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Information til lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter

SIK-p aaqqissuussaanera oqallisigineqaqqissaaq
SIK-p Nakkutilliisoqarfiata ulloq 10. decembari 2020
ataatsimiinnissaani peqataasussat ulloq taanna ullup
qeqqata siorna isumasioqatigiinnissami angisuumik
soqutiginartumillu oqaluuserisassaqarput. Tassa ”SIK-p
siunissaa”. Tassanilu pineqarput kattuffiup aaqqissuussaanerani allannguutissanik SIK-lu nukittorsarniarlugu
iliuusissanik allanik siulersuisuunerit siunnersuutaat.
Imaanngilarli aallartitat decembarip qulingani ataatsimeeqataasussat kisimik tamanna pillugu isummersussasut.

Siunnersuutit oktobarip naalernerani immikkoortortaqarfinnut tamanut nassiussuunneqarput taakkunani
siulersuisut siunnersuutinik atuarnissaminnut oqaluuserinninnissaminnullu periarfissaqaqqullugit. Tamaangali
killeqassanngilaq.
Aaqqissuussaanermi allannguutinik malittarisassatigoortunik aalajangiisinnaatitaasutuaq tassaavoq Ataatsimeersuarneq. Nakkutilliisoqarfik tamakkuninnga aalajangiisinnaanngilaq. Tullianik ataatsimeersuarnissaq pissaaq septembarimi 2021-mi. Siulersuisuunerillu kissaatiaat allannguutissatut siunnersuutit Nakkutilliisoqarfimmut oqaluuserisassanngortinneqaqqaarallassasut erseqqinnerusunngorlugit Ataatsimeersuarnissamut saqqummiunneqartinnagit.

Taavami siunnersuutit suuppat?
Ilaatigut pineqarput siunnersuutit malittarisassanik
allanngortitseqqaarluni piviusunngortinneqarsinnaasut, ilaatigullu anguniakkat malittarisassanik allanngortitsinngikkaluarluni sulissutigineqarsinnaasut.
Aaqqissuussinermillu allanngortitsiniartilluni pioreersunik atorunnaarsitsisoqartaannarpoq, isumagisassat
pingaartitat iluamik aallunneqarsinnaaniassammata:
Ilaatigut siunnersuutigineqarpoq Nakkutilliisoqarfik
kattuffimmi aalajangersaasarfiit pingajuattut atorunnaassasoq. Ataatsimeersuarneq siulersuisuunerillu
aalajangersaasarfittut atuutereerput, pingajoqarnissaallu pissutsini piviusuni pisariaqartinneqanngilaq.
Aammami ”nakkutilliinissamik” siunertaq ullutsinni
pisariitsumik attaveqaqatigiissinnaalernikkut allatut
ingerlanneqarsinnaavoq.
Immikkoortortaqarfiussagaanni ikinnerpaamik 100nik ilaasortaqartariaqarpoq, ullumikkutut 35-niunngitsoq. Taamaalilluni pisariillisaasoqassaaq, tassami
misilittakkat imaammata immikkoortortaqarfik peqatigiiffittut aaqqissuussamik siulersuisoqarluni, ataatsimeersuartarluni il.il. aalaakkaasumik ingerlaniaruni
amerlanerusunik ilaasortaqartariaqartoq. Siunnersuu-

(Qupp. tullermi nangissaaq)

(Quppernermit siulianit nangillugu:)

tigineqarpoq najukkani immikkoortortaqarfeeruttuni
attaveqaateqarneq ineriartortinneqassasoq.
Ilaasortat akiliutaat nunami tamarmi assigiilissapput.
Ilaasortattami, aammalumi allat ilaasortanngorusuttartut, sooq ilaasortaanermut akiliutit nunami ataatsimi
assigiinngittariaqarnerat paasiuminaatsittarpaat. Aammami SIK sulisartut kattuffiini kisiartaalluni illoqarfimmit illoqarfimmut assigiinngitsunik akiliuteqartitsivoq.

•

Immikkoortortaqarfiit ataatsimeersuarnerini
kattuffiup peqataasarnissaa.

•

Immikkoortortaqarfinni malittarisassat malittarisassanut nalinginnaasunut naapertuuttuunissaat.

•

Sulisut sinniisaasa suliffinni assigiinngitsuni
amerlanerungaatsiarnissaat.

•

Qarasaaasiakkut toqqaannartumik SIK-mut ilaasortanngorsinnaalernissaq.

SIK-p siulittaasuata siunnersuutinik saqqummiussissutaani ”ilaasortaq qitiutillugu” eqqarsarnissaq pingaartinneqarpoq – imaappoq ilaasortanik sullissinerup nukittorsarneqarnissaa.
Kattuffimmi iliuuserisavut tamarmik ilaasortanut ataasiakkaanut kattuffimmullu tamarmut suna iluaqutaanerpaasussaq apeqqutaatillugu ingerlanneqassapput.

Tamakkua saniatigut kattuffiup nukittorsaatissaanik siunnersuutit allat saqqummiussorneqarput, soorlu makku:
Immikkoortortaqarfiit suliassavimminnik ingerlatsinissaannut nukittorsarneqarnissaat.

Sulisut sinniisaasa pisinnaasamikkut ineriartortinneqartuarnissaat

Ilaasortaq qitiutillugu

Suliniutissanut allanut siunnersuutit

•

•

”Kattuffik ullutsinnut naleqqussarsinnaasariaqarpoq.
SIK-p naleqartitai siunertaalu kattuffiup malittarisassaani qulequtanngorlugit allattorneqarsimasut pisoqalisussaanngillat. Periaatsilli SIK-p aaqqissuussaanerani atorneqartut ukiut 20-30-t matuma siornatigut
naleqqulluartuutinneqartut imaassinnaavoq ullumikkut naleqqukkunnaarsimasut,” Jess G. Berthelsen siunnersuutinik saqqummiussissutimini taama allappoq.

Aaqqissuussaanermi allannguutit kingulliit
SIK-p aaqqissuussaanerani ingerlatsineranilu allannguutit annertuut kingulliit pipput 2013-imi ataatsimeersuarnerup kingunerisaanik.

qartartut amerlineqarput ilaasortanut ataasiakkaanut
sullissinermi isumagisassat amerlinerat eqqarsaatigalugu.

Siullermik, immikkoortortaqarfiit kattuffiup allattoqarfianit aningaaserissunneqalerput.

Pingajussaanik, SIK-p Inuusuttai pilersinneqarput
inuusuttut akornanni sulisartoqarnikkut eqeersaanissaq tapersersorumallugu.

Aappassaanik, aalajangiunneqarpoq suliassat ilaasortanut ataasiakkaanut tunngasut (akissarsiaqartitaanermut, soraarsitaanernut il.il.) katuffiup allattoqarfiata isumagisarilissagai, immikkoortortaqarfinni
suliarineqaratik. Tamatumunnga atatillugu ilaasortat
akiliutaasa ilaat kattuffimmut agguagarsiaritinne-

2017-imi ataatsimeersuarnermi SIK-p malittarisassai
iluarsaanneqaqqipput, arlalitsigut nutaanik aalajangersaasoqarluni SIK-p sulisartut kattuffittut ataasiunerusumik ingerlanissaa siunertaralugu.

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
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SIK’s struktur op til ny diskussion
stabilt som en forening med en generalforsamling, bestyrelse m.v. I stedet foreslås, at der rundt omkring udvikles et netværk af lokale kontaktpersoner.

Deltagere i SIK’s Repræsentantskab, som holder videomøde den 10. december 2020, får et stort og
spændende emne at drøfte på et formiddags-seminar
samme dag. Emnet er ”SIK’s fremtid”. Og det drejer
sig om hovedbestyrelsens forslag til ændringer i organisationen og til andre tiltag for at styrke SIK.

Der skal være ens medlemskontingenter i hele landet.
Det er da også svært at forklare vores medlemmer og
potentielle nye medlemmer, hvorfor der skal være
forskellige kontingenter rundt om i landet. SIK er i øvrigt den eneste fagforening her i landet, som har forskelige kontingentstørrelser fra by til by.

Men det er ikke meningen, at det kun er de delegerede til mødet den 10. december, der skal danne sig en
mening om emnet.

Øvrige forslag til indsatser

Forslagene er blevet sendt ud til alle lokalafdelinger i
slutningen af oktober, så i hvert fald deres bestyrelser
sammen kan sætte sig ind i materialet og drøfte det.
Og hermed er det ikke slut.

Derudover bliver der i oplægget opremset en række
forslag til styrkelse af fagforeningsarbejdet, herunder:

Det er kun Kongressen – og ikke Repræsentantskabet
– der kan beslutte ændringer, som berører strukturmæssige bestemmelser i organisationens vedtægter.
Den næstkommende kongres afholdes i september
2021. Og hovedbestyrelsen ønsker, at Repræsentantskabet skal være det første led til at drøfte forslagene,
som så kan formuleres nærmere til endelig afgørelse i
Kongressen.

Strukturforslagene
Hvad handler forslagene så om i oplægget om SIK’s
fremtid?
Her er der tale om både forslag, der kræver ændringer
i vedtægterne for at de kan gennemføres, og målsætninger, der kan opnås ved indsatser uden nødvendigvis
at ændre bestemmelser i vedtægterne. Og når man
taler om strukturændringer, er der ofte ting, der vælges fra til fordel for prioritering af andre ting:

•

Styrkelse af lokalafdelingerne til at varetage
deres kerneopgaver.

•

Repræsentation fra fagforbundet i lokale generalforsamlinger.

•

Lokale vedtægter, som mindst svarer til standardvedtægterne.

•

Yderligere styrkelse af tillidsrepræsentanters
kompetencer.

•

Markant flere tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne.

•

Mulighed for at tilmelde sig SIK elektronisk via
internettet.

Med medlemmet i centrum
I SIK-formandens forelæggelsesnotat fremhæves det, at
der skal tænkes ”med medlemmet i centrum” – altså
styrkelse af medlemsservice.

Det foreslås blandt andet, at Repræsentantskabet udgår af organisationsstrukturen som et organ med besluttende myndighed udover Kongressen og hovedbestyrelsen. I praksis er der nemlig ikke behov for en
tredje besluttende myndighed i organisationen, ligesom tilsynsfunktionen (deraf navnet ”Nakkutilliisoqarfik”) kan praktiseres på en anden måde i dagens ITsamfund.

Alt, hvad vi foretager os i fagforbundet, skal ske ud fra
spørgsmålet om, hvad der gavner det enkelte medlem
og hele fagforbundet bedst.
”Det er en forudsætning, at organisationen følger med
tiden. De værdier, som SIK kæmper for, og som er beskrevet i korthed i organisationens formålsparagraf, er
eviggyldige. Men den måde, SIK er organiseret på, og
som var god og hensigtsmæssig for 20-30 år siden, er
måske ikke god og ikke hensigtsmæssig i dag,” skriver
Jess G. Berthelsen i et præsentationsnotat, der er udsendt til lokalafdelingerne og til de delegerede til Repræsentantskabsmødet.

Der skal være mindst 100 medlemmer for at være en
lokalafdeling mod mindst 35 i dag. Det skal ske i forenklingens navn, da erfaringerne siger, at der skal
være en rimelig stor basis af medlemmer for, at en
lokalafdeling har realistiske muligheder for at fungere
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De seneste strukturændringer i SIK
De seneste gennemgribende ændringer i SIK’s organisation og drift skete i forbindelse med kongressen i 2013.

I den forbindelse blev fagforbundets andel af medlemskontingentet justeret opad for at imødekomme
det stigende antal opgaver med personsager.

For det første blev bogføringen af lokalafdelingernes økonomi samlet i fagforbundets sekretariat.

For det tredje blev SIK Ungdom dannet for at støtte
aktiveringen af de unge i det faglige arbejde.

For det andet blev det besluttet, at arbejdet med
personsager (lønsager, afskedigelser m.v.) fremover
blev udført i fagforbundets sekretariat, ikke i lokalafdelingerne.

På kongressen i 2017 blev der vedtaget nye vedtægter for SIK, som på en række områder fastsatte
nye bestemmelser for, hvorledes SIK skal fungere
som ét fælles fagforbund.

NSIP-p qanittumik suleqatigineqarnera
nangissaaq
Ukioq manna juunimi SIK-p Nuummi immikkoortortaqarfiata NSIP-p kattuffiup allattoqarfia allaffissornikkut
sullinneqarnissamik isumaqatigiissuteqarfigaa. NSIP-p
siulersuisui aalajangeqqammerput suleqatigiinneq sullissinerlu tamanna 2021-mi nangissasoq.

sunik pisassaqarlutik tassunngarajuttuupput. Ilami
aamma tamatta kattuffik ataasiusoq ilaasortaaffigaarput siunertat taakkuusut anguniagaralutigit
Suleqatigiinnissamik isumaqatigiissummi ilaatigut pineqarput suliffeqarfinnut pulaaqattaarnissat pilersaarusiorneqarnerat ingerlanneqarnissaallu, sulisut sinniisuinik ataatsimeeqateqartarnerit, siulersuisut ataatsimiittarneri aamma inunnut tunngasutigut suliassaalersartut.

Aammami tamanna tulluaannarpoq. SIK aamma NSP
illoqatigeereerput Issortarfik 11-mi (aammattaaq soraarnerussutisiassanik aningaasaateqarfik SISA illoqatigalugu), immikkoortortaqarfiullu ilaasortai assigiinngit-

Tæt samarbejde med NSIP fortsætter
I juni i år indgik SIK’s Nuuk-afdeling, NSIP, en aftale
med fagforbundets sekretariat om administrativ betjening. NSIP’s bestyrelse har nu besluttet, at det aftalte
samarbejde og betjeningen af lokalafdelingen fortsætter i 2021.

mer ofte kommer til på forskellige ærinder – og i øvrigt
er vi alle sammen i ét og samme fagforbund med samme formål.
Samarbejdet indebærer, at fagforbundet udfører fornøden sekretariatsbistand for NSIP – i forbindelse med
bl. a. planlægning og gennemførelse af virksomhedsbesøg, møder med tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmøder og i forbindelse med konkrete personsager for
medlemmerne.

Det kan man også lige så godt. NSIP er i forvejen i den
samme bygning på Issortarfimmut 11 som SIK (og som
pensionskassen SISA), hvor lokalafdelingens medlem-
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