLER 
FOR VARSLING AF ORLOV
På nuværende tidspunkt skal forældrene lægge sig fast på, hvordan 
forældreorloven skal fordeles inden 8 uger efter fødslen og give deres 
respektive arbejdsgivere besked. Der kan ske store forandringer i 
forældrenes privatliv efter en graviditet. Derfor kan det være svært at vide, 
hvordan forældreorloven bedst fordeles. Som reglerne er nu, er det kun 
hvis begge arbejdsgivere accepterer, at det er muligt at ændre fordelingen 
efter den 8. uge. Dette kan skabe frustrationer, usikkerhed og konflikter ift. 
forældrenes fleksibilitet i både privat- og arbejdslivet. 

Varslingsreglerne hæmmer familiernes muligheder for en fleksibel 
udnyttelse af orloven og kan føre til, at man vælger den nemme løsning 
med, at den ene forælder - i de fleste tilfælde kvinden - tager hele 
forældreorloven.

Som det fungerer i dag, er fuld fleksibilitet ikke muligt for forældrene, 
da der også er et hensyn at tage til arbejdsgiveren, som måske står til at 
skulle ansætte en barselsvikar. Der kan også være et hensyn til kollegerne 
og eventuelle barselsvikarer, der ansættes som følge af den først 
udmeldte orlovsfordeling.

FORSLAG
Fædre og mødres ret til at ændre på fordelingen af orlov i løbet af 
orlovsperioden skal forbedres.

ÆNDRING AF DE 
LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
RAMMER FOR FORÆLDRE 
PÅ ARBEJDSMARKEDET
Øremærkning af forældreorlov til begge forældre er med til skabe mere 
lighed. Omsorgsorlov indebærer også en vis form for øremærkning, da 
begge forældre får 5 dage hver. Men der er andre steder, hvor det halter 
med ligestillingen. 

HK ser flere lovmæssige problemer på arbejdsmarkedet for forældre og 
foreslår derfor: 

 / Funktionærloven giver mødre ret til ½ løn i forbindelse med barselsorlov, 
men fædrene har ingen rettigheder i forhold til fædreorloven. Det 
foreslås, at denne ret udvides til også at omfatte fædre i forbindelse med 
afholdelse af fædreorlov. Forslaget vil især gavne de fædre, der ikke er 
dækket af en overenskomst. 

 / Begge forældre skal have ret til at udskyde ikke afholdt forældreorlov 
inden barnet fylder 9 år, modsat i dag, hvor det kun er den ene forælder, 
der har ret til dette. Det skal endvidere være muligt at beholde retten til 
udskudt orlov ved jobskifte. 

 / Lønmodtagere har ret til fravær fra arbejdet af særlige familiemæssige 
årsager. Formelt set er lønmodtageren beskyttet mod afskedigelse som 
følge af fraværet. Sker der alligevel afskedigelse, er lønmodtageren 
berettiget til en godtgørelse. Det er imidlertid ofte vanskeligt at bevise, 
at afskedigelsen skyldes fraværet. Derfor bør der indføres en bedre 
bevisbyrderegel i form af omvendt eller delt bevisbyrde i loven.

FORSLAG
Rammerne i funktionærloven, familiefraværsloven og barselsloven 
skal forbedres til gavn for forældrene.



STYRKELSE AF DE 
FAMILIEMÆSSIGE 
RETTIGHEDER FOR  
LGBT+-PERSONER
Familiepolitikken skal også være inkluderende i forhold til LGBT+. Vi 
forsøger løbende at tilpasse vores overenskomster, så de afspejler vores 
værdier, herunder vores ønske om inklusion af LGBT+-personer. I foråret 
2020 blev der foretaget en ændring af reglerne for barsel i bl.a. industriens 
funktionæroverenskomst, hvor begrebet ”anden forældre” blev indført.

Regeringen lancerede i august 2020 et udspil med ti initiativer, der 
skal styrke rettigheder og muligheder for homo- og biseksuelle, 
trans- og inter-kønnede (LGBTI-personer) på bl.a. det familiepolitiske 
område. For det første skal det være muligt at ændre fornavn, så 
navnet er i overensstemmelse med ens kønsidentitet. For det andet 
skal transkønnede kunne blive forældre i overensstemmelse med 
deres juridiske køn. Og endelig er der behov for en smidiggørelse af 
medmoderskabet. 

HK bakker op om ny lovgivning, der kan sikre ligestilling af LGBT+-
personer på det familiepolitiske område.

FORSLAG
HK skal være frontløber for at sikre, at familiepolitiske tiltag er 
inkluderende i forhold til LGBT+-personer.

LET ADGANG TIL  
KOLLEKTIV TRANSPORT
HK arbejder for, at medlemmerne kan komme nemt til og fra 
arbejdspladsen. Det kræver også god offentlig transport i yderområderne.
 
HK arbejder for, at vi har en offentlig transport, der er til at betale for, 
uanset hvor man bor og hvilken indtægt man har. 

HK arbejder for, at man kommunalt og regionalt kan lave alternative 
transportformer i den offentlige transport, der følger den teknologiske 
udvikling.

FORSLAG
HK arbejder for, at flere får adgang til offentlig transport til en 
rimelig pris.
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