
PK Bestyrelsesmøde   Referat  
19. august 2021 
Kl. 16:15 – 20:00 
Sted: Jagtvej 13, 1001, Nuuk  
 
Mødet indkaldt af: Ken Jensen, formand 
 
Inviterede:    Anne Mertz, næstformand 
  Medlemmer: 

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

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

 
Ordstyrer:   Anne Mertz 
Referent:   Pia Bloch Spotteck 
Vedhæftet:  Referat 17. juni 2021 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Kommentarer til referat fra den 17. juni 2021 

Punkt 1, Pia skriver til Maria og hører hvor langt hun er i processen.  

3. Status på corona, der er blevet meldt ud at vi skulle til at have mundbind på igen. Anette skal 

fremadrettet komme med til ledermøder, hvis Cosmus ikke er til stede, så alle informationer når ud. 

Alt sundhedspersonale der kommer fra Danmark, skal som noget nyt, testes på 2. dagen, selvom man 

er vaccineret, men man må godt møde på arbejde og får desuden løn i den tid man er væk for at blive 

testet. 

Lægerne vil begynde at lægge pres på mht. til ”unødige” tjenesterejser, da man ikke kan sige noget er 

unødigt. Det samme gælder for Kursusfonden, vi må stadig ikke komme afsted og der er en 

medarbejder der sagt op pga. dette. Coronapasset bortfalder den 1. oktober 2021. De gamle og de 

kronisk syge, er jo blevet vaccineret nu og derfor vil de jo ikke belaste sundhedsvæsnet, så der er ikke 

belæg for at blive ved med rejserestriktionerne. Ken vil kontakte lægeforeningen og sundhedskartellet 

og lave en vel formuleret skrivelse, desuden vil Ken undersøge hvad arbejdsgiverforeningen har at 

sige til dette. Ken vil også høre IMAK mv. og evt. gå sammen med dem om en skrivelse.  

Vi skal lære at leve med corona.  

Et rygte om at det har været svært at få dækket alle de medarbejdere som skal vaccinere, for at lokke 

medarbejdere til, er der ønske om et corona-tillæg.  Ken har snakket med SL om det for 1 år siden og vil 

finde det frem og sende det. Se punkt under ASA.  

4. Billeder til vore nye hjemmeside 

Cecilie, som er stoppet. Fik lavet ny hjemmesiden inden hun stoppede. Venligst send billeder, hvis 

muligt af jeres udstyr, gerne med en fiktiv patient i. Tania vil spørge om det SHMU/ TR/ corona-møde. 

Pia sender godkendte referater til Jens, så han lægger dem på hjemmesiden. 

5. 30-års jubilæum 

Maria-design på koppen. 
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Vi har talt om, mulepose, drikkedunk, postkort mv. 

Men hvad er målet med alle de ting? 

Budgettet er 100.000.- 

Der skal være noget til alle medlemmer, alle medlemmer får den samme gave. Sendes til kysten, gerne 

via TR, bestyrelsen tager sig af pakkeopgaven. 

Et fagligt arrangement, en fredag aften, med en spændende taler. Det skal være online, så kysten kan 

være med. Kim Leine? Flemming Jensen? Formanden for latterklubben? Lokalt: To Ravens. Anders Lund 

Madsen, omkring radiografernes arbejde og uddannelse. Mikkel Karlsen, psykologisk entertainer. Knud-

Erik Kleist. Anna Wangenheim, Teateret i Nuuk, en sanger/noget kulturelt. Skal det være underholdning 

eller kulturelt? 

Enighed om at det skal være lokalt, et fagligt oplæg og noget underholdning.  

Evt. Biolog Aviaja Lyberth Hauptmann. 

Anne vil spørge Gert Mulvad, hvem han har i tankerne.  

Den officielle dato er den 1. januar 2022.  

Vi vil holde arrangementet i det nye år, lørdag den 22.01.2022. Gerne kl. 16. med to oplæg med 

efterfølgende middag, på vores regning. Bestyrelsesmedlemmer på kysten, skal inviteres med. Pia 

skriver til Katuaq og indhenter tilbud samt deres maks antal personer.  

Jubilæumsudvalg: Kristina, Nicole og Anne. Nicole og Pia taler sammen vedr. flybilletter. 

6. Faste punkter: 

• ASA, personalemæssigt udfordret her det seneste år. HR i SH er rykker under samme tag som ASA, 

for at give en bedre synergi. Kontrakterne, kommer fortsat ikke i god tid. ASA er langsomme til at 

svare, trækker sagerne i langdrag, hvilket gør at folk ikke har lyst til at være her. På Medicinsk 

Afdeling, er der nogen timelønnede der ikke får deres løn.  

Årslønnen bliver nu beregnet, som vi gerne vil have det. Årslønnen defineres nu med faste tillæg 

med skat. Ken sender mail, hvor det fremgår. 

André har sendt en mail, hvor han skriver reglerne vedr. corona vaccinationerne, men det fremgår 

ikke klart om det er et tillæg, eller om det er med i lønnen. Rygtet vil sige at, i kommunen bliver de 

honoræret med 500 kr. i startgebyr, efterfulgt af 250 kr. i timen på hverdage og 300 kr. i 

weekenden og helligdage. 

Weekendtillægget er i kronebeløb, og det er bedre det er et procenttillæg.  

De studerendes timeløn skal være højere end en timelønnet. Der er ingen regler for arbejdstid for 

de studerende, dette er skrevet til ASA. 

• Samråd/ Overenskomstkommissionen, ingen samråd. Sidste møde med 

overenskomstkommissionen var slut juni, det er en vis mathed i kommissionen, da vi ikke vil have 

SIK med i vores sammenslutning. Vi kan se os selv sammen med akademikerne.  

• Sundhedskommission:  

Berit Handberg har sagt til mødet at det er PKs skyld at de ikke kan rekrutterer. Vi har et referat fra 

et møde, hvor der står at vi i PK anbefaler rotationsstillinger.  

Sundhedsledelsen er tilforordnede i sundhedskommissionen, det vil sige de må komme og holde 

oplæg. Hvorfor må vi som fagforening ikke komme og holde oplæg? 
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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. Men der skal være møde 

primo december, hvor vi forventer det bliver godkendt sammen med Naalakkersuisut.  

Tre måneders reglen frafalder og man kan selv bestille rejsen optil 6 måneder før.  

Hvis man rejser hjem på en feriefri-rejse den 20. december og ankommer til Grønland igen den 20. 

januar. Mener vi at du stadig har ret til en hjemrejse f.eks. 20. april. Ken taler med Jannik/ASA 

vedr. dette og får det på skrift, samt undersøger om man selv må bestille sin hjemrejse. 

 

• Kursusfond, se punkt 3. Tilbyde at byde ind på at styre/hjemtage kursusfonden.  

Vi mangler en enhed for læring og udvikling. Vi kan sagtens koordinere det i kursusfonden, men det 

er usikkert for os, fordi vi ikke er større end vi er. Vi laver en kursusfondshjemmeside, via PPK, hvor 

vejledninger, regler mv. kommer til at lægge.  

Hvis man er på ferie i Danmark og der er et kursus i Danmark, som man gerne vil på, må man så 

det? Spørg Ella.  

• Økonomi. Fortsat frustreret over Deloitte, de vender ikke tilbage på vores henvendelser og alt 

materiale er klar. Bo Colbe er tilbage fra ferie den 23. august. Vores økonomi er så lille at vi ikke 

behøver en statsautoriseret revisor, men blot en registret revisor, hvis vi skal det, så skal vores 

vedtægter ændres.  

Jeg kan se vores kontingentindtægt er steget og vi har et overskud på 200.000, som det ser ud lige 

nu.  

Tilbage da vi ændrede vores aftale med DSR, har vi en forpligtelse til at låne dem 100.000.- under 

strejke. 

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

 

7. Beslutninger/diskussion  

a. TR-seminar, opdatering og status. Emner: F.eks. Hvordan får man en dialog i gang? (Deltager 

Danmark), de har et bredt spekter af emner. Forberedelserne til OK, deltagelse. Sig din mening ud ad 

til, retorik og pointer. Ikke for meget gentagelse ift. sidste år. En del af seminaret kunne omhandle 

vores værdier og mission. Ken sender emner ind og bestyrelsen justerer herefter. 

Dem der kommer fra kysten, betaler PK værelse, morgenmad, frokost og taxi.  

Vi beslutter fremadrettet at de får 200.- per dag i dagpenge.  

 

b. Mail til HR vedr. arbejdsudlejning/rotationsstillinger – opfølgning. Ken rykker igen per mail. 

c. GF, fastsættelse af dato og dirigent. Britta bliver valgt ud fra at vi holder en forventningsafstemning 

med hende, hvor vi vil fortælle hende at vi gerne vil inddrages mere til GF. GF den 25. november på 

HHE via zoom. Der skal præsenteres hvem der stiller spørgsmål, dette skal Britta informere om.  

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Sundhed/Sundhedkommission
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d. Voldgiftssager, status. Skulle have været gennemført i maj-juni, men dommeren kunne ikke komme til 

Grønland fordi hun var blevet tilsagt i minksagen. Sagerne er rykket til næste år. Det drejer sig om: En 

sag om overarbejde skalatrin 45. En sag med bohaveflyt, samt en assistent som blev fyret selvom hun 

var blevet valgt som TR og en sag med en jordemoder. ASA tager kun den pågældende sag og kigger 

ikke igennem om der er flere som der er fejl i, vi vil gerne have det er arbejdsgivers forpligtelse.  

e. Gennemarbejdet forslag til formandens løn. Se bilag, forslag til regulering af formandens honorar GF 

2021. Forslag til at formandens løn stiger ifm. OK-forhandlinger med den samme kroner/øre, som 

sygeplejersker/radiografer. Lønnen vil aldrig overstige chefsygeplejerskens løn. Bestyrelsen læser 

korrektur og forslaget sendes ligeledes til Britta/ journalist.  

f. Erstatning af valg til TR, samt opdatering af materialer til TR. Medlem ønsker TR-materiale ift. 

overdragelse af posten. Emnet tages op til TR-møde og til TR-seminar. Der er ønske om at materialet 

bliver lagt ud på D4. Tania sender noget tekst.   

g. Barselsfond, tilkøb af denne. Inatsisartut har tilbudt os at tilkøbe uge 1 og 2, når vi så tager hul på 

OK24, er noget af resultatet behandlet (0,1%) i samlet lønsum. Det er en tung arbejdsproces for 

kommunen at sidde med, for så lidt dage.  Ken spørger hvor lang tid de skal have tilsagn, derefter 

afstemning via mail. 

h. Sundhedsfagligt protokollat. Sundhedsfaglige stillinger i hele sundhedskartellet. Det lønudspil vi har 

fået er nede på funktionærløn. Vi er udfordret på, at fysserne, mv. ikke få den samme løn som 

sygeplejerskerne. Jeg vil lægge optil vi graduerer stillingen, så man bliver ansat for ens specifikke 

kvalifikationer. PPK har sendt forslaget til ASA, men de har ikke svaret.  

i. Køb af lejlighed. De bliver ikke færdige til 1. oktober, men derimod midt oktober. Vi skal omsætte 

nogen likvider, fra aktierne. Vi skal omsætte for 1,6 eller 2 millioner, altså sælge aktierne og købe 

lejligheden kontant, vi skal ikke låne pengene, når vi har dem. 

Det vil være nemmere at leje den her lejlighed ud, til 11.000 om måneden skattefrit.  

Vi vil gerne flytte kontoret ud i den anden lejlighed, fordi der er mere plads hvis vi bliver flere, samt at 

vi gerne vil slå sekretariatet sammen med ASG, så kan de bidrage til løn/husleje.  

Bestyrelsen tænker over det.  

Ken undersøger med ASG. 

 

8. Høringer  

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

Ingen. 

9. Lukket punkt; Personalesager: 

 

10. Eventuelt,   

Ken sender opgave til bestyrelsen, om sundhedsjura.  

11. Næste møde: torsdag d.16. september kl.16:15 – 20:00. 

 

Til næste dagsorden: 

Køb af lejlighed. 

https://naalakkersuisut.gl/da/H%C3%B8ringer/Aktuelle-h%C3%B8ringer
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Sygemeldinger på ansatte i SH. 

12. Evaluering af mødet. 

 

 


