
PK Bestyrelsesmøde   Referat 
1. april 2020 
Kl. 16:15-19:00 
Sted: Jagtvej 13, 1001  
 
Mødet indkaldt af: Ken Jensen, formand 
 
tilstede:   Ken Jensen  
  Kristina Jeppesen, næstformand  

Tania Vodstrup  
  Anne Mertz (på Skype) 
  Tobias Gredal (på Skype) 
Afbud:  Christina Brogaard, suppleant   
Udeblevet:  Mariano Vasquez 
    
Ordstyrer:   Tania  
Referent:   Line Kronborg Danielsen  
Vedhæftet:   
1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

2. Kommentarer til referater fra den. 4. marts 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.  

Vedrørende feriefonden: Deloitte har ifølge Britta bedt om et møde hvor bestyrelsen i feriefonden 
uddyber deres ønsker til beregning. Mødet bliver formentlig ikke holdt før juni. 

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

medlem af PK. Svar fra advokat?  Ken 

Juridisk belysning er nu gået til Britta da Pernille Olsen ikke længere arbejde for Kost og ernæring i 
DK Ken 

3.c opfølgning fra bestyrelsesseminar 1. maj 2019 

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

efter corona-situationen indkaldes til 1:1 møder 
3.d 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: Malou Media er muligvis interesseret. De mangler data på hvor mange, der læser bladet. Det 

sender Line til Tobias. Der skal ligeledes skaffes medredaktør der kan læses korrektur og der skal 

skaffes stof. Ken 

3.e 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.  

Fra den 4. marts: Det besluttes det skal ligge i juni, Line indkalder og aftaler hvornår Mariano kan 

deltage. (Line: afventer Marianos vagtplan)  

3.f. planlægning af PK-bestyrelse og TR-seminar den 26. og 27. maj 

Ken og Ruth laver et oplæg til bestyrelsen. Det fremsendes senest den 15. april Ken 

4. Information fra Ken: 
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• ASA  

Overenskomsterne blev underskrevet sidste fredag. De bliver lagt op på hjemmesiderne. Ken 

informerer om uens løn for stillinger i departementerne.  For eksempelvis får jordemødre mindre i 

løn. PPK arbejder på at alle får samme løn.  

• Samråd/overenskomstkommission  

Der er en del aktivitet i samrådet grundet corona situationen. Overenskomstkommissionen er 

kommet i høring. Send det til bestyrelsen. Ken. 

Ditte Lynge Balle er udpeget til at repræsentere PPK i kommissionen.  

Samrådet har sendt fælles pressemeddelelse ang. Hastelov. Meddelelsen er blevet bragt i avisen.  

• Feriefond  

Udbetalingsgraden er 90%. Deloitte har bedt om et møde.  

Det skal afklares om det kan lade sig gøre om der kan udbetales 70% af billetprisen og så rejse hvert 

år i stedet for hvert andet år.  

Det overvejes stadig om feriefonden kan administreres fra PPK 

• Kursusfond  

Der er lavet nye retningslinjer. Det er meningen alle skal kunne søge kursus 1 gang hvert år. Der 

skal holdes møde i fonden ang. Hvor dyre kurserne kan være 

• Økonomi  

Det kører godt med den nye bogholder.  

Regnskab for 2019 er ikke klar. Ken vil rykke bogholders chef.  Ken 

• Diverse personale sager:  

Lukket punkt 

4.1. Arbejdsforhold på anæstesi (Kristina) 

Kristina og Tania oplyser om forskel på frihed når man har vagt på anæstesi, OP og røntgen.  

Anæstesi må kun bevæge sig væk inden for en vis radius af SANA. Det får ansatte oplyst af deres leder. 

Ken informerer om sag ang. Nyansat anæstesisygeplejerske. Ledelse kan ikke bestemme hvor ansatte 

bor eller hvor de opholder sig.  

Bestyrelsen ønsker en afklaring på hvad responstiden for de forskellige afdelinger er.  

Det besluttes at Tania og Ken taler med TR fra anæstesi og OP hvordan de oplever det. Tania.  

5. Høringer 

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

Der er ingen høringer 

6. Næste møde: tirsdag den 28. april kl. 16:15-kl. 18 

       Torsdag den 28. maj 

       onsdag den 17. juni  

7. Evaluering af mødet. 
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