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Forfattervejledning til Tikiusaaq 
 
Tikiusaaq udkommer to til tre gange årligt. Redaktionen 
modtager løbende materiale fra læserne.  
 
Artikler og indlæg til Tikiusaaq bliver vurderet af 
redaktionsgruppen. Hvis materialet accepteres til publicering, 
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Manuskripter skal skrives i A4 format med enkelt linjeafstand og 
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Manuskripter sendes til formanden@pk.gl eller sl@pk.gl 
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Formandsvalg i PK 
 
Jf. Vedtægter for Peqqissaasut Kattuffiat/ 
Grønlands Sygeplejerskeorganisation finder 
ordinært formandsvalg sted i 2007, og herefter 
hvert tredje år. Således skal der i 2016 ske 
formandsvalg. 
 
Ligeledes tilskriver vedtægterne, at anmeldelse 
som kandidat skal ske til Peqqissaasut Kattuffiat 
senest den 10. september i valgåret. 
I år meldte to kandidater sig, hvorfor den 
kommende formand af PK skal findes ved 
kampvalg. Det er således en historisk begivenhed 
for PK og medlemmerne, idet der ikke tidligere 
har været kampvalg, til det ordinære 
formandsvalg. 
 
Vedtægterne tilskriver også, at bestyrelsen 
fastsætter de nærmere regler for valget – derfor 
mødtes PK bestyrelsen til to ekstraordinære 
møder, søndag den 11. september og torsdag den 
15. september 2016, for at løse denne opgave.  
 
Indholdet af dette fagblad skal indeholde de 
komplette oplysninger om kandidater, 
valgprocedure, redegørelse for beslutningen vedr. 
definition af stemmeberettigede, bestyrelsens 
samlede opfordring til kandidaterne om afvikling 
af valgkampen/valgkampagnen. 
 
 

De nærmere regler 
 
Bestyrelsen besluttede til deres første 
ekstraordinære møde den 11. september 2016, at 
dette valg Tikiussaq skal udkomme, når de 
nærmere regler er fastsatte af bestyrelsen. Årsagen 
til at bestyrelsen vedtog at afvige, fra den 
vedtagne forretningsorden er, at give 
medlemmerne mulighed, at de kan sende deres 
sidste adresse til PK. 
 
Derudover blev det besluttet, at 
funktionsbeskrivelsen for formanden og notat om 
formandens honorar, skulle med i valg Tikiusaaq. 

Derudover skal den foreløbige dagsorden til PKs 
Generalforsamling den 3. november 2016 fremgå.  
 
 
Valgreglerne er herefter: 
 

- Der skal udsendes stemmesedler til 
stemmeberettigede medlemmer pr. 
luftpost, til den adresse, som det enkelte 
medlem har angivet. Der vedlægges 
frankeret svarkuvert, som medlemmet kan 
returnere stemmesedlen i til PK. 

- De stemmeberettigede er jf. PK’s 
vedtægter § 4, stk. 1 jf. stk. 5 alle aktive 
autorisede medlemmer, der ikke er i 
restance ud over 2 måneder 

- Medlemmerne er via PK-orientering 
offentliggjort på PK’s hjemmeside den 
16. september 2016 bedt om at opdatere 
deres adresse i PK jf. PK’s vedtægter § 4 
stk. 4, senest den 28. september 2016 kl. 
12.00. 

- De stemmeberettigede kan alene afgive 
deres stemmer pr. almindelig post, og der 
opfordres til at bruge den vedlagte 
svarkuvert. Stemmer modtaget på mail 
og/ eller fax vil ikke blive godkendt. 

- Det er de stemmeberettigedes eget ansvar, 
at stemmesedlen er modtaget i PK senest 
den 28. oktober 2016 kl. 12.00. 

 
  

Moralske aspekter i et valg 
 
PKs bestyrelse ønsker, at medlemmerne sikres en 
ligelig adgang til såvel valgmateriale, kendskab til 
kandidater. Samtidig ønsker PKs bestyrelse at 
give kandidaterne lige mulighed for at præsentere 
sig og sine visioner og holdninger overfor 
medlemmerne.  
For at sikre anonymiteten i den afgivne stemme, 
skal der sendes et frankeret svarkuvert med 
stemmesedlen, som sendes tilbage til PK-kontoret.  
 
Bestyrelsen vil opfordre alle stemmeberettigede 
medlemmer til at deltage aktivt i valget.  
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Offentliggørelse af kandidater 
 
PK bestyrelse har besluttet, at kandidaterne 
offentliggøres med dette valg Tikiussaq: 
kandidaternes fremsendte valgoplæg fremgår af 
dette fagblad i samme rækkefølge som 
kandidaterne fremgår af stemmesedlen. Denne 
rækkefølge er fundet ved lodtrækning. 
 

Valgkamp 
 
For at tilgodese såvel medlemmernes mulighed 
for at være i dialog med kandidaterne samt 
tilgodese kandidaterne en ligelig mulighed for at 
svare, har bestyrelsen besluttet, at valgkampen 
sker skriftligt: 
Spørgsmål sendes pr. mail til sl@pk.gl, som 
formidler dem videre til kandidaterne, som svarer 
samme adresse. Spørgsmål kan fremsendes til 
ovennævnte mail senest tirsdag kl. 12 i ugerne 38, 
39 og 40, det vil med andre ord sige, at den sidste 
mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne er 
tirsdag den 4. oktober kl. 12. Sekretariatslederen 
samler de fremsendte spørgsmål og sender dem til 
kandidaterne, som svarer inden torsdag kl. 15, 
hvorefter sekretariatslederen vil fremsende disse 
til web-masteren, som varetager hjemmesiden i 
håb om at spørgsmål og svar vil kunne fremgå af 
hjemmesiden gerne fredag eller i løbet af 
weekenden.  
 

Valgperiode 
 
Der vil være mulighed for at afgive sin stemme i 
perioden fra den 3. oktober 2016 frem til den 28. 
oktober 2016 kl. 12.00. Således fastholder PK 
bestyrelsen den tidligere beslutning, om at der 
skal være 20 hverdage til at afgive sin stemme.  
 

Afgivelse af stemme 
 
Stemmeafgivelse sker ved at udfylde 
stemmesedlen, som man har modtaget via post.  
Den korrektudfyldte stemmeseddel skal 
fremsendes pr. post til Peqqissaasut Kattuffiat, 
postbox 670, 3900 Nuuk – kuverten skal mærkes 
med ordet ’valg’. 

Den udfyldte stemmeseddel, er det ene og alene 
afsenderens ansvar, at den modtages senest den 
28. oktober 2016 kl. 12.00. Stemmesedler, der 
modtages senere end dette tidspunkt, vil blive 
betragtet som ugyldige.  
 

Stemmeberettigede 
 
Jf. PKs vedtægter er alle aktive og autoriserede 
medlemmer stemmeberettigede. Der må ikke være 
restance hvad angår betalingen af medlemskab i 
mere end 2 måneder. 
 

Optælling af stemmer 
 
Optælling af stemmer vil ske efter perioden for 
mulighed for at afgive sin stemme er udløbet. 
Optællingen vil ske ved de af Generalforsamling 
2015 valgte stemmetællere, og finde sted på PKs 
advokats kontor i Nuuk.  
Såfremt der er stemmelighed, vil der jf. 
vedtægterne foregå lodtrækning. 
Bestyrelsen har besluttet, at der ene og alene 
offentliggøres, hvem der har vundet valget, 
således vil antallet af stemme ikke fremgå. 
De optalte stemmer vil blive arkiveret elektronisk 
af den faglige konsulent.  
 

Offentliggørelse af resultat 
 
Kandidaterne vil efter endt optælling få en mail af 
sekretariatsleder/faglig konsulent, som ligeledes 
vil sende en orienterede mail til bestyrelsen. Der 
udarbejdes også en orientering/nyhed til 
www.pk.gl. 
Ligeledes vil generalforsamling 2016 blive 
orienteret om valgets resultat. 
Efter endt generalforsamling starter formandens 
valgperiode, bestyrelsen vil konstituere sig på 
førstkommende møde.  
 

Yderligere information 
 
Bestyrelsen har besluttet, at den gældende 
funktionsbeskrivelse for den nuværende formand 
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samt generalforsamlingens beslutning om 
formandens honorar vedlægges dette valg 
Tikiussaq – disse findes efter kandidaternes 
oplæg. 
Endvidere kan der henvises til vedtægter for såvel 
PK som PPK, begge dele kan findes på 
www.pk.gl. 
 

Vigtige datoer for PK 
 
NunaMed 2016: 
En grønlandskmedicinsk konference, afholdes 
i Nuuk, 1.-3. oktober 2016. 
 
Generalforsamling i PK: 
3.november 2016 kl 18 på PI 
 

Præsentation af kandidater 
 
Der er indkommet 2 kandidater rettidigt. 
 

Kandidat 1 
 
Ken Jensen 
Dronning Ingrids Hospital, Akutområdet 
Afdelingssygeplejerske 
 
 

 
 
Nuuk den 9.september 2016. 
Kære Kolleger, 
Hvorfor stiller man op til formandsvalg i 
Peqqissaasut Kattuffiat? 
Det gør man, hvis man som jeg, brænder for sine 
kollegers ve og vel. 

Mit navn er Ken Jensen, er fra 1968 (47 år) er gift 
og har 3 børn. Jeg har boet i Grønland siden 2007 
– først i 
Maniitsoq og fra 2012 i Nuuk. Jeg har desuden 
haft enkelte vikariater forud for 2007 – første 
gang i 2000. 
Jeg er uddannet i 1998 og er i 2006 blevet 
uddannet som anæstesisygeplejerske. I årene da 
jeg arbejdede i Maniitsoq 
blev jeg afdelingssygeplejerske i 2008 og har 
siden arbejdet som afdelingssygeplejerske på DIS 
i Nuuk og 
efterfølgende på anæstesiafdelingen DIH, hvor jeg 
i ca. 1 år arbejdede som almindelig 
anæstesisygeplejerske, inden 
jeg tiltrådte som afdelingssygeplejerske. 
Jeg har altid været fagpolitisk interesseret lige fra 
mit først arbejde som ”voksen” hvor jeg hurtigt 
blev tillidsmand. 
Siden har det altid haft min interesse at være med 
til at skabe de bedste rammer for mine kolleger. I 
november 2012 
blev jeg medlem af bestyrelsen i PK. Jeg blev 
næstformand og havde gennem 3 år et rigtig godt 
samarbejde med 
daværende formand Inuuti Fleischer. Da Inuuti 
stoppede i 2015 følte jeg mig endnu ikke parat til 
at efterfølge hende. 
Det gør jeg nu! 
Jeg lægger vægt på retfærdighed, ordentlighed, 
troværdighed, mod, og lydhørhed. Jeg mener, man 
skal være 
anerkendende, omsorgsfuld og være tillidsfuld 
både i sin måde at kommunikere på men også i sin 
måde at være på. 
Fagpolitisk lægger jeg vægt på, at vi alle skal have 
den løn, som vi er berettet til ifølge 
overenskomsten og ikke mere. 
Vi har alle et ansvar for at arbejdspladsen fungerer 
både fra arbejdstagers side men også fra 
arbejdsgivers side, og 
derfor skal vi have den rigtige løn. 
I PK er vi engageret i mange ting, men jeg mener 
vi kan blive mere synlige både i forhold til vores 
medlemmer men 
også i den offentlige debat. 
Mine visioner for PK er at vi sammen skal forsøge 
at få mere i løn og pension. Vi skal prøve at få 
etableret 
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videreuddannelser til specialeuddannelser her i 
Grønland og generelt større mulighed for 
uddannelse således at 
sygeplejen udvikles og trives. Vi skal forsøge at 
skabe bedre muligheder og vilkår for de 
fastansatte. Vi skal have 
langt mere opmærksomhed på arbejdsmiljøet både 
det psykiske såvel som det fysiske. Vi skal præge 
den offentlige 
sundhedsdebat så vores meninger bliver afspejlet i 
lovgivningen. 
Da PK fysisk er placeret i Nuuk kan det opleves at 
PK kun er til for Nuuk – men jeg vil arbejde for at 
PK også er en 
fagforening for alle sygeplejersker i Grønland 
både i nord – syd – øst og vest. 
PK er også fagforening for lederne i Grønland. 
Jeg har en vision om at PK etablerer et 
ledelsesforum, hvor lederne 
kan sparre med PK, og at vi sammen kan gøre det 
bedre for alle vores kolleger. 
En stemme på mig vil betyde et visionært og 
fremsynet PK. 
Med dette håber jeg på jeres opbakning til et 
bedre PK. 
Med venlig hilsen og godt valg 
Ken Jensen 
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Kandidat 2 
 
Olga P. Berthelsen 
Nuuk, PK kontoret 
Formand for PK  
 
Jeg hedder Olga P. Berthelsen, er 54 år, født og 
opvokset i Nuuk. Jeg blev uddannet sygeplejerske 
i 1996, som en af de første 5 sygeplejerske, der 
blev uddannet i Grønland. Jeg har efter jeg blev 
uddannet, ikke arbejdet meget længe som 
basissygeplejerske, da jeg efter 1 år flyttede mit 
fokus til undervisning. Jeg har været 
sundhedsfaglig underviser på PI, samt arbejdet 
aktivt som politiker, både i kommunalbestyrelsen 
og i Inatisartut. 
 
Jeg stiller op som formand for PK, da jeg meget 
gerne vil fortsætte efter at have været konstitueret 
formand i lidt over 10 måneder. De 10 måneder 
har været rigtig spændende, lærerige og 
udfordrende. Jeg er klar til at tage de næste 3 år. 
Det er dog selvfølgelig Jer medlemmer, som skal 
bestemme, om I vil give mig en chance for, at jeg 
kan gøre en forskel. 
 
Jeg går til valg på: 
Peqqissaasut Kattuffiat (PK) skal fortsat være en 
organisation, som man stoler på og være en 
organisation, som kan samarbejde. 

Organisationen er det organ, som vores 
medlemmer henvender sig til, hvis der opstår 
problemer i medlemmernes arbejdsmæssig og løn- 
og ansættelsesmæssige forhold. Det er derfor 
rigtigt vigtigt, at vores organisation er et sted, man 
henvender sig til, hvis der opstår problemer, som 
medlemmet eller tillidsmændene ikke kan 
håndtere. Jeg vil som formand arbejde for, at 
medlemmernes forhold bliver de bedste. Det vil 
jeg gøre i samarbejde med ledelserne, som jeg 
allerede har et godt samarbejde med. 
 
Medlemmernes arbejdsplads skal være et sted, 
hvor arbejdsmiljøet er højt prioriteret. 
Arbejdsmiljø er noget af det, som medarbejderne 
ser og lægger meget mærke til, da det spiller en 
kæmpe stor rolle i medarbejdernes daglige liv. 
Hvis der ikke er et godt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø, vil det for det første påvirke 
medarbejderen, kollegerne og ikke mindst 
patienterne, som vi har et stort medansvar for – de 
skal komme godt ud af deres møde med 
Sundhedsvæsenet. 
Jeg vil som formand være rigtigt meget 
observerende på, hvordan medlemmernes 
arbejdsmiljø er. Jeg vil samarbejde med 
medlemmerne og ledelserne for at få løst de 
problemer, som kan være årsager til dårligt 
arbejdsmiljø. 
 
Der skal være mange flere fastansatte i 
Sundhedsvæsenet og i Kommunerne end der er i 
dag. Vi har et rekrutterings- og 
fastholdelsesproblem, som jeg synes er rigtigt 
vigtigt, at der bliver gjort noget ved. 
Sygeplejerskernes og radiografernes løn har ikke 
fulgt med. Der er stor forskel på løn. Selvom jeg 
ved, at det ikke kun er løn, der betyder noget for 
at rekruttere og fastholde, så betyder det noget for, 
at man ikke lader sig fastansætte. Det må 
arbejdsgiverne forstå! Derfor bliver de nødt til at 
give sygeplejersker og radiografer mere i løn, så 
der kan blive flere fastansatte. Det vil jeg arbejde 
for, hvis jeg bliver valgt til formand.  
 
Faglig udvikling skal altid være i fokus. I en 
verden, hvor der sker meget – ligesom i vore fag – 
så er der hele tiden behov for, at man udvikles. Vi 
har rigtigt mange muligheder for at videreudvikle 
os og videreuddanne os. Jeg vil arbejde for, at 
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faglig udvikling og videreuddannelse til stadighed 
udvikles.  
 
Sundhedsvæsenet i Grønland skal være en 
arbejdsplads, hvor medarbejderne føler 
arbejdsglæde, og hvor patienterne føler, at der 
bliver taget godt hånd om dem. 
 
Derfor vil jeg som formand arbejde for, at 
sundhedsreformen bliver evalueret, så vi alle har 
et overblik over, hvad reformen har betydet for 
hele sundhedsvæsenet og ikke mindst, hvad den 
har betydet for den enkelte medarbejder. 
 
Det er nogle af de ting, som jeg som formand vil 
arbejde for. Jeg håber, at jeg sammen med jer, kan 
vores forhold bedre end de er i dag. 
 
Med venlig hilsen 
Olga P. Berthelsen 
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Formandens 
funktionsbeskrivelse 
 
Når en formand er valgt, udarbejdes der en 
funktionsbeskrivelse. En del af opgaverne er jo af 
en generel karakter, og skal varetages af den til 
enhver tid fungerende formand, men der er også 
tillidsposter i forbindelse med hvervet. 
Den nuværende funktionsbeskrivelse er som 
følger: 
 

 
 

Noorlernut 8-004 
Postboks 670 
3900 Nuuk 

Formanden: +299 361060/533717 
Sekretariatsleder: +299 361061/582669 

E-mail: formanden@pk.gl  & sl@pk.gl 
 
 

Funktionsbeskrivelse for formanden for 
Peqqissaasut Kattuffiat 

Valgperiode 
Olga P. Berthelsen, 1. december 2015 til 
3.november 2016 
Kvalifikationer  
• Formanden er sygeplejerske, medlem af 

Peqqissaasut Kattuffiat (PK) og demokratisk 
valgt af organisationens medlemmer. 

• Jf. § 9 i PK’s vedtægter. 
Organisatorisk placering  
• Referer til generalforsamlingen og bestyrelsen 

for PK. 

• Jf. § 9 til 11 i PK’s vedtægter. 
• Jf. Aftale om PK’s forpligtelser i forhold til 

formanden for PK af. 01. december 2010. 
Overordnede ansvars- og arbejdsopgaver  

Fortolkning/uoverensstemmelser samt 
medlemsservicering  
• Fortolkning af overenskomst generelt. 
• Fortolkning/udfyldning af enkelte 

bestemmelser (hvornår har man ret til hvilke 
ydelser/rettigheder). 

• Bistand i disciplinærsager/afskedigelsessager. 
• Repræsentere PK som part i 

afskedigelsesnævnssager. 
• Repræsenterer PK som mandatar/”advokat” 

for det enkelte medlem i konfliktsituationer 
det enkelte medlem er i forhold til 
arbejdsgiver. 

• Rekvirering af og samarbejde med PKs 
advokat i komplicerede afskedigelsessager. 

• Forberedelse og gennemførelse af faglig-strid 
sager, dvs. organisationsforhandlinger med 
arbejdsgiver samt voldgiftsager. 

• Ansvar for udgivelse af jævnlige PK-
orienteringer/Nyhedsbreve, dette i samarbejde 
med Sekretariatslederen 

Generelle overenskomstfornyelser  
• Opsigelse af overenskomster og aftaler senest 

pr. 31. december året før overenskomsterne 
udløber. 

• Indsamling af krav fra medlemmerne samt 
mandatfastsættelse. 

• Bearbejdning af kravene i form af prioritering, 
etablering af argumentation og dokumentation 
for de enkelte krav samt økonomiske 
konsekvensberegninger i tæt samarbejde med 
bestyrelsen og TR-kollegiet 

• Selve forhandlingen om ny overenskomst med 
Grønlands Selvstyre: Strategi- og 
taktikplanlægning, selve forhandlingen med 
løbende justering og afklaring af 
forhandlingspositioner, afslutning af 
forhandling, forelæggelse af resultat, evt. 
afstemning om resultat, udmøntning af 
resultat i form af udarbejdelse af nye 
overenskomster og aftaler. 

Stillingsopslag   
• Godkende stillingsopslag 



 

 Tikiusaaq, nr. 02  2016  24. årgang – udgives af Peqqissaasut Kattuffiat 11 

• Foranledige afvisning af opslag ved ikke 
klassificerede stillinger 

• Tilpasse stillingsopslag i samråd med 
arbejdsgiver 

Løbende forhandlinger i overenskomstperioden, 
hvor proceduren i store træk er som ovenfor: 
• Lønfastsættelse ved forhandling af 

nyoprettede overenskomststillinger. 
• Forhandling af funktionsbestemte tillæg. 
• Forhandling/fortolkning om 

arbejdstid/rådighed/vagttjeneste m.v. 
• Formanden kan i sin funktion uddelegere dele 

af forhandlingsansvaret til næstformanden, ud 
fra individuelt fastlagt mandat. 

Faglige forhold  
• Deltager i den offentlige debat og er med til at 

sætte den sundhedspolitiske dagsorden, 
herunder lobbyvirksomhed i tæt samarbejde 
med bestyrelsen og TR-kollegiet. 

• PK er høringspart i forhold til Landstingets 
lovgivning. Det betyder, at PK ved afgivelse 
af bemærkninger og forslag til landets 
lovgivning øver indflydelse på 
samfundsmæssige forhold, der har betydning 
for sygeplejersker, både i sygeplejerskens 
egenskab af fagperson (sundheds- og 
uddannelseslovgivningen), 
lønmodtager(arbejdsmarkedslovgivning m.v. 
som f.eks. ferie, pension, barsel, 
tjenestemænd, ligestilling, offentlig ret, 
arbejdsborger og skatteyder 
(erhvervslovgivning, sociallovgivning m.v.).  

• Deltage ad hoc i forskellige arbejdsgrupper 
samt deltage ad hoc med offentlige 
myndigheder og arbejdsgivere om forskellige 
forhold vedrørende sygeplejerskers løn- og 
øvrige ansættelsesvilkår.  

• Deltage i faglige aktiviteter og arrangementer 
og PKs udvalg, der nedsættes efter beslutning 
på generalforsamlingerne samt ad hoc 
arrangementer som f.eks. medlemsmøde om 
overenskomstforhandlinger.  

o Dele af denne deltagelse kan 
uddelegeres til næstformanden, under 
givet mandat. 

Driftsopgaver  
Disse opgaver er specifikt uddelegeret af 
bestyrelsen, til varetagelse af formanden. 

• Ansvarlig for økonomistyring: betalinger, 
bogføring, investeringer. 

• Ansvarlig for budgetlægning og 
budgetopfølgning. 

• Ansvarlig for regnskabsaflæggelse. 
• Anden drift: løbende sikring af vedligehold og 

drift af PKs ejendomme, kontorfaciliteter, 
maskinpark herunder fax, rengøring, 
snerydning, udlejning af lejlighed, 
serviceaftaler vedr. server, telefoni, fyret m.m.  

Organisatoriske forhold og relationer til andre 
samarbejdspartnere  
• PK-bestyrelsesmøder (1 til 2 gange pr. måned 

ud fra aktuel vurdering). 
• PPK-bestyrelsesmøder (1 gang pr. måned). 

Og herunder løbende sagsbehandling og 
rådgivning til de seks andre formænd og deres 
medlemmer. 

• Tillidsrepræsentantmøder (1 gang pr. måned). 
• Bestyrelsesmøde i Den Fælles Ferierejsefond 

(ca. 4 gange om året). 
• Afholde generalforsamlingen (1 gang pr. år). 
• Arrangere valg og suppleringsvalg til PKs 

bestyrelse 
• Samråd med andre organisationer i Nuuk 

(efter behov). 
• Deltagelse i Dansk Sygeplejeråds 

kongres/konferencer (1 gang hvert andet år). 
• Møder og drøftelser efter behov med Dansk 

Sygeplejeråd. DSR har bevilget to rejser om 
året til formanden for PK – DSR inviterer. 

• Suppleant i Økonomisk Råd 
Andet  
• Chefredaktør funktion på Tikiusaaq 
• Repræsentant i Grønlands Selvstyre 

Lønningsråd. 
• Suppleant i Grønlands Selvstyre Kompetence- 

og udviklingsråd 
• Medlem i Økonomisk Råd 
  
Revideret og vedtaget på bestyrelsesmødet 
2.februar 2015 
 
Godkendt af bestyrelsen 
20. januar 2016  
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Formandens honorar 
 
Bestyrelsen har også valgt at tydeliggøre 
Generalforsamlingens gældende beslutning vedr. 
Formandens honorar – her ved en afskrift af en 
indscannet original som findes i PK Journal 
system:  
Notatets titel er. 
Lønindplacering for formanden i Peqqissaasut 
Kattuffiat – December 2012 – Udformet på 
baggrund af generalforsamlingsbeslutninger fra 
1993 og 2001 og revisors ønske.  
Ovennævnte notat lyder: ”Det er hermed af PK’s 
bestyrelse besluttet, at formanden for PK 
modtager basisløn inklusiv de faste tillæg, der 
følger med fra stillingen pågældende tiltræder fra, 
ligesom de tillæg den til enhver tid siddende 
chefsygeplejerske særligt modtager. Her tænkes 
på puljetillæg og andre særlige tillæg. 
Formanden for PK modtager således et 
lønskalatrin højere end den til enhver tid siddende 
chefsygeplejerske. I det tilfælde, hvor der i PKs 
lønramme ikke er opgjort et skalaløntrin højere 
tildeles formanden et pensionsgivende 
formandstillæg svarende til differencen mellem de 
to trin (beregningen modtages fra 
overenskomstafdelingen). 
Det betyder, at modtager chefsygeplejersken 
skalatrin 53, skal formanden for PK modtaget et 
pensionsgivende formandstillæg på differencen 
mellem lønskalatrin 53 og 54, der pr. 31. januar 
2012 af overenskomstafdelingen er beregnet til kr. 
7.639,15. 
Generelt henviser bestyrelsen til notatet fra 
generalforsamlingen af 1993 og 2001, samt hvad 
der fra formand til formand er beskrevet som den 
rette formandsløn.” 
Notatet underskrevet den 6. december 2012 af 
PKs daværende bestyrelse.  
 
 

Generalforsamling 2016 
 
Som tidligere annonceret afholdes PKs 
Generalforsamling den 3. november kl 18 på PI i 
Nuuk.  
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
Den foreløbige dagsorden ser ud som vedtægterne 
tilskriver: 

 
1. Valg af ordstyrer. 
2. Valg af stemmetællere. I det år, der går 

forud for henholdsvis bestyrelsesvalg, 
formandsvalg og urafstemning i 
forbindelse med overenskomstresultat, 
vælges stemmetællere. 

3. Godkendelse af generalforsamlingens 
forretningsorden. 

4. Godkendelse af dagsorden. 
5. Formandens mundtlige beretning. 
6. Godkendelse af bestyrelsens skriftlige 

beretning. 
7. Nedsættelse af eventuelle udvalg.  
8. Forelæggelse og godkendelse af 

rammebudget og revideret regnskab, 
herunder fastsættelse af kontingent samt 
henlæggelse til Garantifonden. 

9. Indkomne forslag. Forslag med 
økonomiske konsekvenser behandles 
under punkt 8. 

10. Valg af statsautoriseret revisor og to 
kritiske revisorer samt suppleanter for 
disse to. 

Eventuelt 
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