
 

 

 

 

 

FORSLAG – A 

 
HK Service Hovedstadens generalforsamling den 27. februar 2019 

 

Forslagsstillere: HK-klubben for administrative i LFS og HK-klubben for faglige sekretærer i LFS. 

 

 
HK’ere har også brug for en pensionsløsning 
 
 

Indstilling: Bestyrelsen indstiller ændringsforslag til godkendelse. 

 

 



 

 

 

 

 

Forslag til HK Service generalforsamlingen 27. februar 2019 
 

”HK’ere har også brug for en pensionsløsning. Vi ønsker en model, som sikrer alle lønmodtagere en værdig 

tilbagetrækning, ikke kun en nødudgang for de fysisk nedslidte. Generalforsamlingen bekræfter 

beslutningen fra HK kongressen i 2017 om, at den nuværende pensionsalder ikke forhøjes, og der skal 

skabes bedre muligheder for tidligere og gradvis tilbagetrækning. Det skal være muligt, at man efter et 

langt arbejdsliv, fx efter 40 år, kan trække sig tilbage på en ydelse svarende til dagpenge. 

Generalforsamlingen forventer at HK’s ledelse præger den offentlige debat med dette udgangspunkt. ” 

 

Stillet af: 

HK-klubben for administrative i LFS 

HK-klubben for faglige sekretærer i LFS. 

 

HK målprogram fra kongressen i 2017: 

”HK skal arbejde for at alle lønmodtagere får en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Derfor skal 

den nuværende pensionsalder ikke forhøjes, og der skal skabes bedre muligheder for tidligere og gradvis 

tilbagetrækning. ” 

https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-

hk/kongresser/kongres_2017/hks_maalprogram_2018_2021_vedtaget.pdf?la=da&hash=EFC09730D16AC1

C89F6D3A4F40AB2848 

 

LO Hovedstadens udtalelse 25. januar 2019 

”LO Hovedstaden opfordrer partierne i Folketinget til at indføre en anciennitetsbestemt ret til pension, 

svarende til dagpengeniveauet på arbejdsmarkedet, frem til den fastsatte folkepensionsalder. ” 

https://lohovedstaden.dk/index.php/nyheder/lo-hovedstadens-forretningsudvalg-udtaler 

 

Bestyrelsens ændringsforslag  
 

”HK’ere ønsker en pensionsløsning, hvor både krop og psyke tillader, at alle lønmodtagere har mulighed for 

en værdig tilbagetrækning. Generalforsamlingen bekræfter beslutningen fra HK Danmarks kongres i 2018 

om, at den nuværende pensionsalder ikke forhøjes, og der skal skabes bedre muligheder for tidligere og 

gradvis tilbagetrækning. Generalforsamlingen opfordrer derfor til, at HK indgår i trepartsforhandlinger med 

en kommende regering om en ny mulighed for tidligere tilbagetrækning. Det skal være muligt, at man efter 

et langt arbejdsliv, fx efter 40 år, kan trække sig tilbage med en ydelse svarende til dagpenge. 

Generalforsamlingen forventer, at HK’s ledelse præger den offentlige debat med dette udgangspunkt” 

 

https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/kongresser/kongres_2017/hks_maalprogram_2018_2021_vedtaget.pdf?la=da&hash=EFC09730D16AC1C89F6D3A4F40AB2848
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/kongresser/kongres_2017/hks_maalprogram_2018_2021_vedtaget.pdf?la=da&hash=EFC09730D16AC1C89F6D3A4F40AB2848
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/om-hk/kongresser/kongres_2017/hks_maalprogram_2018_2021_vedtaget.pdf?la=da&hash=EFC09730D16AC1C89F6D3A4F40AB2848
https://lohovedstaden.dk/index.php/nyheder/lo-hovedstadens-forretningsudvalg-udtaler

