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Sulisartut peqatigiiffianni
suleriaatsit ilisimakkit
Ilaasortanngortitsineq qanoq ingerlanneqartarpa? Soraarsitseriaatsit assigiinngitsut suuppat, qanorlu suleriaaseqarfiuppat? Isumaginninnermut aningaasaateqarfimmut qinnuteqaatit imaluunniit akissarsiat tapiinik qinnuteqaatit
qanoq suliarineqartarpat?
Tassa apeqqutinut ilaatigut taamaattunut akissutissat ilisimanissaat suliffeqarfimmi sulisut sinniisaannut pingaarutilerujussuuvoq – immaqa immikkuulualuttut tamaasa ilisimanngikkaluarlugit, kisianni pingaarnerusutigut ilisimasaqarfigalugit.
Aammami ilisimasariaqakkat pisariallit tamaasa piumagaanni pineqarsinnaapput ”Suleriaatsinik allattukkani”, immikkoortortaqarfinni SIK-llu allattoqarfiani allaffissornermi atugassatut suliarineqarsimasuni. Aamma ”Apeqqutigineqarajuttut” SIK-p nittartagaani atuarneqarsinnaasut atorfinitsitaanermut sulinermilu atugassarititaasunut assigiinngitsorpassuarnut tunngatillugu apeqqutinut akissutissanik paasisassaqarfiupput.
Sulisut sinniisaannut tamanut inussiarnersumik kajumissaarutigiumasarput unaavoq: Taakkua atuarnissaat piffissaqarfigilaarsiuk, immaqa marluullusi pingasuullusiluunniit. Suleqatissinnik sullissinissinni ilisimasariaqakkasi iluaqutaasussat
taamaalillusi pisinnaavasi.
Suleriaatsinik allattukkat
Suleriaatsinik allattukkat nutaat 2019-imi marsimi SIP-t allaffiinut tamanut allakkerivikkut nassiussuunneqarput. Allattukkat assinginik taakkunani piniartoqarsinnaavoq.

Aammali kattuffiup nittartagaatigut aaneqarsinnaapput ”Immikkoortortaqarfiit” ataanni quppernermi isissutissamik kodeqarluni aatsaat iserfigineqarsinnaasumi. Sulisut sinniisaat
kodemik isissutissaminnik piumasinnaapput suleriaatsinik allattukkat namminneq aasinnaaniassagamikkit. E-mailimut
sik@sik.gl-imut allallusi isissutissamik piumasinnaavusi.
Suleriaatsinik allattukkat 16-iugallartut sulinitsinnut kattuffimmilu tamarmi suleqatigiinnitsinnut oqilisaataaniarlutillu,
isumannaallisaataaniarlutillu, pitsanngorsaataaniarlutillu uumarisaataaniartussaapput – ilaasortat sullinneqarnerannut
iluaqutaasussamik.
Apeqqutigineqarajuttut
SIK-p nittartagaani qupperneqarpoq ungasinngitsukkut nutarterneqartumik, tassa ”SIK-mut ilaasortanit apeqqutigineqarajuttut”. Tassani apeqquterpaaluit suliffeqarnermut attuumassuteqartut akissutissarsineqarsinnaapput.
Apeqqutit 34-t tulluartumik tulleriiaarneqarput. Apeqqut nr.
1 tassaavoq ”Atorfinitsitaanermut isumaqatigiissutima misissornissaanut ikiorneqarsinnaavunga?” Apeqqut nr. 17 tassaavoq ”Naartuleruma soraarsitaasinnaavunga?”. Apeqqullu
kingulleq tassaalluni: ”Suliffiga akiliisinnaajunnaarpoq (konkurs). Qanoq iliussaanga?”
Sulisoqarnermik sammisaqartut qupperneq taanna najoqqutassarsiorfigalugu atorlualersimavaat. Sulisut sinniisaasa taamatuttaaq iluaqutigisinnaalluarpaat – tamatumanimi saaffigineqartut pingaarnerit tassaammata SIK-mut ilaasortat.

Kend arbejdsgange
i din fagforening
Hvordan foregår tilmelding af nyt medlem? Hvad er forskellige former for fyringer, og hvad er arbejdsgangene i den forbindelse? Hvordan behandles en ansøgning til socialfonden?
Et ønske om løntillæg?

De kan også downloades fra forbundets hjemmeside i intranet-delen under ”Lokalafdelinger”, hvor der er adgang med
kode. Tillidsrepræsentanter er velkomne til at bede om en adgangskode, så de selv kan hente materialet på nettet. Send en
e-mail til sik@sik.gl efter adgangskode.

Det er eksempelvis svarene på sådanne spørgsmål, der er
værd at vide for en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen –
ikke nødvendigvis i alle detaljer, men i hvert fald i hovedtræk
og principper.

De foreløbigt 16 arbejdsgangsbeskrivelser skal gerne gøre
både arbejdet og samarbejdet i hele organisationen lettere,
sikrere, bedre og mere effektivt – til gavn for det enkelte
medlem.

Den nødvendige og nyttige viden er faktisk frit tilgængelig i
det materiale, som er udarbejdet til brug for lokalafdelingerne
og SIK’s sekretariat i form af ”Arbejdsgangsbeskrivelser” for
en række forskellige administrative emner. Derudover er der
”Ofte stillede spørgsmål”, publiceret i SIK’s hjemmeside med
afklarende svar på en lang række spørgsmål omkring ansættelses- og arbejdsforhold.

Ofte stillede spørgsmål
På SIK’s hjemmeside er der en nyrevideret side, ”Ofte stillede
spørgsmål fra SIK’s medlemmer”, med adskillige relevante
emner i forbindelse med arbejdslivet.

Vores kammeratlige opfordring til alle tillidsfolk er: Tag jer tid
til at læse i materialet, måske sammen to eller tre. Det vil udstyre jer med paratviden til nytte for jeres virke for arbejdskollegerne.

Rækkefølgen af de for tiden 34 spørgsmål er nogenlunde logisk. Det starter med spørgsmål nr. 1 ”Kan jeg få hjælp til at
gennemgå min ansættelseskontrakt?”. Spørgsmål nr. 17 er
”Kan jeg blive afskediget hvis jeg er gravid?” Og spørgsmålsrækken slutter med: ”Min arbejdsplads er gået konkurs. Hvad
gør jeg?”

Arbejdsgangsbeskrivelserne
De nyudviklede arbejdsgangsbeskrivelser er i marts 2019 blevet sendt ud pr. post til alle SIP-kontorerne. Her kan man bede om kopier.

Siden er blevet en værdsat kilde til praktisk viden for fagfolk,
der arbejder med personalesager. Og tillidsfolk kan på samme
måde drage nytte af den – da hovedmålgruppen her er medlemmer af SIK.

Nakkutilliisoqarfiup 2020-mi ataatsimiinnissaa
SIK-p Nakkutilliisoqarfia tassaavoq kattuffiup ataatsimeersuarnerisa akornanni immikkoortortaqarfiit aallartitaasa ukiumoortumik ataatsimiittarnerat, ilaatigut nakkutigiumallugu
ataatsimeersuarnermi aalajangikkat piviusunngortinniarneqarnersut.

decembari 2019 Nakkutilliisoqarfimmi oqaluuserisassatut siunnersuutinik nassiussisoqassaaq.

2020-mi ataatsimiinnissaq pissaaq ulloq 26. marsi, Nuummi
Hotel Hans Egedemi.

Nakkutilliisoqarfiup ataatsimiinneri iluatsillugit pikkorissartoqarajuppoq sulisartut peqatigiiffiinik ingerlatsinermut tunngassuteqartunik. Tamatumuuna aamma taama pisoqassaaq.
Sulisut sinniisoqarnerata nukittorsarneqarnissaanut tunngasunik pikkorissartoqarsinnaanera taaneqareerpoq.

Immikkoortortaqarfiit ukiarmi septembarimili tamatuminnga
ilisimatinneqarput. Kingusinnerpaamik 17. decembari 2019
immikkoortortaqarfiit tamarmik immikkut aallartitassaminnik
ataatsimik nalunaaruteqassapput. Kingusinnerpaamillu 26.

Kisianni Nakkutilliisoqarfiup ataatsimiinnissaa qaammammik
ataatsimik sioqqullugu ataatsimiinnermi pisussanik oqaluuserisassanillu pilersaarummik peqataasussanut nassiussisoqarumaarpoq.

SIK-mit nutaarsiassat
SIK-p allattoqarfiata saqqummersitaa. Aaqqissuisut: Allattoqarfimmi pisortaq Bjarne Petersen, siulittaasup allattaa Estrella
Mølgaard Thomsen aamma siunnersorti Svend Møller. Adresse: SIK, Postbox 9, 3900 Nuuk, telefon 32 21 33, fax 32 49 39,
e-mail sik@sik.gl

Nyhedsbrev fra SIK
Udgives af SIK’s sekretariat. Redaktion: Sekretariatschef Bjarne Petersen, formandssekretær Estrella Mølgaard Thomsen
og konsulent Svend Møller. Adresse: SIK, Postbox 9, 3900 Nuuk, telefon 32 21 33, fax 32 49 39, e-mail sik@sik.gl
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2020 sulisut sinniisaasa ukioriniarneramikku?
SIK-p allattoqarfia ukiumik kikkunnut ukiorititsinissamik
aalajangiinissamut pisinnaatitaaffeqanngilaq. Taamaattorli
kissaatigisanik suliassanillu allattukkat tunngavigissagaanni
sulisut sinniisoqarnerat allattoqarfimmi ukiumi 2020-mi
uteqqiaffigineqartorujussuusussaavoq.
Soorlumi ”SIK-mit nutaarsiassat”-ni kingullerni oqaatigineqartoq, sulisut sinniisaat suliffinni pingaaruteqartorujussuupput. Misilittakkatigummi naluneqanngilaq suliffimmi sulisut sinniisoqaraangata suleqatigiinneq pitsaanerusartoq
toqqissisimanarnerusartorlu.
Taamaattumik maanna SIK-p allattoqarfiani iliuusissanik pilersaarusiortoqaqqammerpoq sulisut sinniisaasa nukittorsarneqarnissaannik – taamalu kattuffiup immikkoortortaqarfiisa soqutigisaannik nunami tamarmi siuarsaanissamik – siunertaqartunik.
Pilersaarutit ilaat aallartisarneqareersimapput. Iliuusissanilli
pilersaarutit imaapput:


Sulisut sinniisaasa allattorsimaffiat iluarsaanneqassaaq ilaatigut e-mailadressit telefonnormullu iluarsaallugit, taamaalilluta sulisut sinniisaat toqqaannartumik attavigisinnaaniassagatsigit paasissutissanillu pilersorlugit.



Sulisut sinniisaat e-maileqanngitsut neqeroorfigineqassapput e-mailadressitaarnissaannullu ikiorlugit.



Sulisut sinniisaannut nutaanut allattorneqartunut
tikilluaqqusissut allagaq nutaaq suliarineqassaaq.



Filmiaqqamik naqitaaqqamillu sulisut sinniisaasa suliassaat pillugit paasissutissiissutaasumik suliaqartoqassaaq. Takkua saniatigut allattoqarfimmi sulisut
namminneq videoliussapput sulisut sinniisaasa ilisimasaqariaqagaannik assigiinngitsunik oqaluttuarlutik.



”SIK-p atuarfia”: Illuunngitsoq, kisianni sulisut sinniisaannik pikkorissaasarnermut QIA-p ataani ingerlanneqartumut tapertatut immikkoortortaqarfinni sunngiffimmi nammineq pikkorissaqatigiittarnissanut
programmimik siunnersuusiornissaq.



Sulisut sinniisaannut quppersagaliornissaq.

Tamakkua saniatigut sulissutigineqarpoq Nakkutilliisoqarfiup
2020-mi marsip naanerani ataatsimiinnissaa sioqqullugu pikkorissarnissami sulisut sinniisoqarnerannik qanoq nukittorsaasinnaaneq qulequtaassasoq. Suliffiit suut sulisut sinniisoqannginnerannik paasiniaaneq naammassineqassaaq. Sulisullu
sinniisorisimasaat unissimasut paasiniaavigineqassapput
apeqqutinik akisassillugit, uninnerminnut pissutigisaat paaserusullugit.
Taava suut tamaasa naqissuserlugillusooq ilisarnaammik saqqarmiunngualiortitsisoqassaaq. Sulisullu sinniisaat qinnuigineqassapput taanna atortaqqullugu sinniisuunerminnut takussutissatut.
Tassa SIK-p immikkoortortaqarfiisa nukittorsarneqarnissaata
saniatigut, tamannami immini siunertaammat, ukiumi 2020mi immikkut sammineqangaatsiarniarneqarput sulisut sinniisaat – tassa sulisartut peqatigiiffiisa suliffinni ”sakkutuui”.

Repræsentantskabsmødet i 2020
SIK’s Repræsentantskab er en forsamling af delegerede fra
lokalafdelingerne, der hvert år mellem kongresserne holder møde for bl. a. at se til, om kongressens beslutninger
bliver ført ud i livet.
I 2020 afholdes mødet den 26. marts. Det sker på Hotel
Hans Egede i Nuuk.
Lokalafdelingerne har fået besked om det allerede i september i år. SIP’erne skal senest den 17. december 2019 hver
anmelde en delegeret til Repræsentantskabsmødet. Og senest den 26. december 2019 skal der indsendes forslag til
drøftelse på mødet.
I forbindelse med et Repræsentantskabsmøde holdes der
gerne et kursus på et eller flere organisationsmæssige emner. Det sker også denne gang. Styrkelse af netværket af tillidsrepræsentanter er her blevet nævnt som et relevant
emne. Men nærmere program og dagsorden for Repræsentantskabsmødet vil blive meddelt til de delegerede en måned før mødet.

2019-imi Nakkutilliisoqarfiup ataatsimiinneranit.
Fra Repræsentantskabsmødet i 2019.

Tillidsrepræsentanternes år – bliver det 2020?
Det er uden for SIK’s sekretariats beføjelser at kåre nogen
år til noget. Alligevel kommer år 2020 til at stå i tillidsrepræsentanternes tegn så vidt sekretariatets ønsker og aktivitetsplaner for det kommende år.
Som det blev fremhævet i det forrige nummer af ”SIK Nyhedsbrev”, har tillidsrepræsentanterne en særdeles vigtig
rolle på arbejdspladserne. Erfaringerne siger nemlig, at der
er bedre samarbejde og mere tryghed, når der er tillidsrepræsentanter på en arbejdsplads.
Derfor foreligger der nu på SIK’s sekretariat en aktionsliste
over konkrete indsatser med det formål at styrke tillidsrepræsentanterne i deres varetagelse af deres rolle – og derved fremme lokalafdelingernes interesser og position over
hele landet.

delingerne som supplement til QIA’s TR-kurser.

En del af de konkrete planer er allerede under forberedelse.
Men aktionslisten indeholder følgende:










Udarbejdelse af håndbog til tillidsrepræsentanterne.

Derudover lægges der op til, at temaet på kurset forud for Repræsentantskabet i slutningen af marts 2020 bliver, hvordan
vi kan styrke tillidsrepræsentanternes arbejde. Afdækningen
af hvilke arbejdspladser, der ikke har en tillidsrepræsentant,
skal gennemføres. Og der skal udsendes et spørgeskema til de
afgående tillidsrepræsentanter for at få svar på, hvorfor de
stopper.

TR-listen skal ajourføres, så vi bl.a. har de rigtige emailadresser/telefonnumre på samtlige tillidsrepræsentanter, således at vi målrettet kan kontakte
alle tillidsrepræsentanterne direkte og forsyne dem
med informationsmateriale.
De tillidsrepræsentanter, der ikke har en e-mail, tilbydes og hjælpes til at få én.
Nyt velkomstbrev til nye tillidsrepræsentanter, der
bliver registreret i systemet, udarbejdes.
Udarbejdelse af en kort videofilm og en folder om
tillidsrepræsentanternes arbejde. Derudover optagelse af ”hjemmevideoer” med små indspilninger af
relevante emner for tillidsrepræsentanterne.
”SIK-skole”: Ikke en fysisk skole, men udarbejdelse
af et idéoplæg til et studiekredsprogram i lokalaf-

Som rosinen i pølseenden vil der blive produceret pins (emblemer), som tillidsrepræsentanterne vil blive bedt om at
bære til markering af deres rolle.
Udover styrkelse af SIK’s lokalafdelinger, som egentlig er hovedtemaet, kommer år 2020 således til specifikt at handle
meget om tillidsrepræsentanter – arbejderbevægelsens fortropper på arbejdspladserne.

Isumaqatigiinniarnerit maannamut
Danmarkip naalagaaffiata ataani Moderniseringsstyrelse isumaqatigiissuteqarfiit marluk pillugit isumaqatigiinniarfigaarput: 1) Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmi eqqartuussisoqarfinnilu allaffimmiut aammalu politiini Rigsombudimilu allaffissornermi sulisut kiisalu 2) politiit angallataanni inuttaasut.

se taakku pillugit isumaqatigiinniarfigisassagunanngilarput,
tassa SIK-mit saaffiginnissuterput naalagaaffiup politeeqarnermut qullersaqarfianut Rigspolitiinut ingerlateqqinneqarsimammat, sulilu akissuteqarfigineqarani.
Allaaserisap matuma allanneqarnerani sap. ak. 47-mi siulittaasup allattaa Estrella Mølgaard Thomsen allaleruttorpoq Qeqertarsuatsiaat eqqaanni rubinisiortitsisumik LNS-imik isumaqatigiissutissatut siunnersuut piareersarlugu. Isumaqatigiissutissaq taanna ukioq manna kingullersaassaaq.

Isumaqatigiinniarnerit taakku suli ingerlapput. Taakkua saniatigut SIK-p kissaatigisimavaa kommunefogedit isumaqatigiinniunneqartarnerat tigujumallugu. Kisianni Moderniseringsstyrel-
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Suliffinnut pulaartut ilassilluarneqarput
”Suliffinnut pulaaqattaarnerup kinguneranik ilaasortanngorusuttut maanga NSIP-mut takkuttalerput,” siulittaasoq Josef
Therkildsen (Ujoorsi) taama unnersiorpoq Nuummi suliffinnut
arlalinnut aallarniutaasumik pulaaqattaareerlutik SIK-p siulittaasuata tullia Ludvig Larsen peqatigalugu.

nik aallaavilik torrallataavoq, minutsini arlaqanngitsuni ukiuni
60-ini ineriartornerput sulisartoqatigiillutalu iliuuserisakkavut
tassani saqqummersinneqarmata.”
Paninnguaq Falck-Petersen NSP-mi allaffimmiuusoq oqaluttuarpoq aammattaaq SIK-p aningaasaateqarfii qinnuteqarfiusinnaasut pineqaleraangata soqutiginnittoqarluartartoq.

Pulaaqattaarneq SIK-p siulersuisuunerisa ukiuni qaninnerni
”ilaasortat 1000-inik amerlinissaannik” anguniagaqarnerannik
tunngaveqarpoq.
Tassa Nuummi immikkoortortaqarfiup suliniutaa ilaasortassarsiorneruvoq. Kisianni aamma nalinginnaasumik paasisitsiniaaneruvoq SIK-p suuneranik sulisartullu peqatigiiffeqarnerannik.
”Suliffeqarfiit ornitatta tikilluaqqusilluarnerat maannamut nuannerpoq,” Josef Therkildsen oqaluttuarpoq, nangillunilu: ”Sulisartoqatit eqiingasumik oqalliseqataapput aammalumi suliffeqarfinni pisortaasut, kattuffinni allanissaaq ilaasortaasut ilanngullutik. Takutittagarpullu video kattuffiup oqaluttuarisaanera-

”Ilaasortat ilaasortaanngitsullu apersorluartarput. Naatsumik
oqaatigalugu pulaaqattaarneq ajunngitsumik ingerlavoq. Siunniupparpullu ukioq tulliuttoq naallugu tamanna ingerlanneqarumaartoq,” Paninnguaq Falck-Petersen naggasiivoq.
SIK-p allattoqarfia immikkoortortaqarfinnut aamma SIK-p
Inuusuttaanut piaartumik nassiussuissamaarpoq ilaasortassarsiornermi atortussanik, tassa usb-mik makkuninnga imalimmik: 1) Video ”SIK-p oqaluttuarisaanera”, 2) seqersittakkat ilisarititsissutit kiisalu 3) suliffeqarfimmut pulaarusulluni allagaq
assilisassiaq.

Virksomhedsbesøg godt modtaget
”Der er indkommet ønsker om at blive medlem på direkte
foranledning af virksomhedsbesøgene,” siger formand Josef
Therkildsen (Ujoorsi) efter den første række informationsbesøg i virksomheder i Nuuk, som NSIP har gennemført i følgeskab med SIK’s næstformand Ludvig Larsen.

i samtalerne. Og det virker godt med fremvisning af en kort
videofilm, der i få minutter fortæller om fagforbundets udvikling i 60 år og om de landvindinger, arbejderne i fællesskab
har opnået.” Og Paninnguaq Falck-Petersen, der er administrativ medarbejder i NSIP, fortæller, at interessen også er
stor, når det specifikt drejer sig om fagforbundets fonde, som
man kan søge til.

Besøgene sker som et led af SIK-hovedbestyrelses strategi for
”1000 flere medlemmer” i løbet af de nærmeste år.

”Både medlemmer og ikke-medlemmer er spørgelystne. Det
går kort sagt godt med besøgsrunden, og vi satser på at fortsætte hele næste år,” slutter Paninnguaq Falck-Petersen.

Det er således en hvervekampagne, som lokalafdelingen i
Nuuk er i gang med. Men samtidig indeholder besøgene almen
orientering om SIK og arbejderbevægelsen.

SIK’s sekretariat vil snarest til alle lokalafdelingerne og SIK
Ungdom udsende en kampagnepakke samlet i en usb-nøgle.
Den vil indeholde 1) Vide ”SIKs historie”, 2) præsentations-slides på powerpoint og 3) et forlæg til brev til en virksomhed
med ønske om informationsbesøg.

”Det er glædeligt, at vi hidtil er blevet budt velkommen i de arbejdspladser, vi er kommet til,” beretter Josef Therkildsen, og
fortsætter: ”Arbejderkammerater, inklusive dem, der hører til
andre fagorganisationer, og virksomhedslederne deltager ivrigt

OK-forhandlinger siden sidst
Vi er i gang med forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen
under den danske stat, hvor der er to overenskomster: En for
handels- og kontorpersonale på Retten i Grønland, kredsretterne og for administrativt ansatte hos politiet og Rigsombudet – og så en anden for sømændene i politikutterne.

forhandle med, eftersom Moderniseringsstyrelsen har sendt
vores anmodning og krav om forhandling til Rigspolitiet, som
styrelsen i skrivende endnu ikke har fået svar på.
I uge 47, hvor disse linjer blev skrevet, skulle formandssekretær Estrella Mølgaard Thomsen iøvrigt i gang med at skrive
et forslag til overenskomst med LNS-rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat. Det bliver den sidste overenskomst i år.

Disse forhandlinger er i gang. Derudover har SIK anmodet om
forhandlingsretten for kommunefogederne i Grønland. Men
det bliver sandsynligvis ikke Moderniseringsstyrelsen, SIK skal
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Inassutit QULIT
Napparsimalluni allamilluunniit pissuteqarluni suliartunngitsuussagaanni pingaaruteqarpoq ileqqussat aalajangersimasut maleruassallugit.

naavat ullumi/ulluni taakkunani napparsimallutit. Piumaguilli
sulisitsisoq ilisimatissinnaavat suna nappaatigalugu.
5) Qaqugu suliartoqqissinnaalernissat suliffinni ittuusumut/ningiuusumut oqaatigimisaarsinnaagukku pitsaassaaq.
Kisianni taamatut piffissaliiniarnissamut pisussaatitaanngilatit.

SIK-p allattoqarfianit kattuffiup immikkoortortaqarfiinut
kaammattuutigaarput kajumissaarutit inassutillu matuma
ataaniittut ilaasortanut ingerlateqqeqqullugit, taamatullu sulisut sinniisaat kajumissaarpavut suleqatiminnut taakku ingerlateqqeqqullugit:

6) Napparsimallutit sulinngitsoornerit pillugu sulisitsisup
oqaloqatiginiarlutit qaaqquppatit: Aggerit, soorunami sapinngikkuit. Kisianni napparsimanerit pissutigalugu aggersinnaanngikkuit tamanna sioqqullugu nalunaaruteqassaatit. Aammali
oqaloqatigiinneq telefonikkut ingerlanneqarsinnaavoq.

1) Napparsimaguit tamanna ulloq taanna ullaakkut sulisitsisunnut nalunaarutigiuk! Ullut arlerlugit napparsimaguit
eqqaamajuk ullaat tamaasa suliffinnut ilisimatitsisassagavit!

7) Sulisitsisoq nakorsamit uppernarsaammik piumasaqarpat: Nakorsamit uppernarsaat piaarnerpaamik pissarsiariniaruk sulisitsisumullu tunniullugu. Nakorsamit uppernarsaat sulisitsisup akiligassaraa.

2) Suliffiit ilarpassuini sulisoqarnermut politikkeqartarpoq
imaluunniit najoqqutassaqartarpoq napparsimanerit suliartunngitsoornerillu allat qanoq ilisimatitsissutigineqartarnissaannik. Najoqqutassiat tamakku paasiniakkit malillugillu!

8) Ilisimatitseqqaarnak suliffiit maanaannakkut qimanniaqinagu. Suliffiit qimattariaqalissagukku sulisitsisoq tamatigut
nalunaarfigisaruk – tamaaliornissamut akuerereersimanngippatit (ajornanngippat allakkatigut).

3) Napparsimalluni suliartunngitsoornissamik ilisimatitsineq
ajornanngippat allakkatigut pisariaqarpoq, tassa e-mailikkut
sms-ikkulluunniit. Uppernarsaatissaqarnissaq pillugu tamanna
pingaaruteqarpoq. Akuttunngitsumimmi tusartarparput sulisitsisoq oqartoq suliartunngitsoornissamik ilisimatinneqarsimanani, sulisorli oqarluni telefonikkut ilisimatitsisimalluni.

9) Suliffinnit soraarniaruit: Sulisitsisoq allakkatigut nalunaarfigiuk soraarniarlutit – suliffiit qimaannaqinagu.

4) Napparsimanerit nalunaarutigigukku taasariaqanngilat
suna nappaatiginerlugu. Sulisitsisup aperisussaanngilaatit sunarpiaq ajoqutiginerit. Taamaattumik nalunaarutigiinnarsin-

10) Napparsimalluni allanilluunniit pissuteqarluni sulinngitsoornerit pillugit malittarisassat atuuttut nalornissutigigukkit:
Sulisut sinniisaat saaffigiuk oqaloqatigalugulu.
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De TI opfordringer
5) Det kan være en god ide at give din leder en tidshorisont
for, hvornår du regner med at være klar til at komme på arbejde igen. Det er dog ikke en pligt for dig at give en sådan
tidshorisont.

Det er vigtigt, at medarbejderne følger nogle spilleregler i
forbindelse med fravær på grund af sygdom eller anden
grund.
SIK’s sekretariat anbefaler, at nedenstående budskab bliver viderebragt af lokalafdelingerne til medlemmerne af SIK, og at
tillidsrepræsentanterne viderebringer budskabet til deres kolleger på arbejdspladsen:

6) Hvis din arbejdsgiver indkalder dig til samtale omkring
dit sygefravær: Mød op til samtalen, medmindre din sygdom
direkte forhindrer dig i at møde frem. I givet fald skal du inden
den indkaldte samtale meddele din arbejdsgiver, at du er forhindret i at møde frem. Samtalen kan dog også ske som en telefonsamtale hjemmefra.

1) Hvis du er syg, skal du huske at give besked om dette
samme dag om morgenen til din arbejdsgiver! Hvis du er syg
flere dage i træk, skal du stadig huske at give besked om fraværet hver dag om morgenen!

7) Hvis din arbejdsgiver beder om en lægeerklæring som
dokumentation for dit sygefravær: Rekvirér denne lægeerklæring hurtigst muligt og giv den til din arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skal betale for lægeerklæringen.

2) Mange arbejdspladser har en personalepolitik eller retningslinier, om hvordan man skal give besked om sygdom eller andet fravær. Sæt dig ind i disse regler og følg dem!

8) Lad være med at forlade din arbejdsplads i utide uden at
give besked. Giv altid besked til din arbejdsgiver, hvis du bliver
nødt til at forlade din arbejdsplads – medmindre du i forvejen
har fået tilladelse fra din arbejdsgiver til at forlade din arbejdsplads (og helst skriftligt).

3) Besked om fravær på grund af sygdom skal helst ske
skriftligt, enten pr. e-mail eller pr. sms. Dette af bevismæssige
grunde. Vi ser alt for ofte, at arbejdsgiveren siger, at der ikke
er modtaget en besked om fravær, men hvor medarbejderen
siger, at man har givet besked mundtlig via telefon.

9) Hvis du ønsker at afslutte dit ansættelsesforhold på arbejdspladsen: Giv arbejdsgiveren din skriftlige opsigelse, i stedet for blot at udeblive fra arbejdet.

4) Ved en sygemelding behøver du ikke at meddele, hvad
du fejler. Din arbejdsgiver må ikke spørge, hvad du eksakt fejler. Du kan derfor nøjes med at meddele, at du er syg pågældende dag/dage. Men hvis du selv ønsker det, kan du godt oplyse arbejdsgiveren om, hvad du fejler.

10) Hvis du er i tvivl om, hvad der er gældende regler omkring
sygdom og andet fravær: Kontakt din tillidsrepræsentant og
snak med hende eller ham om dette.
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Sulisut sinniisaasa 2020-mi pikkorissarnissaat
Qaammarsaanermut Ilinniartitaanermullu Aningaasaateqarfik (QIA) pilersaarusioqqammerpoq sulisut sinniisaasa 2020mi pikkorissarnissaannik.

Pilersaarutaapput pikkorissarnerit Imm. 1-it tallimat, Imm. 2-t
tallimat aamma immikkut ittumik pikkorissarneq misiligutaasoq ataaseq. Tassa pilersaarutit imaapput:

10. – 13. februaari: Sulisut sinniisaat Imm. 1. Sumi: Ilulissat.
9. – 12. marsi: Sulisut sinniisaat Imm. 2. Sumi: Nuuk.
16. – 19. marsi: Sulisut sinniisaat Imm. 1. Sumi: Narsarsuaq.
20. – 23. apriili: Sulisut sinniisaat Imm. 2. Sumi: Nuuk.
11. – 14. maaji: Sulisut sinniisaat Imm. 1. Sumi: Nuuk.
17. – 20. aggusti: Sulisut sinniisaat Imm. 2. Sumi: Nuuk.
14. – 17. septembari: Sulisut sinniisaat Imm. 1. Sumi: Aasiaat.
6. – 9. oktobari: Sulisut sinniisaat (immikkut ittumik misiligutaasumik). Sumi: Aasiaat.
19. – 22. oktobari: Sulisut sinniisaat Imm. 2. Sumi: Nuuk.
9. – 12. novembari: Sulisut sinniisaat Imm. 1. Sumi: Kangerlussuaq.
23. – 26. novembari: Sulisut sinniisaat Imm. 2. Sumi: Nuuk.

Sulisut sinniisaasa 2020-mi pikkorissarnissaat
Peqataasussanik kikkut aalajangiisarpat?
SIK-p allattoqarfia aalajangiisarpoq sulisut sinniisaat kikkut
pikkorissarnernut peqataassanersut. Tamanna pisarpoq sulisut sinniisaat kikkut pikkorissartitsinernut sorlernut peqataasimanerannik nalunaarsukkat tunngavigalugit.

Taava SIK-p pikkorissaqataasussanngortitat attaveqarfigisarpai peqataasinnaanersut qulakkeerniarlugu.
Pikkorissarnerit imarisaat pillugu paasissutissat SIK-p nittartagaani atuarneqarsinnaapput uani: ”Pikkorissarnerit”.

Tillidsrepræsentant-kurser i 2020
Oplysnings- og Uddannelsesfonden (QIA) har nu lagt en plan
for kursusaktiviteter i 2020 for tillidsrepræsentanter.

Kursusplanen rummer fem Imm. 1-kurser, fem Imm. 2-kurser
og et ekstra kursus, som er et pilotprojekt. Her er en oversigt:

10. – 13. februar: Tillidsrepræsentanter Imm. 1. Sted: Ilulissat.
9. – 12. marts: Tillidsrepræsentanter Imm. 2. Sted: Nuuk.
16. – 19. marts: Tillidsrepræsentanter Imm. 1. Sted: Narsarsuaq.
20. – 23. april: Tillidsrepræsentanter Imm. 2. Sted: Nuuk.
11. – 14. maj: Tillidsrepræsentanter Imm. 1. Sted: Nuuk.
17. – 20. august: Tillidsrepræsentanter Imm. 2. Sted: Nuuk.
14. – 17. september: Tillidsrepræsentanter Imm. 1. Sted: Aasiaat.
6. – 9. oktober: Tillidsrepræsentanter (pilotprojekt). Sted: Aasiaat.
19. – 22. oktober: Tillidsrepræsentanter Imm. 2. Sted: Nuuk.
9. – 12. november: Tillidsrepræsentanter Imm. 1. Sted: Kangerlussuaq.
23. – 26. november: Tillidsrepræsentanter Imm. 2. Sted: Nuuk.
Hvem udpeger deltagere?
Det er SIK’s sekretariat, der afgør, hvilke tillidsrepræsentanter, der skal på kursus. Det sker ud fra et register, der viser,
hvem der har deltaget på tillidsrepræsentantkurserne. SIK

kontakter så de udpegede kursister til Imm. 1 og Imm. 2 for at
sikre sig, om de kan deltage.
Yderligere oplysninger om kursernes indhold kan læses i SIK’s
hjemmeside > ”Kurser”.

Normup uuma assiliartaanik assiliisoq / Fotos i denne udgave er taget af: Nukaraq Eugenius
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