
PK Bestyrelsesmøde   Referat  
17. juni 2021 
Kl. 16:00 – 20:00 
Sted: Jagtvej 13, 1001, Nuuk  
 
Mødet indkaldt af: Ken Jensen, formand, afbud pga. ferie 
 
Inviterede:    Anne Mertz, næstformand, med på skype 
  Medlemmer: 

Tania Vodstrup 
  Kristina Harder, på barsel (men deltog) 
  Naajaraq Kriegel 

Nicole Vincent, med på skype  
Anette Gadegaard 
Suppleant: 
Petra Luna Fuglø 

 
Ordstyrer:   Anette Gadegaard 
Referent:   Pia Bloch Spotteck 
Vedhæftet:  Referat 19. maj 2021 
 
1. Maria Kjærluff kommer kl. 16:15 og vil tale med jer om det kommende samarbejde, her bydes ind 

med ønsker og ideer til PKs 30-års jubilæumsplakat. 

Kitler, abstrakt som fugle, så længe man kan se hvad meningen er. Ønsket er at vores logo selvfølgelig 

skal være med. Bestyrelsen ønsker logo, klokkeblomst, PK – din tryghed. Den må gerne være 

kønsneutral, radiograferne skal også figurere på plakaten. De hvide kitler, kan tale med isfjelde, for at 

illustrere at vi er i Grønland. Simpelt, friske, glade farver med blikfang. Vi repræsenterer også kommune 

og psykiatrien. Deadline er til efteråret. Udkast kan vi tage op efter sommerferien. Vi vil gerne købe 

rettighederne til andre produkter.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

3. Kommentarer til referat fra den 19. maj 2021 

Punkt 7: Ken har sendt høringssvar i går. 

4. Status på corona 

Flere smittede i Nuuk, ingen udrejse til byerne. Der er en del patienter der er sidder fast i Nuuk.  

5. 30-års jubilæum 

a. Pia; kopper: Udkast fra plakaten på kopperne.  

6. MUS-samtaler PK 

Næstformand for PPK og PK med til en sådan MUS-samtale, som afholdes her i august, sammen med 

lønforhandlingen.  

Cecilies stilling er ikke besat. Muligt samlet sekretariat med ASG. Evt. en jurist.  

Høringer generelt: Opdatering på hjemmeside, FB mv. vedr. høringssvar, Cecilie opdaterer når hun er 

tilbage.  

7. Strejke i DK, officiel støtteerklæring fra PK? 

Strejke fra på lørdag i Danmark. Kristina forventer at formanden for DSR ville støtte os, hvis vi strejker 

og derfor ser Kristina gerne at vi i PK laver en støtteerklæring, f.eks. hvor man skriver: ”PK støtter de 

danske sygeplejerskers kamp for bedre løn og arbejdsvilkår”. Det virker tamt hvis vi ikke støtter op. Vi 
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kan evt. lave et politisk svar, hvor der står: ”PK støtter de danske sygeplejersker i kampen for bedre 

løn”, samt at vi laver en sammenligning til os i PK. En del af bestyrelsen, samt Ken fremstår 

tilbageholdende overfor en støtteerklæring, da man ikke ønsker at vise klar støtte til en regulær strejke.   

Cecilie vil lave en tekst, når hun er tilbage. Ken tjekker med Anne Hedin fra DSR vedr. orlov ifm. 

strejke.  

 

8. Faste punkter: 

• ASA, HR i SHV bliver nedlagt, dem der tilbage rykker ned i ASA, så sagsbehandlingen bliver kortere. 

Dem der laver kontrakter, sidder udenfor HR og laver fortsat kontrakter. Om Michael Egense 

fortsætter ved vi ikke. Dette træder i kraft per 1. oktober. 

ASA har bedt om et protokollat til OK vedr. ministersekretærstillingen, den står ikke vores OK nu, 

men ministeren vil gerne have den ind i vores OK, hvis man f.eks. ansætter en sundhedsfaglig. ASA 

vil ikke give os en funktionsbeskrivelse. Det virker som om at de vil sænke lønnen. Der er ikke noget 

sundhedsfagligt i den stilling.  

• Samråd/ Overenskomstkommissionen, vi blevet enige om hvem vi kan gå sammen med, vi går 

sammen med AK, da deres regler ligger meget op ad vores regler. Lærere og pædagoger går 

sammen. Der er ikke nogen der vil arbejde sammen med SIK. Alt dette er kun anbefalinger og bliver 

først til noget om 5, 6 eller 7 år. Anbefalet at ansætte en landtingsmægler.  

• Sundhedskommission - se link: 

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Sundhed/Sundhedkommission 

 

• Feriefond, vedtægtsændringer med to valgmuligheder. Vil du have 50% eller 100%, det skal vælges 

per 2. år. Man modtager voucher, vi håber det træder i kraft per 1/1-22. Ken spørger Jannik ift. 

hjemrejsebillet.  

• Kursusfond, stadigvæk forbud mod tjenesterejser. Ledelserne mangler at melde ud at der er forbud 

mod tjenesterejser.  

• Økonomi, det går langsomt med 2019 budget. Jeg har fået skrivelse fra revisoren, men den er svær 

at læse og forstå hvorfor de 191.000 kr. mangler, men det er fordi de skulle have lagt i 2018 

regnskabet. PPK har et underskud, men de tilsvarende danske organisationer i DK, betaler mere til 

sundhedskartellet. Vores bogholder har ikke afleveret regnskabet for 2020 endnu, det er lige på 

trapperne. Forventning om at kunne sende regnskabet ud med indkaldelsen til GF 2021. Vi har ikke 

budgetteret med 30-års jubilæum. 

Bygherre har meddelt at boligen er forsinket til 1. oktober 2021.  

• Hvordan går det med vores vision, mission og værdier? 

Godt med NYT fra TR. 

Løncafe den 24. juni fra 17-18. Ken laver diasshow med Petras lønsedler.  

Synlighed ift. FB, Cecilie er ved at undersøge det.  

 

9. Beslutninger/diskussion  

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Sundhed/Sundhedkommission
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a. TR-seminar, Karsten var en god og dygtig formidler, god til at få os til at reflektere og deltage i 

forhandlingskurset. Noget som vi kan gentage og eller udvide.  

b. Mail til HR vedr. arbejdsudlejning/rotationsstillinger 

Se tidligere. 

 

9.1. Strategi og projekter fremover,  

Intet lige nu. 

 

10. Høringer  

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

Ingen. 

11. Lukket punkt; Personalesager: 

- 

12. Eventuelt,   

Lave et uddannelseskoncept for ledere i Grønland evt. kursus for nye ledere på to uger og præsentere 

ideen for SL. 

Pia holder ferie i juli.  

Tanja sender FTR arbejde til PK i Carolines ferie. 

 
13. Næste møde: torsdag d.19. august kl.16:15 – 20:00. 

 

Til næste dagsorden: 

• Overvejelser af lejlighedsudlejning/ flytning.  

• Diskussion fremadrettet vedr. TR-uddannelse. 

• Gennemarbejdet forsag til formandens løn, Ken laver forslag.  

 

 

14. Evaluering af mødet. 

 

15. Huskeliste: Gennemarbejdet forsag til formandens løn, udskydes evt. til næste møde. 

 

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

