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TIL KONGRESSEN 

 

 

 

Opfølgning af almindelige forslag 2012 

 

_________________________________________________________________ 

 

A. Overenskomstrelaterede forslag 

 

Forslag 0  

Overenskomstrelaterede kongresforslag, der vedtages, betragtes som øvrige indkomne 

overenskomstforslag. I konsekvens heraf behandles de - som alle senere indsendte forslag - i 

overensstemmelse med den procedure, der er beskrevet i køreplanen for overenskomstfornyelsen. 

 

Afsluttende opfølgning 

Forslagets vedtagelse betød, at aspekter af forslag 10 om udviklingsplaner og forslag 11 om 

uddannelsesansvarlige indgår i forbundssektorbestyrelsens drøftelse af HK Kommunals 

overenskomstkrav. Udviklingsplaner har været en del af forhandlingerne om de kompetencefonde, 

der blev aftalt ved OK13 og OK15, hvor en udviklingsplan blev en forudsætning for at søge. Og der 

har været stillet krav om funktionstillæg til alle praktikvejledere og uddannelsesansvarlige.  

 

 

 

Forslag 1  

HK Kommunal pålægges at gennemgå samtlige grænseaftaler, med henblik på en vurdering af, om 

de er hensigtsmæssigt i forhold til medlemmerne og arbejdspladserne. Såfremt det viser sig, at de 

ikke er hensigtsmæssigt skal der arbejdes målrettet mod en opsigelse af aftalerne. 

 

Afsluttende opfølgning 

Baggrund for vedtagelsen var blandt andet diskussioner om, hvorfor HK Kommunal ikke kan 

optage socialrådgivere som medlemmer, håndværkere på IT-området med nogle specifikke 

uddannelser som medlemmer, og hvorfor akademikere, der arbejder i HK-stillinger ikke altid er 

omfattet af HK Kommunals overenskomst. 

 

Grænseforholdene reguleres af grænse-/samarbejdsaftaler mellem LO-FTF, mellem HK og enkelte 

organisationer og af de overenskomster, som KL og Regionerne har indgået med HK Kommunal og 

de andre organisationer. 

 

Efter samarbejdsaftalen mellem LO og FTF er det overenskomsterne, der afgør 

organisationsområderne. Dansk Socialrådgiverforening har som FTF-organisation overenskomsten, 

og socialrådgivere kan derfor ikke optages i HK, når de arbejder inden for overenskomsten. Der er 

også en særlig grænseaftale mellem HK Kommunal og DS, men selvom den blev opsagt, ville 

socialrådgivere ikke kunne optages i HK på grund af LO-FTF samarbejdsaftalen. Det er uden 

betydning for spørgsmålet, at HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening har en fælles 

overenskomst. Hvis socialrådgivere skulle kunne optages i HK Kommunal, ville det kræve en aftale 

mellem HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening om det.  

 

Grænseaftalen mellem HK og Dansk Metal betyder, at en række specifikke uddannelser omfattes af 

Metals overenskomster, når de arbejder på det kommunale IT-område. Alle andre metal-

uddannelser omfattes af HK Kommunals overenskomst på IT-området. Grænseaftalens indhold er 

indarbejdet i overenskomsterne mellem Metal og KL og Regionerne. Derfor kan HK Kommunal ikke 

optage eller overenskomstdække medlemmer med de specifikke uddannelser på IT-området. Ved 

en opsigelse af grænseaftalen ville de fortsat være overenskomstdækket af Metal, med mindre 

noget andet kunne aftales, som KL/Regionerne ville være enig i at ændre i overenskomsterne. 

 

Akademikere ansat i HK-stillinger i kommunerne (ekskl. Københavns Kommune) udgør en særskilt 

problemstilling, ikke mindst på jobcentrene. Der er et gammelt protokollat i AC’s overenskomst, 

hvor der står, at når akademikere i HK-stillinger kommer på grundløn 36, så overgår de til AC’s 

overenskomst, selvom de ikke er i stillinger, der egentlig er omfattet af overenskomsten. 

 

Forbundssektorbestyrelsen har drøftet handlemulighederne i denne sag, ikke mindst i lyset af 

aktuelle sager i Århus, Gladsaxe og Furesø. Der er overvejet flere muligheder, bl.a. en aftalt 
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løsning med AC (der ikke var mulig), en faglig voldgift mod KL (der har aftalt protokollatet med 

AC) eller en overenskomstmæssig løsning. Ved OK15 aftaltes der derfor et nyt lønforløb for 

jobkonsulenter m.fl., så de automatisk efter anciennitet rykker til grundløn 32+5 K trin i stedet for 

grundløn 36, og derfor ikke automatisk rykker til AC’s overenskomst. Forbundssektorbestyrelsen 

følger fortsat udviklingen nøje og de øvrige handlemuligheder kan stadig bringes i anvendelse.   

 

Forbundssektorbestyrelsen har også haft en temadebat med professor i arbejdsret ved 

Københavns Universitet, Jens Kristiansen, der orienterede om en lang række principielle forhold 

vedrørende grænseaftaler og opsigelse af grænseaftaler og de overenskomstmæssige virkninger 

heraf. 

 

Det fremgik af Jens Kristiansens oplæg, den tilhørende skriftlige redegørelse samt af drøftelserne, 

at 

 

- Det er særdeles vanskeligt at komme ud af en grænseaftales virkning, også selvom den 

opsiges, før der er indgået en ny. 

- LO’s grænsenævn håndterer situationer, hvor der er uklarhed (fx ved opsagte grænseaftaler) 

med udgangspunkt i den tidligere grænseaftale, med mindre der er indgået en ny. 

- At afgørelser træffes med udgangspunkt i fire principper:  

 1. De historisk tætteste relationer til arbejdet 

 2. Hvem der bedst kan sikre medlemsgruppens faglige fællesskab 

 3. Hvem der har overenskomsten og forhandlingsretten 

 4. Hvilket forbund har den faglige uddannelse 

- Overenskomstmodparterne ikke er bundet af grænseaftaler, men oftest vil have afklaret 

uenigheder på organisationsside og derefter efterleve denne 

 

Ved OK15-forhandlingerne har HK Kommunal endvidere forsøgt at overenskomstdække en række 

nye uddannelser, som TL også har gjort krav på. Ingen af organisationerne kom igennem med 

overenskomstdækning, idet KL og Regionerne er meget tilbageholdende, når der er faglig strid om 

et dækningsområde.  

 

Forbundssektorbestyrelsen følger grænseaftalerne nøje og arbejder videre med spørgsmålene i 

relation til akademikerne i HK-stillinger, håndværkere på IT-området og afgrænsningen mellem HK 

Kommunal og TL. 

 

Forbundssektorbestyrelsen har også besluttet, at der afholdes et klub 120 møde med grænseaftaler 

som tema, hvortil professor Jens Kristiansen inviteres som oplægsholder.  

 

 

 

 

B. Faglig profil 

 

Forslag 3  

HK Kommunal skal arbejde på at skabe en skarpere faglig profil i forhold til overholdelse af de 

aftaler og overenskomster, der indgås – således at det sikres, at overenskomsterne eller aftalerne 

overholdes eller i modsat fald, forfølges i det fagretslige system. 

 

Afsluttende opfølgning 

Skærpelsen af den faglige profil kræver en bred indsats i hele HK Kommunal - i Forbundet og i 

afdelingerne. Det indgår derfor også i de faglige handlingsplaner, som forbundssektorbestyrelsen 

har besluttet efter drøftelse med HK-afdelingerne.  

 

Den faglige profil har i perioden været skærpet omkring bl.a. 

 

Udviklingsplaner, hvor manglende overholdelse bl.a. tages op i forbindelse med afskedigelser, hvor 

der er blevet forhandlet med kommuner og regioner også med inddragelse af KL. I konkrete 

tilfælde er der blevet betalt bod eller forbedret godtgørelse til den afskedigede. Men der er også 

behov for, at TR løbende foretager en status sammen med ledelsen, som der står i overenskoms-

ten. Der er fortsat mange medlemmer uden udviklingsplan. 

 

Udviklingsplanerne er også et omdrejningspunkt i behandlingen af ansøgninger til 

kompetencefonden, hvor ansøgninger uden udviklingsplan ikke imødekommes. Og her har TR’s 

underskrift på ansøgningen en vigtig funktion. 
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På beskæftigelsesområdet blev AC-overenskomstens ”indblanding” i HK Kommunals overenskomst 

et hovedemne ved OK15-forhandlingerne, hvor det var helt afgørende for HK Kommunal for at 

indgå et forlig, at der skete ændringer. Og det gjorde der. 

 

Sager om afskedigelse/forflyttelser ud af valgområdet følges altid nøje, og der er i et enkelt tilfælde 

blevet rejst en faglig voldgift mod en kommune/KL. 

 

Ved kursusvirksomheden efter OK13 og OK15 om kompetencefond/kompetencepulje er der lagt 

stor vægt på HK Kommunals hovedbudskab om kompetencegivende videreuddannelse til et højere 

niveau. Det er også grundlaget for aftalerne om kompetencefonde/kompetencepuljer og HK 

Kommunals administration af dem. 

 

På elevområdet har HK Kommunal ført et antal sager, hvor arbejdsgiveren ikke har ønsket at 

forlænge uddannelsesaftalen, såfremt eleven bliver gravid og er på barsel, når uddannelsesaftalen 

udløber. Spørgsmålet er nu endelig afklaret af Højesteret, der i en dom lægger sig helt på linje 

med HK Kommunals synspunkter, hvilket har medført at KL har ændret deres rådgivning til 

kommunerne på dette område. 

 

Vanskeligheder med den lokale løndannelse i Regionerne har betyder, at der er rejst adskillige 

niveau IV-sager i det fælles tvistesystem. De skal nu drøftes politisk af HK Kommunal og 

Regionerne. Det er meget usædvanligt, og HK Kommunal har aldrig tidligere haft sådanne sager. 

Der er i øvrigt ved OK15 aftalt en særlig indsats over for de lokale parter i regionernes lokale 

løndannelse. 

 

 

  

 

C. Lønforsikring 

 

Forslag 4  

Etablering af obligatorisk lønforsikring 

Kongressen bemyndiger HK Kommunals forbundssektorbestyrelse til at arbejde videre med og 

træffe endelig beslutning om eventuel etablering af en obligatorisk lønforsikring for alle HK 

Kommunals medlemmer til ikrafttræden snarest muligt.  

 

Det er tanken, at ordningen i tilfælde af dagpengeberettiget ledighed skal give medlemmer af HK 

Kommunal og HK’s A-kasse en god dækning i forhold til hidtidig løn (ca. 80 %) i en længere periode 

(omkring et halvt år).  

 

Ud fra en række forudsætninger, herunder det nuværende ledighedsniveau, vurderes det, at 

ordningen kan gennemføres for en udgift på omkring 30 - 35 kroner pr. medlem pr. måned før 

skat, incl. udgifter til administration og drift. 

 

I forhold til at realisere ordningen bemyndiges forbundssektorbestyrelsen til at udbyde opgaven og 

indgå aftale med en forsikringsudbyder. Opgaven genudbydes med jævne mellemrum med henblik 

på løbende at minimere omkostningerne og gøre ordningen så billig som muligt. 

 

Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at indgå eventuelle aftaler med det valgte forsikringsselskab 

om tillægsforsikringer, som f.eks. giver højere eller længere dækning end den obligatoriske 

ordning. Tillægsforsikringer er valgfrie for den enkelte og indgås direkte mellem den enkelte og 

forsikringsselskabet. 

 

Afsluttende opfølgning 

Der blev pr. 1. juli 2012 etableret en obligatorisk lønforsikring for HK Kommunals medlemmer. 

 

Forsikringen dækker i tilfælde af dagpengeberettiget ledighed og sikrer medlemmer af HK 

Kommunal og HK’s A-kasse en dækning på 80 % i forhold til hidtidig løn fraregnet 

arbejdsmarkedsbidrag, da man ikke betaler denne skat af dagpenge og erstatning fra 

lønforsikringen. Erstatning fra forsikringen gives i op til 26 uger. 

 

Til administration af lønforsikringen er der etableret et IT system, som automatisk udveksler data 

mellem HK Kommunal, A-kassen og administrationsselskabet. Håndtering af forsikringssagerne er i 

høj grad automatiseret, så administrationsomkostningerne holdes lavest muligt. 
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Som administrationsselskab er Alka valgt, dels har de ekspertise på området, og dels er de villige til 

også at etablere en automatiseret forsikringsordning. En ny treårig kontrakt blev genforhandlet i 

2014. 

 

Præmien blev sat til 35 kroner fra starten. Pr. september 2013 steg præmien med 3 kroner. 

Stigningen dækkede ud over en prisregulering også over en udvidet dækning for de lavestlønnede 

medlemmer, så de kan få erstatning fra lønforsikringen. Endelig får HK Kommunal dækket sine 

omkostninger i forbindelse med lønforsikringen. 

 

Pr. september 2014 blev præmien yderligere forhøjet med 3 kroner på baggrund af prisudviklingen 

og en udvidet dækning, så medlemmer med længerevarende sygdom eller på barsel ikke mister 

retten til erstatning fra lønforsikringen efter 18 måneder. Præmien er pt. 41 kroner, hvilket er langt 

under, hvad andre individuelle lønforsikringsprodukter kan tilbyde. 

 

Der blev taget godt imod den obligatoriske lønforsikring. Der har selvfølgelig været reaktioner i 

forhold til at forsikringen er obligatorisk og muligheden for at få dækning. Disse henvendelser har 

været relativt få og er rigeligt blevet opvejet af nye medlemmer, som er kommet til for at være 

med i lønforsikringsordningen. 

 

Forsikringen drives via en fond, som ejes af HK Kommunal. Hvis HK Kommunal vælger et andet 

administrationsselskab som samarbejdspart, skal fondens midler videreføres i det nye samarbejde. 

Fonden administreres af et såkaldt forsikringsråd bestående af 4 repræsentanter fra HK Kommunal 

og 3 fra administrationsselskabet. 

 

Fondens økonomi er sund og der har ikke været behov for en regulering af præmien pr. september 

2015. Målet er at fondens egenkapital skal ligge mellem 100 – 150 % af en årspræmie, så der er 

kapital til at imødegå udsving ved større fyringsrunder, opgaveflytning til fx Staten og lignende. 

Dette mål forventes nået i løbet af 2016. 

 

Der er pr. august 2015 udbetalt mere end 13 millioner kroner til ca. 950 medlemmer siden 

forsikringens start. 

 

 

 

D. Organisationsforhold 

 

Forslag 5  

HK Kommunal skal afdække og undersøge muligheder og barrierer ved fremtidigt 

hovedorganisationstilhørsforhold. 

 

Undersøgelsen skal være færdiggjort, således at den kan indgå i kongresforberedelserne til HK’s 

forbundskongres i 2013. 

 

(I forbindelse med forslagets vedtagelse blev det præciseret, at undersøgelsen gennemføres af HK Danmark som en fælles 

undersøgelse for hele HK, men hvor HK Kommunals særlige synspunkter fremgår klart og tydeligt.) 

 

Afsluttende opfølgning 

På foranledning af HK Kommunal iværksatte HK Danmark forud for sin kongres i 2013 en 

undersøgelse, hvor muligheder og barrierer ved et fremtidigt organisationstilhørsforhold for HK 

blev beskrevet og analyseret. 

 

Rapporten blev drøftet indgående i såvel Hovedbestyrelsen og i Forbundets Daglig Ledelse som i 

de øvrige organer i HK. I efteråret 2013 blev rapporten og temaet om valg af hovedorganisation 

drøftet på HK’s kongres.  

 

På kongressen blev der vedtaget en udtalelse om, at der arbejdes hen imod etablering af en ny 

fælles hovedorganisation i 2019. 

 

 

 

 

E. Uddannelse 

 

Forslag 9  
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HK Kommunal pålægges, at arbejde for at ændre grunduddannelse for kontorfaget, således at 

uddannelsen bliver mere tidssvarende og attraktiv for elever og arbejdsgivere. 

 

Afsluttende opfølgning 

EUD reformen er på plads og i gang. Eleverne på hovedforløbene har nu mulighed for at vælge 

moduler fra kommunom og akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration på 

specialet offentlig administration og fra sundhedskommunom på lægesekretærspecialet. 

 

 

Forslag 10 Forbundssektorbestyrelsen opfordres til en særlig indsats omkring uddannelse med 

fokus på efteruddannelse. Der bør laves en behovsanalyse i sammenhæng med de enkeltes 

udviklingsplaner, således at kompetenceudviklingen sker i tættere dialog med 

uddannelsesudbydere og kommunerne/regionerne oplever at uddannelserne kommer tættere på de 

ansatte. 

 

Afsluttende opfølgning 

Partsprojekterne med KL, der munder ud i kompetenceprofiler deles med relevante 

uddannelsesinstitutioner, således at deres udbud af uddannelser tilpasses medlemmernes 

uddannelsesbehov 

 

 

Forslag 11  

HK Kommunal skal arbejde for, at det bliver obligatorisk for uddannelsesansvarlige og 

uddannelsesledere samt elevvejledere i kommuner og regioner, at have en elevvejlederuddannelse. 

 

Afsluttende opfølgning 

I forhold til bachelorerne er der nu kommet et diplommodul i praktikvejledning. I forhold til 

uddannelse for elevvejledere for eleverne har Professionshøjskolerne været lidt tilbageholdene, da 

de har fokus på det i kursusform, tilsvarende COK og erhvervsskolernes kursustilbud rettet mod 

elevvejledere. Vi er endnu ikke lykkedes med, at overbevise nogle uddannelsesinstitutioner om 

behovet for et akademimodul tilsvarende modulet til elevvejledere for lægesekretærelever. 
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F. Andre forslag 

 

Forslag 12  

HK Kommunal vil fortsat arbejde for et beskæftigelsessystem, hvor indsats og styringen 

grundlæggende er baseret på tillid til brugerne af systemet og medarbejderne.  

 

Afsluttende opfølgning 

Projektet om fremtidens jobprofiler på beskæftigelsesområdet blev af strategiske årsager lagt ind i 

overenskomstforhandlingerne, hvor det blev nedskrevet til et projekt mellem HK Kommunal, DS og 

KL. Finansieringen bliver gennem Fremfærd og forventes igangsat november 2015.  

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udtrykt interesse for projektet, som 

forhåbentlig vil være med til at målrette uddannelsesmidlerne afsat i beskæftigelsesreformen.  

 

STAR har desuden brugt HK Kommunal som sparringspartner i forhold til udmøntningen af 

midlerne til opkvalificering for 2015, om end vi ikke fik vores ønsker om kompetencegivende 

uddannelser og/eller uddannelser på formelt anerkendte uddannelsesinstitutioner opfyldt. 

 

HK Kommunal har igennem hele kongresperioden forsøgt at påvirke det politiske system i forhold 

til de mange reformer på beskæftigelsesområdet: Kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension- og 

flexreformen, beskæftigelsesreformen, refusionsreformen osv. Det er sket gennem egne 

arrangementer og konferencer, hvor nøglepersoner har været inviteret og har deltaget, gennem 

politisk påvirkning af politikere, gennem indlæg i pressen, ved høringssvar etc. 

 

Vi har desuden gennemført en række små og store undersøgelser for at afdække medlemmernes 

kompetenceniveau, for dermed at kunne spille ind med argumenter for at bruge især 

beskæftigelsesreformen som løftestang for et kompetenceløft på området: Vores medlemmer er 

generelt velkvalificerede og har stor erfaring fra virkeligheden, men de skal rustes bedre til de nye, 

fremtidige opgaver. 

 

Netop beskæftigelsesreformen kunne have markeret et afgørende skifte fra et detailstyret system, 

hvor form- og dokumentationskrav var i højsædet, for derigennem at tvinge de ledige i arbejde.  

 

Ekspertudvalget under ledelse af tidligere skatteminister Carsten Koch kom da også med en række 

anbefalinger, der satte matchet mellem borgere og virksomheder i centrum, mens 

afbureaukratisering og regelforenkling skulle sættes i system. 

 

Den politiske aftale om reformen fulgte på papiret begge anbefalinger, men indtil videre har det 

været så som så med den sidste: Der er fortsat mange dokumentationskrav, og en af hjørnestenene 

i reformen er et stigende antal samtaler mellem den ledige og jobcentret, som i bedste fald giver 

logistiske udfordringer, og som i værste fald, vil være spild af tid. 

 

Det virker således ikke som om politikerne på Christiansborg for alvor har turdet slippe tøjlerne, 

men fortsat abonnerer på idéen om, at kontrol er afgørende i beskæftigelsespolitikken. 

 

Mere positivt er det, at vi i processen omkring beskæftigelsesreformen har arbejdet sammen med 

en række andre interessenter på området, og at samarbejdet har resulteret i en række fælles 

udspil, der er blevet taget godt imod af blandt andet KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering (STAR).  

 

Det tyder, trods alt, godt for fremtiden, hvis vi kan fortsætte samarbejdet og dermed øge 

mulighederne for påvirkning af implementeringen af diverse vedtagne reformer. 

 

 

Forslag 13  

HK Kommunal skal fortsat arbejde for en ny arbejdsmarkedspolitisk indsats, der tager ud-

gangspunkt i konjunktursvingninger på arbejdsmarkedet og de skiftende behov udviklingen skaber 

samt den enkelte lediges behov. 

 

Der er behov for en lovgivning, hvor indsatsen styres efter resultater og ikke refusioner. 
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Afsluttende opfølgning 

Refusionsreformen er endnu ikke implementeret, men man har fra flere sider allerede råbt vagt i 

gevær over for konsekvenserne, når refusionen drastisk nedskæres allerede efter fire uger. HK 

Kommunal vil følge situationen nøje og inddrage vores medlemmer med eksempler fra hverdagen 

for at vise politikerne, hvilke konsekvenser reformen kan have. 

 

På linje med indsatsen i forhold til reformerne på beskæftigelsesområdet har vi arbejdet med at 

påvirke de reformtiltag, der har været i forhold til arbejdsmarkedet generelt, herunder 

diskussionerne om dagpengesystemet og refusionsreformen. Det er sket gennem konferencer, 

møder med politikere, høringssvar, mediehistorier osv. 

 

Med refusionsreformen har man taget et afgørende skridt henimod at fjerne kassetænkningen i 

kommunerne, da alle refusioner gøres ens, både i forhold til satser og tidsfrister. Til gengæld 

skæres der tidligere og mere markant i refusionerne for at give kommunerne et incitament til at 

handle hurtigere. Det giver mening i nogle tilfælde, som eksempelvis i forhold til arbejdsmarkeds-

parate ledige, men kan have alvorlige konsekvenser for borgere, der har behov for længere forløb.   

 

Man kan frygte, at disse borgere parkeres på lavest mulige ydelse uden yderligere tiltag eller tilbud. 

HK Kommunal vil følge situationen nøje og inddrage vores medlemmer med eksempler fra 

hverdagen for at vise politikerne, hvilke konsekvenser, reformen kan have. 

 

Der har i perioden været nedsat en dagpengekommission og i den forbindelse har der været drøftet 

en række forskellige modeller herunder også en konjunkturbestemt dagpengeperiode. 

Dagpengekommissionen færdiggjorde sit arbejde i oktober 2015 og umiddelbart efter nåede et 

flertal på Christiansborg til enighed om en dagpengereform, der ikke tager højde for 

konjunkturudsving. 
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Tilkendegivelser 
 

 

 

Tilkendegivelse til forslag 6 og 7, der blev trukket: 

 

Forbundssektorbestyrelsen vil undersøge, om der er andre muligheder for at favne vores regionale 

medlemmer i vores designlinje, i logo eller på anden måde. 

 

 

Forslag 6  

Vi foreslår, at navnet ”HK Kommunal” ændres til ”HK regional-kommunal” (ansatte i kommuner, regioner og 

fælleskommunale virksomheder). 

 

Forslag 7 

Navnet ”HK Kommunal” ændres til ”HK regional-kommunal – for ansatte i kommuner, regioner og fælles kommunale 

virksomheder”. 

 

Afsluttende opfølgning 

På HK Kommunals kongres 2012 blev der stillet to forslag, som begge handlede om, at HK 

Kommunals navn ændres til HK Regional-Kommunal. Baggrunden for begge forslag var, at de 

regionale medlemmer kan have svært ved at identificere sig med en organisation, der hedder HK 

Kommunal. 

 

HK Kommunals forbundssektorbestyrelse anerkendte baggrunden for forslagene, men advarede 

mod det foreslåede navn, blandt andet på grund af længden. Samtidig frygtede bestyrelsen, at det 

positive brand, som HK Kommunal har oparbejdet gennem mange år, ville forsvinde med sådan en 

navneændring. 

 

Forbundssektorbestyrelsen tilkendegav derfor over for kongressen, at hvis forslagsstillerne trak de 

to navneforslag, ville forbundssektorbestyrelsen i den kommende kongresperiode undersøge, 

hvilke muligheder der kunne være for at favne HK Kommunals regionale medlemmer i designlinjen, 

i logoet eller på anden måde. Denne tilkendegivelse førte til, at forslagsstillerne trak forslagene. 

 

I foråret 2013 blev der udarbejdet ændringer i HK’s designlinje på baggrund i en beslutning i 

hovedbestyrelsen. HK’s kommunikationsbureau ”& Co” stod for arbejdet med det nye design, som 

betød, at hvor hver sektor før havde haft sin egen farve, gik vi nu over til fælles farver for alle 

sektorer, nemlig blå/sort. Baggrunden var, at få det samlede HK til at stå stærkere udadtil. 

 

Som et led i udviklingen af dette nye design, drøftede vi mulighederne for at kunne fremhæve de 

regionalt ansatte mere markant end i dag i designet. Der blev dog ikke fundet egnede måder at 

gøre dette på, og bestræbelserne i HK’s designlinje gik som bekendt også i modsat retning, nemlig 

i højere grad at signalere en samlet enhed. 

 

Efterfølgende har vi drøftet, om vi kunne finde et nyt navn til organisationen HK Kommunal - et 

navn som ikke peger på, om medlemmerne er ansat i handel, privat, stat eller kommunal. Heller 

ikke dette kom der gode muligheder ud af, bl.a. fordi vi så ville bryde med hele HK’s opbygning og 

struktur. Det var ikke muligt at finde et nyt navn, som spiller naturligt ind i HK-familien. 

 

Den tredje mulighed forbundssektorbestyrelsen har forsøgt, har været en drøftelse af, om man 

kunne finde et nyt navn til Kommunalbladet – et navn som i højere grad inkluderede de regionalt 

ansatte. Det lykkedes dog ikke at finde frem til brugbare alternativer, hvorfor bestyrelsen ikke gik 

videre ad den vej. Baggrunden var dels hensynet til Kommunalbladets indarbejdede positive brand, 

der er forankret gennem mange år. Dels, at det syntes umuligt at finde et egnet nyt navn, som var 

godt og fyndigt og som de regionalt ansatte i højere grad kunne spejle sig i. Og dels den tidligere 

nævnte problematik omkring HK-familien, hvor de øvrige blade er navngivet efter sektorens navn. 

 

Så konkluderende har forbundssektorbestyrelsen ikke fundet egnede muligheder for særligt at 

favne de regionale medlemmer i designlinjen eller i logoet. Til gengæld har forslaget haft en 

pædagogisk virkning, idet problematikken har været livligt drøftet i kongresperioden, og fra HK 

Kommunals sekretariat er der konstant fokus på, at de regionale medlemmer skal kunne 

identificere sig med deres organisation, og at dette skal afspejle sig på hjemmesiden, i 

nyhedsbrevet, i Kommunalbladet og i øvrigt i hele HK Kommunals arbejde. 
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Tilkendegivelse til forslag 8, der blev trukket: 

 

Forbundssektorbestyrelsen vil fremsætte forslag til HK Danmarks kongres i 2013 om, at 

alderskriterierne i forbunds-, sektor- og afdelingslove fjernes med fremadrettet virkning for valg til 

poster i HK der finder sted efter forbundskongressen. Politikere, der er valgt til deres poster inden 

dette tidspunkt, vil efter hidtidig praksis beholde de vilkår, der var gældende, da de blev valgt. 

 

 

Forslag 8  

Stk. 5  

Forbundssektorformand og forbundssektornæstformand vælges hver for sig af den samlede forbundssektorkongres.  

 

Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret 

flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.  

 

Valgbare er alle medlemmer af HK Danmark. 

 

Herfra er undtaget medlemmer på frikontingent og medlemmer, som ikke er erhvervsaktive.  

 

Forbundssektorformanden og forbundssektornæstformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.  

 

I de tilfælde, hvor forbundssektorformanden eller forbundssektornæstformanden ikke kan genvælges, gælder de i 

forbundets love § 27 nævnte bestemmelser. 

 

 

Afsluttende opfølgning 

 

På HK’s kongres i oktober 2013 blev følgende forslag om alderskriterier, stillet af 

Hovedbestyrelsen, vedtaget: 

 

§ 20, stk. 1 ændres til  

”Kongressen vælger forbundets formand og næstformand. Til de nævnte tillidshverv kan kun 

vælges medlemmer, der ikke når folkepensionsalderen i valgperioden. De valgte fortsætter 

valgperioden ud. I de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan 

genvælges, gælder de i § 27 nævnte bestemmelser. For valgte, hvis første valg ligger forud for HK 

Danmarks kongres 2013 gælder de fratrædelsesbestemmelser med hensyn til alder, der var 

gældende på tidspunktet for første valg”.  

 

Forslaget blev vedtaget med tilføjelse efter sidste punkt ”Vælges man i 2013 eller senere til en ny 

post, følges de nye regler”.  

 

Som følge af beslutningen på forbundskongressen i 2013 vil der ske konsekvensrettelse af HK 

Kommunals forbundssektorlove. Lovene indstilles til vedtagelse på HK Kommunals 

forbundssektorkongres i 2016. 

 

 


