
Fordele  
ved at være 

medlem af SIK 

  

  

Sammen er 

vi stærkere! 

Ledsagelse ved 

alvorlig sygdom 

3 ”Verdens bedste so-
cial- og sundheds-
forsikring” - er der én 

der har sagt om denne ord-
ning, som bliver praktiseret 
gennem de socialfonde, som SIK har 
opnået ved forhandling med arbejds-
giverne. 

Fælles for disse fonde er, at de efter an-
søgning ved alvorlig sygdom kan give 
støtte i form af betaling af ledsager-
rejser og logi samt til dækning af tabt 
arbejdsfortjeneste for ledsageren. 

De fleste af fondene giver også tilskud 
til anskaffelse eller fornyelse af briller. 

Ferierejse for 

hele familien 

4 Hundreder af familier har nydt 
godt af den mulighed, som SIK’s 
Feriefond giver for at tage på 

afslappende og 
horisont-udvidende 
ferie.  

Det kan være inden-
lands eller til Danmark. 
Herfra er der mere ud-
landsoplevelse inden-
for rækkevidde, når 
man selv har opsparing 
til det. 

Tildeling af ferierejser sker ved lod-
trækning blandt ansøgerne. 

Hvilke muligheder har  
du som medlem af SIK udover 
professionel hjælp og rådgiv-
ning omkring ansættelse og  

arbejdsliv? 
Hvilke ordninger til gode for 
hele samfundet har SIK taget 

initiativ til? 
Læs nærmere her 

SIK-ordninger til gode for hele samfundet 

De ordninger, der beskrives i korthed i denne folder, er blevet til ved SIK’s ihærdige arbejde og kamp 
 for at skabe så gode vilkår som muligt for lønmodtagerne. Meget af arbejdet udføres ved overens-
komstforhandlinger med arbejdsgiverne. Du styrker SIK i overenskomstforhandlinger ved at melde  

dig ind som medlem! 

Det drejer sig om initiativer, der i høj grad kommer til gode for hele samfundet. Også pensionskassen SISA 
er blevet til på SIK’s initiativ. Feriefonden og den del af socialfondene, der hører til det offentlige arbejds-
marked (Selvstyret og kommunerne) henvender sig til alle i landet, der er ansat på en SIK-overenskomst. 
Socialfonde, der er oprettet sammen med private virksomheder, giver dog muligheder, der er betinget af 

medlemskab af SIK. 

Du kan læse nærmere om de enkelte ordninger på hjemmesiden www.sik.gl 



Veltrænede 

tillidsrepræsentanter 

2 
SIK har et højt prioriteret pro-
gram for uddannelse og træning 
af tillidsrepræsentanter på ar-

bejdspladserne. 

Det sker for at tillidsrepræsentanterne, 
som du har mulighed for at være med til 
at vælge, på en god måde kan varetage 
dine interesser og støtte dig til at løfte 
de udfordringer, du møder på din ar-
bejdsplads. Klare argumenter for  

at være med i SIK 

SIK er til for dig, der er lønmodtager, 
såvel faglært som ufaglært.  

Fagforbundet byder da på fordele, der 
er forbeholdt medlemmer. Her skal 
nævnes professionel hjælp og rådgiv-
ning, som du altid kan få, hvis du er 
medlem. 

Der er også en række ordninger, som SIK 
har taget initiativ til, og som alle lønmod-
tagere, ansat efter en SIK-overenskomst, 
kan få nytte af. Det er bl. a. socialfonden 
og feriefonden.  

Desuden gør SIK en stor indsats for at 
dygtiggøre tillidsfolkene på arbejdsplad-
serne. 

Professionel 

hjælp og rådgivning 

1 
Som medlem har du mulighed 
for at blive rådgivet, hvis du har 
spørgsmål om løn, ferie, arbejds-

miljø, ansættelsesforhold, opsigelse, 
rettigheder m.v. 

Med SIK får du kompetent service og 
rådgivning fra fagforbundets konsulen-
ter og lokalafdelinger rundt omkring. 

I SIK har vi et godt kendskab til det grøn-
landske arbejdsmarked både lokalt i din 
by og bygd og nationalt. 

Ved at melde dig ind som medlem af SIK 
kan du være med til at styrke fagforbun-
det i dets arbejde for sine medlemmer. 
Sammen er vi stærkere! 
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Kontakt og rådgivning 

Du kan blive medlem af SIK ved at 
kontakte din tillidsrepræsentant på 
din arbejdsplads eller den lokale 
afdeling af fagforbundet — og udfylde 
en tilmeldingsblanket. 

Tilmeldingsblanket kan fås på SIK’s 
hjemmeside: www.sik.gl > Lokal-
afdelinger  

Du kan også kontakte fagforbundets 
sekretariat her: 

   Telefon +299 32 21 33 
   Fax +299 32 49 39 
   E-mail sik@sik.gl  

Ved du, at du kan trække dit 
medlemskontingent fra i skat? 


