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§ 1

hk/privat henhører under hk/Danmark med hjemsted i københavns kommune.

§ 2

Stk. 1
hk/privat afholder sektorkongres hvert 4. år. indkaldelse skal ske med mindst 9 
måneders varsel.

Stk. 2
Der afholdes ekstraordinær sektorkongres, når forbundssektorbestyrelsen eller 
forbundets hovedbestyrelse træffer beslutning herom.

Derudover skal der afholdes ekstraordinær sektorkongres, når mindst en over 
halvdelen af afdelingerne/sektorerne i hk/privat ønsker det.

Stk. 3
indkaldelse til ekstraordinær sektorkongres skal ske med mindst 1 måneds varsel 
og skal indeholde motiveret dagsorden.

§ 3

Sektorkongressen sammensættes således:

a)  forbundssektorbestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer af 
sektorkongressen.

b)  Bestyrelserne for branchesektionerne er delegerede. Delegerede er alene 
egentlige bestyrelsesmedlemmer.

c)  Bestyrelserne for anerkendte tværgående landsdækkende klubber og forenin-
ger med over 2.000 medlemmer får forlods tildelt mandater svarende til an-
tallet af bestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer inden for hk/privat. hvis 
bestyrelsen ikke har medlemmer inden for hk/privat, er den dog berettiget til 
et mandat.

d) forbundsformand samt forbundsnæstformand er forlods delegerede.
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e) en repræsentant fra hk-Ungdoms Landsudvalg, der er medlem af hk/privat.

f)  herefter fordeles mindst 211 mandater i henhold til hk-afdelingernes med-
lemstal inden for hk/privat. Beregningen sker på grundlag af medlemstallet 
pr. den umiddelbart forudgående afslutning af forbundets regnskabsår. 

g)  Beregningsgrundlaget er de samme medlemsgrupper, som er valgbare jf. § 4, 
stk. 2.

  Dog skal antallet af dem, der er valgt direkte til sektorkongressen, være større 
end antallet af dem, der er udpeget/valgt i forhold til litra a, b, c, d og e.

§ 4

Stk. 1
valg af delegerede i henhold til § 3, litra f og g til sektorkongressen skal foregå på 
en generalforsamling eller et medlemsmøde og foretages skriftligt, såfremt der 
er opstillet flere, end der skal vælges. på samme måde vælges et passende antal 
suppleanter, dog mindst 2.

Stk. 2
valgbare er alle medlemmer af forbundssektoren med undtagelse af medlem-
mer, der ikke betaler kontingent til forbund, sektor og hk-afdeling samt medlem-
mer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. er på pension eller i kontingentgruppen for 
ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere.

hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at erhvervsaktive medlem-
mer, der fritages for at betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed.

§ 5

Ud over de i § 3, litra a-f nævnte delegerede kan følgende deltage i sektor- 
kongressen med taleret, men uden stemmeret:

a) Medlemmerne af forbundets forretningsudvalg.

b) en repræsentant fra hk-Ungdoms Landsudvalg.

c) Sektorens kongresvalgte revisorer
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d)  formænd for tværgående landsforeninger, såfremt disse ikke er medlem af 
hk/privat.

§ 6

Stk. 1
De valgte delegerede til sektorkongressen skal være opført på en mandatliste, 
som skal være underskrevet af vedkommende forbundssektor/afdelingsformand 
eller formanden for branchesektionerne samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 
Mandatlisten skal til et af sektorbestyrelsen fastsat tidspunkt indsendes til sek-
toren til prøvelse i sektorbestyrelsen. Den endelige godkendelse af mandaterne 
foretages af sektorkongressen.

§ 7

Stk. 1
forslag til behandling på en ordinær sektorkongres skal være godkendt til frem-
sendelse til sektorkongressen på en generalforsamling/delegeretmøde, som er 
indkaldt med en dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til sektorkongressen 
skal behandles. herfra undtages dog forslag fra hovedbestyrelsen, forbundssek-
torbestyrelsen, branchesektionsbestyrelser, samt bestyrelser for landsdækkende 
klubber med over 2.000 medlemmer.

Stk. 2
forslag skal med kort, skriftlig motivering indsendes til hk/privat fra afdelin-
ger og branchesektioner samt bestyrelser for landsdækkende klubber med over 
2.000 medlemmer senest 3 måneder før og fra forbundssektorbestyrelsen senest 
2 måneder før sektorkongressens afholdelse.

Stk. 3
hk/privat opstiller og trykker samtlige indsendte forslag. Disse skal tilstilles  
hk-afdelinger, branchesektionerne, bestyrelser for landsdækkende klubber med 
over 2.000 medlemmer og sektorkongressens delegerede samt de i § 5 nævnt – 
senest 1 måned før sektorkongressens åbning.
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§ 8

Sektorkongressens dagsorden skal være hk-afdelinger, branchesektionerne og 
kongressens deltagere i hænde senest én måned før kongressens åbning.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

1. Godkendelse af mandater
2. forslag til forretningsorden
3. valg af sektorkongressens tillidsrepræsentanter
4. Beretning om virksomheden
5. forelæggelse af regnskaberne
6. vedtagelse af 4-årigt målprogram
7. Behandling af indkomne forslag
8. valg af de i §9 nævnte tillidsrepræsentanter
9. fastsættelse af tid og sted for næste sektorkongres.

§ 9

Stk. 1
Sektorkongressen vælger forbundssektorens formand og næstformand, der kan 
have arbejdssted i forbundet. til de nævnte tillidshverv kan kun vælges medlem-
mer, der på valgdagen ikke er fyldt 61 år. De valgte fortsætter valgperioden ud. i 
de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan genvæl-
ges gælder de i forbundets love §27 nævnte bestemmelser.

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.

Stk. 2
foruden formand og næstformand består forbundssektorbestyrelsen af 32 besty-
relsesmedlemmer. heraf vælges de 16 fra afdelinger, de 14 fra branchesektioner, 
1 fra hk post og kommunikation og 1 ungdomsrepræsentant.

Stk. 3
a)  16 bestyrelsesmedlemmer vælges fra afdelingerne.
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b)  De til enhver tid valgte afdelingssektorformænd er forlods valgt. (for  
hk/hovedstaden gælder særskilt regel, jf. punkt f, g og h).

c)  De øvrige 9 mandater (op til 16) fordeles mellem de 7 regionale afdelinger ef-
ter D’hondtske valgmetode på grundlag af medlemstallene for erhvervsaktive 
ved udgangen af måneden forud for sektorkongressens afholdelse.

d)  valgene foregår på en afdelingssektorgeneralforsamling eller på et til formå-
let indkaldt medlemsmøde senest 5 måneder efter sektorkongressen. valget 
foretages mellem medlemmer af hk/privat fra den pågældende afdeling.”

e)  De nyvalgte indtræder i sektorbestyrelsen fra det tidspunkt, hvor de er valgt. 
Samtidig fratræder de medlemmer, som de afløser.

f)  hk/hovedstaden, der p.t. organiserer sig i 2 afdelinger på hk/privats område, 
regnes som 1 regional afdeling og har derfor forlods valgt den ene af de p.t. 2 
afdelingssektorformænd.

g)  i den udstrækning, at hk/hovedstaden ved beregningen af de 9 øvrige man-
dater (op til 16) opnår 2 eller flere sektorbestyrelsesmedlemmer, er begge af-
delingssektorformænd forlods valgt.

h)  De mandater, der tilfalder hk/hovedstaden, fordeles mellem de to afdelinger 
efter den D’hondtske valgmetode.

Stk. 4
De enkelte afdelinger vælger på samme måde det antal suppleanter, som de har 
repræsentanter i sektorbestyrelsen. 

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er valgt inden for de enkelte 
afdelinger.

Såfremt et sektorbestyrelsesmedlem afgår i valgperioden, indtræder supplean-
ten i sektorbestyrelsen. har en afdeling ikke flere suppleanter, fordi disse har for-
ladt afdelingen og derfor ikke kan indtræde i bestyrelsen, kan afdelingen på en 
generalforsamling eller på et til formålet indkaldt medlemsmøde vælge ny(e) 
suppleant(er), som herefter indtræder med stemme- og taleret.
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Stk. 5
afdelingsopdelingen følger hk/Danmarks opdeling.

Stk. 6
Der vælges 14 repræsentanter fra branchesektionerne, således at de til enhver tid 
valgte branchesektionsformænd forlods er valgt, mens de 7 øvrige fordeles med 
1 til hver branchesektion.

valgene af de 7 øvrige repræsentanter sker på branchesektionernes delegeretmø-
de blandt bestyrelsesmedlemmer i den pågældende branchesektion.”

De nyvalgte indtræder i sektorbestyrelsen fra det tidspunkt, hvor de er valgt. 
Samtidig fratræder de medlemmer, som de afløser.

Stk. 7
hver branchesektion vælger mindst 2 suppleanter til sektorbestyrelsen. valgene 
af suppleanter sker på branchesektionsdelegeretmøderne og foretages blandt  
bestyrelsesmedlemmer i den pågældende branchesektion.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, de er valgt. Såfremt et sektorbestyrel-
sesmedlem afgår i valgperioden, indtræder suppleanten i sektorbestyrelsen.

har en branchesektion ikke flere suppleanter, fordi disse har forladt branchesek-
tionens bestyrelse, og derfor ikke kan indtræde i sektorbestyrelsen kan branche-
sektionen på et bestyrelsesmøde blandt branchesektionsbestyrelsen vælge ny(e) 
suppleant(er), som herefter indtræder med stemme- og taleret.

Stk. 8
hk post og kommunikations til enhver tid valgte formand er medlem af sektor-
bestyrelsen. Næstformanden for hk post og kommunikation er suppleant.

Stk. 9
hk/privats ungdomsnetværk kan (jf. § 18) udpege en repræsentant til 
sektorbestyrelsen.

Stk. 10
alle hk’s medlemmer er valgbare til hvervene i stk. 1 med undtagelse af med-
lemmer på frikontingent og medlemmer, som ikke er erhvervsaktive, dvs. er på 
pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere.
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Stk. 11
kongressen vælger endvidere 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Stk. 12
valgbare til sektorbestyrelsen eller som suppleant er kun medlemmer af  
hk/privat.

Stk. 13
forudsætningen for valg i henhold til denne paragraf samt forbliven er, at de 
valgte er erhvervsaktive inden for faget og ikke er på frikontingent. formanden 
og næstformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

Stk. 14
Såfremt et forbundssektorbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv mislighol-
der disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktio-
nærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet 
uden varsel, kan vedkommende efter forbundssektorbestyrelsens beslutning  
suspenderes, og suppleanten indtræder i stedet.

§ 10

Stk. 1
forbundssektorformanden leder hk/privats virksomhed i overensstemmelse med 
de af kongressen, hovedbestyrelsen og sektorkongressen trufne beslutninger.

Stk. 2
forbundssektornæstformanden bistår og indtræder i stedet for formanden i de i 
stk. 1 nævnte opgaver.

Stk. 3
forbundssektorbestyrelsen afholder mindst 6 møder årligt, derudover når for-
manden finder det nødvendigt eller når mindst 16 bestyrelsesmedlemmer frem-
sætter motiveret begæring herom.

§ 11

forbundssektorbestyrelsen har kompetence til at afslutte alle løbende faglige  
sager inden for hk/privats område under hensyntagen til de af hovedbestyrelsen 
fastlagte faglige og politiske principper.
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§ 12

Stk. 1
til at forpligte hk/privat ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom ved 
transport, kvittering på obligationer, aktier, pantebreve og andre værdi-
papirer kræves underskrift af formanden, næstformanden samt mindst et 
sektorbestyrelsesmedlem.

Stk. 2
§ 12, stk. 1 er kun gældende for egne midler i hk/privat og kan ingensinde omfat-
te forbundets midler.

§ 13

forbundssektoren er ansvarlig inden for sit faglige område for:

a) Gennemførelse af det 4-årige målprogram.

b) indgåelse og fornyelse af overenskomster.

c) Udtagning af overenskomstkrav.

d) Behandling af sager til faglig voldgift og arbejdsretten.

e) teknologi- og samarbejdsaftaler.

f) Behandlingen af øvrige faglige spørgsmål såvel nationalt som internationalt.

forbundssektoren har indstillingsret til hovedbestyrelsen vedrørende iværksæt-
telse og afslutning af faglige konflikter og ydelse af strejkeunderstøttelse i for-
bindelse med indgåelse og fornyelse af landsdækkende overenskomster indgået 
med en modstående arbejdsgiverorganisation.

§ 14

forbundssektorbestyrelsen har desuden ret til:

a)  fastsættelse af forbundssektorkontingent under ansvar over for 
sektorkongressen.
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b) iværksættelse af faglige og agitatoriske tiltag inden for hk/privat.

c)  ansætte det fornødne antal medarbejdere efter fælles retningslinjer fastsat af 
hovedbestyrelsen.

d) Nedsættelse af forhandlingsudvalg.

e) indsendelse af forslag til forbundskongressen.

§ 15

Stk. 1
hk/privat organiserer sig p.t. med 7 branchesektioner, som dækker medlemmer-
ne inden for:

1. fagforeninger/organisationer.
2. it/Medie/kommunikation.
3. privat service.
4. produktion.
5. Sundhed/velvære.
6. transport/turisme.
7. Luftfart.

Stk. 2
Branchesektionerne ledes af en bestyrelse på mellem 9 og 15 medlemmer. hertil 
kommer branchesektionens formand.

Branchesektionens delegeretmøde fastsætter antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3
Branchesektionsbestyrelsen består af 1 repræsentant for hver af de 7 afdelinger. 
Denne repræsentant vælges af og blandt branchesektionens medlemmer i hver 
af de 7 afdelinger. 

Såfremt en branchesektion har medlemmer fra en brancheafdeling, som f.eks. 
post og kommunikation og trafik og Jernbane, vælger brancheafdelingen også 1 
repræsentant til branchesektionsbestyrelsen.

valgene sker i forbindelse med den generalforsamling/valgmøde, hvor afdelin-
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gen vælger delegerede til branchesektionens delegeretmøde. De nyvalgte ind-
træder i branchesektionens bestyrelse umiddelbart i forlængelse af delegeret-
mødet. Samtidig fratræder de medlemmer, som de afløser.

De resterende bestyrelsesmedlemmer vælges på branchesektionens delegeretmøde.

Såfremt en afdeling ikke har valgt en afdelingsrepræsentant til branchesektions-
bestyrelsen senest 3 måneder efter branchesektionens delegeretmøde, indtræder 
en af suppleanterne, valgt på branchesektionens delegeretmøde.

på tilsvarende måde vælges der et antal suppleanter af og blandt branchesektio-
nens medlemmer i hver afdeling (herunder eventuelle tilhørende brancheafde-
linger). og der vælges på branchesektionens delegeretmøde et antal suppleanter 
for de resterende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5
Branchesektionsbestyrelserne kan afholde op til 6 ordinære bestyrelsesmøder år-
ligt. Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne – og disse referater skal være 
tilgængelige for sektorbestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Branchesektionerne kan nedsætte udvalg efter behov.

§ 16

Stk. 1
Branchesektionerne holder delegeretmøde hvert fjerde år. Delegeretmøderne 
skal ligge mellem 2 sektorkongresser.

antallet af delegerede udgør:

Branchesektioner med færre end 15.000 medlemmer: Max 80.
Branchesektioner med flere end 15.000 medlemmer: Max 120.

Bestyrelsen for branchesektionen er forlods delegerede. De resterende vælges 
i forhold til de geografiske afdelingers medlemstal inden for den pågældende 
branchesektion.
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Dagsordenen til branchesektionernes delegeretmøde indeholder følgende:
1. valg af dirigent
2.  Beretning om kongresperioden, herunder drøftelse af planer for det frem-

tidige arbejde i branchesektionen i overensstemmelse med sektorens 
målprogram.

3. fastsættelse af størrelsen på branchesektionsbestyrelsen (mellem 9 og 15)
4. valg af:
 a)  formand for branchesektionen (pågældende er automatisk 

sektorbestyrelsesmedlem)
 b)  Næstformand for branchesektionen (delegeretmødet kan eventuelt over- 

lade til branchesektionsbestyrelsen at konstituere sig med en næstformand)
 c) x-antal branchesektionsbestyrelsesmedlemmer
 d) x-antal suppleanter til branchesektionsbestyrelsen
 e)  Blandt branchesektionsbestyrelsesmedlemmerne vælges 1 repræsentant til 

sektorbestyrelsen
 f)  Blandt branchesektionsbestyrelsesmedlemmerne vælges 1 suppleant til 

sektorbestyrelsen.
5.  i branchesektioner som har medlemmer fra brancheafdelinger, som f.eks. post 

og kommunikation og trafik og Jernbane, indgår disse afdelinger på lige fod 
med de geografiske afdelinger, ved beregningen af delegerede.

Stk. 2
valgbare til branchesektionsbestyrelsen eller som suppleanter er kun medlem-
mer af forbundssektoren. fuldtidslønnede afdelings- eller afdelingssektorfor-
mænd samt medlemmer på frikontingent og medlemmer, som ikke er erhvervs-
aktive, dvs. er på pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efter-
lønsmodtagere, er ikke valgbare.

§ 17

Branchesektionernes opgaver er:

a)  i kraft af deres repræsentation i sektorbestyrelsen er branchesektionerne 
medansvarlige for indgåelse og fornyelse af overenskomster.

b)  via de faglige sekretariater har branchesektionerne under ansvar over for sek-
torbestyrelsen desuden til opgave:

 •  at have det daglige ansvar for administrationen af de hovedoverenskom-
ster, som sektoren er ansvarlig for, herunder uddannelse og miljø.
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 •  at indstille sager til sektorbestyrelsen til behandling ved faglig voldgift og 
arbejdsretten.

 •  at indstille sager til sektorbestyrelsen om indgåelse af aftaler om persona-
lepolitiske principper.

§ 18

Stk. 1
Der nedsættes et ungdomsudvalg.
Ungdomsudvalget består af 1 repræsentant fra hver af de 7 afdelinger og 1 re-
præsentant fra hver af de 7 branchesektioner. Disse repræsentanter udpeges af 
henholdsvis afdelingssektorbestyrelserne og branchesektionsbestyrelserne.

aldersgrænsen for ungdomsudvalgets medlemmer følger hk/Danmarks love.

Ungdomsudvalget kan udpege en talsrepræsentant, som kan tiltræde sektorbe-
styrelsen med tale- og stemmeret.

Stk. 2
Ungdomsarbejdet skal søges etableret via uformelle netværk med repræsentati-
on fra flest mulige afdelinger og branchesektioner.

§ 19

Stk. 1
Disse love kan kun ændres af en kongres eller ved urafstemning i henhold til for-
bundets love § 22.

Stk. 2
forbundssektorbestyrelsen bemyndiges dog til, med hovedbestyrelsens god-
kendelse, at foretage nødvendige ajourføringer af nærværende love i forhold til 
eventuelle strukturændringer.

§ 20

Disse love er vedtaget på den ordinære sektorkongres den 8. november 2011 og 
træder i kraft straks. Godkendt af hk’s hovedbestyrelse den 1. februar 2012.
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