
PK Bestyrelsesmøde   Referat  
4. marts 2020 
Kl. 16:15-20:00 
Sted: Jagtvej 13, 1001  
 
Mødet indkaldt af: Ken Jensen, formand 
 
Tilstede:   Ken Jensen  
  Kristina Jeppesen  

Tania Vodstrup  
  Mariano Vasquez  
  Anne Mertz på Messenger  
   
Afbud:  Christina Brogaard, suppleant   
Udeblevet   Mariano Vasquez 
  Tobias Gredal, næstformand  
    
    
Ordstyrer:   Kristina  
Referent:   Line Kronborg Danielsen  
Vedhæftet:   
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt.  

2. Kommentarer til referater fra den. 5. februar 2020 

Ingen kommentarer.  

3. Opfølgning fra bestyrelsesmøde (det er er skrevet i kursiv, er fra referat fra tidligere 

bestyrelsesmøder).  

3a. KJ, ang. rykke Deloitte beregning på omkostninger af tilskud, til ferierejse hvert år.  

Der er først indleveret materiale for 3 uger siden. Advokat har lovet at rykke for beregninger. 

Kristina foreslår der er deadline inden næste bestyrelsesmøde. Ken 

Ken har rykket. Men har fået at vide de har travlt i Deloitte. Ken rykker igen. Ken 

Fra den 4. marts 2020, Ken rykker fortsat men får ingen svar. Ken er træt af Deloitte ikke svarer. 

Han overvejer om der skal findes en anden revisor.  

3b. Juridisk belysning om ansatte under den danske kriminalforsorg og lign. Forhold, kan være 

medlem af PK. Svar fra advokat?  Ken 

Ken har ikke nået det. Ken skriver til jurist Pernille Olsen. Ken 

Da Pernille har været ude at rejse, har Ken bedt DSR om at kigge på det. DSR har bedt om 

yderlige oplysninger. Ken 

Ken: jeg har muligvis fået et svar, men kan ikke huske det. Ken følger op.  

3.c opfølgning fra bestyrelsesseminar 1. maj 2019 

c.1. Arrangere 1. maj arrangement for alle bestyrelser i PPK 

       skal fortsat stå på dagsorden som reminder.  

Kristina foreslår en klassisk 1. maj. Man mødes et sted til en forfriskning og går en rute.  

Ken foreslår vi henvender os til SIK og går med dem. Vil undersøge om der kan trykkes T-shirt.  

Line tager fat i SIK og undersøger T-shirt 

50 PK, 40 SA, 15 til hver af de andre fagforeninger.  
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Ken laver indbydelse.  

Ken er desværre ikke i byen den 1. maj.  

Hvis TR på kysten vil afholde 1. maj arrangement, skal de være meget velkommen til at sende et 

budget, der vil blive taget stilling til af bestyrelsen.  

c.2. Arrangere 1:1 samtaler med bestyrelsesmedlemmerne. KJ 

      Ken: det har jeg ikke nået.  

Ken siger det kommer.  

3.e Tikiusaaq. Der skal forsøges at skaffe annoncer til bladet. Hvem melder sig? 

Tobias vil undersøge om der findes firmaer der modtager reklamer fra f.eks. butiksindehaver. Tobias.  

Tobias, vil du svarer pr. mail om du har undersøgt ang. annoncer?  

3.f Funktionsbeskrivelser. HK og Kristina kommer med et forslag til nytænkning af       

funktionsbeskrivelser.  

     Det besluttes der skal kigges på det evt. en hel dag til næste år. 

Det besluttes det skal ligge i juni, Line indkalder og aftaler hvornår Mariano kan deltage.  

4. Information fra Ken: 

• ASA  

Vi får svar hvordan afstemningen er gået den 6. marts. Ken informerer ASA, PK og PPK om svaret. 

KNR vil gerne interview Ken. Det foreslås at Ken også melder stemmeprocenten ud.  

• Samråd/overenskomstkommission  

Vi var til et heldagsmøde med samrådet og SIK den 3. marts. Der er fra ASA side sendt en 

konsolideret høringssvar ang. kommissoriet den 6. februar som ingen af fagforeningerne har haft 

indflydelses på.   

Det blev besluttet på mødet med samrådet og SIK at sende et brev til ASA, hvor man udtrykker 

beklagelse over manglende inddragelse i processen samt komme med svar på høringssvaret.  

Det har været diskuteret hvem der skal repræsentere PPK i en overenskomstkommission.   

 

Ken fortæller om sundhedskommissionen. Der skal indstilles både en kvinde og en mand fra PPK, 

der skal repræsentere PPK i kommissionen. Tilstedeværende PK-bestyrelse anbefaler Ken bliver 

indstillet.  

• Feriefond  

Ken: der er kommet årsregnskab. Ken vil sende årsregnskabet til bestyrelsen.  

• Kursusfond  

Der er heldagsmøde den 5. marts hvor der skal laves nye retningslinjer.  

• Økonomi  

Der er møde i den 5. marts med den nye bogholder Karen -Lisbeth.  

Hvis ikke repenso levere regnskabet til april, vil Ken rykke højere oppe i systemet.  

Ken vil arbejde på bankskift, der skal bruges billede legimitation af bestyrelsen.  

• Diverse personale sager:  

Ken informerer om voldgiftssag samt bøvl med løn.  

5. Beslutninger/diskussion 
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5.a. valg af næstformand  

Kristina Jeppesen bliver valgt til næstformand af de tilstedeværende. Kristina vil svarer på spørgsmål fra 

KNR ang. sexchikane.  

5.b. planlægning af datoer til PK-bestyrelsesmøder 

Line planlægger med datoer og kontakter Mariano, hvornår han kan komme til Nuuk.  

Send til Line, hvornår i hver især holder ferie.  

5.c. planlægning af PK-bestyrelse og TR-seminar den 23. og 24. maj 

Underviseren skal spørges om hun kan den 19. og 20. maj eller 25. og 26. maj  

Emnerne skal bl.a. være hvad forventer TR af bestyrelsen hvad forventer bestyrelsen af TR. Også under 

en overenskomst.  

Der skal planlægges med et ekstra PK møde inden seminaret for at planlægge seminaret.  

Det besluttes at få at deltage i TR møder skal man være valgt som suppleant eller TR og anmeldt.  

PK betaler for TR på kysten.  

6. Høringer 

https://naalakkersuisut.gl/da/H%C3%B8ringer/Aktuelle-h%C3%B8ringer  

7. Næste møde: 1. april kl. 16:15-kl. 20 

Kristina, Mariano og Anne er med på telefon. Hvad Tobias?  

Line laver indkaldelser til fremtidige PK-bestyrelsesmøder.  

8. Evaluering af mødet. 

Godt konstruktivt møde.  

 

Med på næste dagsorden. Arbejdsforhold på anæstesi.  

 

 

https://naalakkersuisut.gl/da/H%C3%B8ringer/Aktuelle-h%C3%B8ringer

