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Forord 

S 
OM ET NYT initiativ er denne årsberetning ud-
arbejdet, primært for at vise hvilke opgaver 
SIK’s sekretariat har varetaget i 2020. Det er 

på ingen måder en komplet oversigt over de opgaver 
og sager sekretariatet har haft, men årsberetningen er 
mere tænkt som en beskrivelse, der skal give et over-
blik over de mangeartede opgaver sekretariatet har 
beskæftiget sig med i året, der er gået.  

Som det fremgår af årsberetningen har vi mange for-
skelligartede opgaver i sekretariatet. Det er naturligvis 
vores målsætning at yde vores medlemmer en god 
service og varetage deres interesser på den bedst 

mulige måde. Og i forhold til de offentlige og private 
arbejdsgivere, er det af afgørende betydning, at SIK’s 
arbejde præger præg af seriøsitet, således at vi opleves 
som en troværdig part at forhandle og samarbejde 
med. 

Målgruppen for denne årsberetning er primært SIK’s 
medlemmer, hovedbestyrelsen, lokalafdelingerne og 
SIK’s mange tillidsrepræsentanter. 

God læselyst! 

Bjarne Petersen 
Sekretariatschef i SIK 

Siulequt 

U 
KIUMOORTUMIK nalunaarusiaq manna ili-
uusiuvoq nutaaq SIK-p allattoqarfiani 2020-
mi sunik ingerlataqartoqarsimaneranik ta-

kussutissiiniartussaq. Soorunami sammisat suliallu 
tamaviisa sukumiisumik allattorneqanngikkaluarput, 
taamatulli nalunaarusiornikkut paasissutissiiniarpu-
gut kattuffiup allattoqarfiani ukiup ingerlanerani suli-
at tamalaat qanoq ittut ingerlanneqarsimanerannik. 

Soorunami siunertaraarput katuffiup ilaasortaanik 
sullissilluarnissarput soqutigisaannillu isumaginnillu-
arnissarput. Taamalu aamma pisortani  namminer- 

sortunilu sulisitsisunut attaveqarnitsinni SIK-p isumaqa-
tiginiartakkatut suleqatissatullu tutsuiginartumik immi-
nut takutittarnissaa pingaartilluinnarparput. 

Ukiumoortumik nalunaarusiamik matuminnga suliaqar-
nitsinni saaffigisavut tassaanerupput kattuffiup ilaasor-
tai, siulersuisuunerit, immikkoortortaqarfiit aamma su-
lisut sinniisorpassui SIK-mut atasut. 

Atuarluarisitoq! 

Bjarne Petersen 
SIK-p allattoqarfiani pisortaq 
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SIK-p allattoqarfiata aaqqissugaanera 

SIK-sekretariatets organisation 
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SIK-p allattoqarfiani suliassat pingaarnerit qulequ-
tarsiorlugit ukuupput: 

• Siulersuisuunerit aamma Ulluinnarni Aqutsisut 
(siulittaasup aamma siulittaasup tulliata) siunner-
sorneqartarnerat sullinneqarnerallu. 

• Ilaasortat, immikkoortortaqarfiit aamma sulisut 
sinniisaasa siunnersorneqartarnerat, soorlu isu-
maqatigiissutit inatsisillu pillugit. 

• Isumaqatigiinniartarnerni peqataaneq. 

• Inunnut ataasiakkaanut tunngasunik suliaqarneq, 
soorlu soraarsitsinernut akissarsiaqartitsinermullu 
tunngasutigut. 

• Ilaasortanut nunanit allaneersunut ikiuunneq suli-
assani aalajangersimasuni. Sulinerminni atugari-
saasa assigiinngitsutigut pitsanngorsarneqarnis-
saat sulissutigineqartarpoq. 

• Qaammarsaanermut Ilinniartitaanermullu Ani-
ngaasaateqarfiup siulersuisuisalu sullinneqarne-
rat. 

• Sulinngiffeqarluni Angalanermut Aningaasaa-
teqarfiup siulersuisuisalu sullinneqarnerat.. 

Allattoqarfiup suut isumagisassarigai 

Asseq quppernermi siulianiittoq: 2020-mi sulisut allannguuteqanngillat, tassa allatto-
qarfimmi sulisut ukioq tamaat allannguuteqaratik taakkuuginnarput. Uani siulittaasoq 
Jess G. Berthelsen aamma siulittaasup tullia Ludvig Larsen assiliseqatigivaat. 

Foto på forrige side: I 2020 har der ikke været nogen udskiftning i medarbejderstaben. 
Alle medarbejderne i sekretariatet har således været ansat i her i hele året. Her er de 
fotograferet sammen med formand Jess G.Berthelsen og næstformand Ludvig Larsen. 

• Isumaginninnermut Aningaasaateqarfiit siulersu-
isuisalu sullinneqarnerat. 

• Inatsisissat nalunaarutissallu pillugit tusarniaa-
nernut SIK-mut tusarniutigineqartunut akissute-
qartarnerit. 

• SIK-p Inuusuttaanik suleqateqarneq. 

• SIK pillugu paasissutissiisarneq, soorlu nittartak-
kakkut Facebookikkullu. 

• Ilaasortassarsiorneq. 

• Sulisut sinniisoqarnerat pillugu suliniutit assigiin-
ngitsut, soorlu pikkorissaasarnerit. 

• Aningaaserinikkut sullissineq SIK-mut, immik-
koortortaqarfinnut aamma Sulisartut Højskolian-
nut. 

• Nuummi immikkoortortaqarfimmut allaffeqar-
nikkut sullissineq. 

• Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu sulisut kattuffii-
nik suleqateqarneq. 

Suliassat taagorneqartut taakku qanoq ingerlassima-
nerivut qupperni tulliuttuni allaaserineqassaaq. 
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I overskriftsform varetager SIK’s sekretariat følgende 
hovedopgaver: 

• Rådgivning og servicering af Hovedbestyrelsen og 
Forretningsudvalget (formanden og næstforman-
den). 

• Rådgivning til medlemmerne, lokalafdelingerne 
og tillidsrepræsentanterne, bl.a. om overenskom-
ster og lovgivning. 

• Deltagelse i overenskomstforhandlinger. 

• Behandling af konkrete personsager, såsom af-
skedigelsessager og spørgsmål om lønmæssig 
indplacering m.v. 

• Hjælp til udenlandske medlemmer i konkrete sa-
ger. Arbejder for at forbedre deres arbejdsvilkår 
på forskellige måder. 

• Administration af Oplysnings- og Uddannelsesfon-
den og servicering af fondens bestyrelse. 

• Administration af Feriefonden og servicering af 
fondens bestyrelse. 

 

Hvilke opgaver sekretariatet varetager 
• Administration af socialfondene og servicering af 

fondenes bestyrelser. 

• Udarbejdelse af høringssvar til forslag til love og 
bekendtgørelser, som SIK får i høring. 

• Sparring med SIK Ungdom. 

• Informationsarbejde om SIK, herunder hjemme-
side og Facebookside. 

• Medlemshvervning. 

• Diverse indsatser på tillidsrepræsentantområdet, 
herunder undervisning. 

• Bogholderi for SIK, lokalafdelingerne og Sulisar-
tut Højskoliat. 

• Sekretariatsbistand til lokalafdelingen i Nuuk. 

• Samarbejdet med de andre fagforeninger i Grøn-
land og i Danmark. 

Hvordan vi har løst disse opgaver vil blive beskrevet i 
de følgende sider. 
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S 
IK-P ALLATTOQARFIANI sulisut – pingaartumillu 
allattoqarfiup pisortaa aamma siulittaasup allat-
taa – siulittaasumik siulittaasullu tullianik, kiisalu 

siulersuisuunernik, siunnersuillutillu sullissisarput. 

Tamatumunnga ilaapput siulersuisuunerit ataatsimiin-
nerinik aaqqissuussinerit ataatsimiinnernilu atortussanik 
saqqummiussassanillu suliaqarnerit. Taamattaaq siuler-
suisuunerit aalajangigaasa malittareqqinneqarnissaanni 
suliassat assigiinngitsut isumagineqartarput. 

Assersuutigalugu taaneqarsinnaavoq oqallisissiap ”SIK-p 
siunissaa”-nik qulequtaqartup suliarineqarnera. Oqalli-
sissiaq siulersuisuunerit juunimi 2020-mi ataatsimiinne-
ranni saqqummiunneqarpoq isummersorfigineqarlunilu. 

Oqallisissiaq ilaatigut imaqarpoq SIK-p aaqqissuussaane-
rata allannguutissaatut siunnersuutinik arlalinnik siuler- 

Siulersuisuunerit Ulluinnarnilu Aqutsisut 
suisuunernit tapersersorneqartunik, taamalu SIK-p 
Nakkutilliisoqarfiata decembarimi videokkut ataatsi-
miinnera sioqqullugu isumasioqatigiinnermi oqallisigi-
neqartunik. Isumaavorlu ”SIK-p siunissaa”-nik oqallisis-
siaq taanna 2021-mi kattuffiup ataatsimeersuarnissaani 
oqaluuserisassanngortinneqassasoq; immaqa kattuffi-
up malittarisassaasa allanngortinneqarnissaannik ki-
nguneqartussamik. 

Siulersuisuunerit 2020-mi sisamariarlutik ataatsimiip-
put. Coronap nalorninartorsiortitsinera pissutigalugu 
ataatsimiinnerit tamarmik Nuummi pipput. 

Siulersuisuunerit ataatsimiinnerini allattoqarfimmit uku 
peqataasarput: Allattoqarfiup pisortaa Bjarne Petersen, 
siulittaasup allattaa Estrella Mølgaard Thomsen aamma 
siunnersorti Svend Møller. 

Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget 

D 
E ANSATTE i SIK’s sekretariat – og særligt sek-
retariatschefen og formandens sekretær –  
varetager en omfattende rådgivning og ser-

vicering af formanden og næstformanden, og hovedbe-
styrelsen i øvrigt. 

Dette omfatter bl.a. indkaldelse til hovedbestyrelsesmø-
der og udarbejdelse og udsendelse af diverse oplæg til 
brug for møderne, samt referatskrivning fra møderne. 
De ansatte har ligeledes efterfølgende en række opga-
ver i forbindelse med opfølgning på de beslutninger, der 
tages i hovedbestyrelsen. 

 

Som eksempel på udarbejdelse af oplæg til hovedbe-
styrelsens stillingtagen kan nævnes oplæg til ”SIK’s 
fremtid”, som blev forelagt hovedbestyrelsen på dens 
møde i juni 2020.  

Oplægget indeholdt bl.a. en række forslag til ændringer 
af SIK’s struktur, og blev godkendt af hovedstyrelsen, 
hvorefter oplægget blev drøftet på et temamøde i for-
bindelse med online-mødet i SIK’s Repræsentantskab i 
december. Det er herefter tanken, at ”SIK’s fremtid” 
skal drøftes på kongressen i september 2021; eventuelt 
med ændringer af fagforbundets vedtægter til følge. 

I 2020 blev der afholdt 4 hovedbestyrelsesmøder. På 
grund af corona-situationen blev de alle afholdt i Nuuk.  

Fra sekretariatet deltager følgende i hovedbestyrelses-
møderne: Sekretariatschef Bjarne Petersen, formands-
sekretær Estrella Mølgaard Thomsen og konsulent 
Svend Møller. 
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S 
IK-P ALLATTOQARFIANI sulisut siunnersuisarnik-
kut annertuumik ingerlataqarput, ilaasortanut, 
immikkoortortaqarfinnit saaffiginnittartunut 

sinerissamilu suliffinni tamalaani sulisut sinniisorpassui-
nut. Siunnersuineq telefonikkut e-mailikkullu akissute-
qartarnertigut ingerlanneqartarpoq. Assigiinngitsorpas-
suit saaffiginnissutigineqartarput, tassaagajuppulli isu-
maqatigiissutit inatsisillu qanoq paasineqarnissaannut 
tunngassuteqartut. 

Isumaqatigiissutinut tunngatillugu siunnersuinerit ilaati-
gut makkununnga tunngassuteqartarput:   

a. Akissarsianut tapit pillugit malittarisassat ilaasa 
qanoq paasineqarnissaat. 

b. Qaangiuttoornersiuteqarnermut malittarisassat 
ilaasa qanoq paasineqarnissaat. 

c. Piffissamut suliffiusumut malittarisassat qanoq 
paasineqarnissaat. 

d. Suliamut aalajangersimasumut tapit (atorfimmi 
qutsinnerusumi kingoraartaasimagaanni) pillugit 
malittarisassat qanoq paasineqarnissaat. 

e. Tunisassiornerup unitsinneqarnera pissutigalu-
gu angerlartitaasimagaanni pisinnaatitaaffiit 
suunersut.  

f. Napparsimagaanni pisinnaatitaaffiit suunersut, 
soorlu napparsimanersiuteqarsinnaaneq. 

g. Meeqqap napparsimanerani ullormi siullermi 
sulinngiffeqarsinnaatitaaneq, ullunilu tulliuttuni 
meeraq suli napparsimappat pisinnaatitaaffiit 
suunersut. 

Inatsisinut tunngatillugu siunnersuinerit ilaatigut mak-
kununnga tunngassuteqartarput: 

a. Suliffeerunnersiuteqarnermut inatsisip qanoq 
paasineqarnissaa. Soorlu suliffeerunnersiute-
qartitaassagaanni suut piumasarineqarnersut. 

b. Feeriamut inatsimmi malittarisassat qanoq paa-
sineqassanersut. Soorlu qanoq sivisutigisumik 
feeriarsinnaaneq, feeriarnersiuteqarsinnaaneq 
qaqugu qanorlu atsigisumik, aamma sulisitsisoq 
feeriamik pilersaarutaareersumik unitsitsisin-
naatitaanersoq. 

Ilaasortanik sulisullu sinniisaannik siunnersuineq 
c. Funktionærit (”atorfillit”) pillugit inatsimmi aa-

lajangersakkat qanoq paasineqarnissaat, soorlu 
qaqugu funktionærinngortoqartarnersoq funk-
tionærip pisinnaatitaaffiinik pisinnaatitaaffeqa-
runi, 

d. Erninermut atatillugu angajoqqaat sulinngif-
feqarsinnaatitaanerannut malittarisassat qa-
noq paasineqarnissaat, soorlu sulisitsisoq naar-
tusumik soraarsitsisinnaanersoq kiisalu naartu-
nermi qanoq sivisutigisumik sulinngiffeqarto-
qarsinnaanersoq, aamma angajoqqaatut. 

Siunnersuineq telefonikkut saaffiginninnertigut e-mail-
kkullu piinnarani aammattaaq SIK-p nittartagaatigut 
Facebookiatigullu ilisimatitsissuteqartarnertigut pisar-
poq, aammali naqitaaqqatigut assigisaatigullu. 

Soorlu ”Inassutit qulit” nittartakkatsigut saqqummiup-
pavut, tassa napparsimaneq pissutigalugu suliartun-
ngitsuussagaanni iliuuserisassanik eqqaasitsissutit ka-
jumissaarutillu arlallit. Kajumissaarutit taakkorpiaat 
aamma sulisut sinniisaasa pikkorissarnerini sammine-
qartalerput. 

”Inassutinik qulinik” taallugit taamatut saqqummiussa-
qarpugut maluginiartaratsigu napparsimalluni sulisitsi-
sumut nalunaaruteqartannginneq kattuffiup ilaasortaa-
sa ilaasa soraarsitaanerinut pissutaasartoq. SIK-millu 
ileqqoreqqusaasunik maleruaanissap pingaaruteqarne-
ra ilaasortanut ilisimatitsissutigissallugu pingaartippar-
put, soorlu suliartunngitsuussagaanni sulisitsisumut 
tamatuminnga nalunaaruteqartarnissaq. 

Taasariaqarportaaq naqitaaqqanik marlussunnik saq-
qummersitsigatta. Aappaa tassaavoq ”SIK-mut ilaasor-
taanerup iluaqutissartai”, kattuffimmut taamatut atta-
veqarnissamut pissutissaalluartunik naatsumik allaa-
serinniffiusoq. Naqitaaqqap aappaa qulequtaqarpoq 
”Peruluutaasumik napparsimalernermi ingiaqatigine-
qarneq”, tassani nassuiaatigineqarlutik SIK-p isumagin-
ninnermut aningaasaateqarfiisa napparsimasunik unik-
kiartortunik ingiaqatiginninnissamut periarfissiissutaat, 
ingiaqataasut angalanerannut ineqarnerannullu akiliul-
lugit aammalu akissarsiassaraluaminnik annaassaannut 
matussutissillugit. 

Siunnersuinermut paasissutissiinermullu assersuutissaq 
alla tassaavoq napparsimanersiutit aamma suliffeerun-
nermi ikiorsiissutit ataatsikkut pineqarsinnaanerat SIK-
p nittartagaatigut Facebookiatigullu paasisitsiniutigine-
qarmat. 
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D 
E ANSATTE i SIK’s sekretariat yder en omfat-
tende rådgivning til vores medlemmer, repræ-
sentanter fra lokalafdelingerne og til de man-

ge tillidsrepræsentanter rundt på arbejdspladserne. 
Denne rådgivning foregår både telefonisk og ved besva-
relse af e-mails. Det er mange forskelligartede emner, 
der rådgives om, men blandt de mest typiske emner er 
forståelse af forskellige bestemmelser i overenskom-
sterne og i lovgivningen.  

Rådgivning om overenskomsterne vedrører bl.a. besva-
relse af spørgsmål vedrørende:   

a. Forståelsen af reglerne om diverse løntillæg. 

b. Forståelse af reglerne vedrørende overtidsbeta-
ling. 

c. Forståelse af arbejdstidsreglerne. 

d. Forståelse af reglerne vedrørende funktionstil-
læg, såfremt man i en periode har fungeret i en 
overordnet stilling. 

e. Rettighederne ved hjemsendelse på grund af 
produktionsstop. 

f. Rettighederne ved sygdom, herunder mulighe-
den for at få sygedagpenge. 

g. Barnets første sygedag, og hvad man har 
rettighed til, såfremt barnet stadig er sygt efter 
den første sygedag. 

Rådgivning om lovgivningen vedrører bl.a. besvarelse af 
spørgsmål vedrørende: 

a. Forståelse af reglerne i lov om arbejdsmarkeds-
ydelser. Herunder om man opfylder betingelser-
ne for at få arbejdsmarkedsydelse. 

b. Forståelse af reglerne i ferieloven, herunder 
hvor meget ferie man har ret til, hvornår og 
hvor meget feriegodtgørelse man har ret til, og 
hvorvidt arbejdsgiveren har ret til at inddrage 
allerede planlagt ferie. 

Rådgivning af medlemmer og tillidsfolk 
c. Forståelse af bestemmelserne i funktionærlo-

ven, herunder om hvornår man har status som 
funktionær med de rettigheder det indebærer. 

d. Forståelse af reglerne om barsel- og forældre-
orlov, herunder hvorvidt arbejdsgiveren har ret 
til at afskedige en gravid, og hvor meget barsel- 
og forældreorlov man har krav på. 

Rådgivningen sker ikke alene i forbindelse med telefon-
henvendelser og e-mailbesvarelser, men også i form af 
tekster på SIK’s hjemmeside og Facebook-side, samt i 
form af pjecer og andre skriftlige udgivelser. 

Vi har bl.a. på vores hjemmeside indsat ”Ti opfordrin-
ger” til vores medlemmer omkring, hvordan de skal 
agere ved sygdomsfravær fra deres arbejdsplads. Disse 
opfordringer er også en del af undervisningen på de 
kurser for tillidsrepræsentanter der afholdes. 

Grunden til, at SIK har udarbejdet disse 10 opfordringer 
er, at vi ofte ser, at nogle af vores medlemmer bliver 
afskediget, fordi de ikke har givet deres arbejdsgiver 
besked om sygefraværet eller blot er udeblevet fra ar-
bejdet. Fra SIK’s side finder vi det derfor vigtigt at infor-
mere vores medlemmer om, at det er vigtigt at følge 
nogle spilleregler, herunder lade være med blot at ude-
blive fra arbejdet uden at give besked til arbejdsgive-
ren. 

Et andet eksempel er udgivelsen af et par nye pjecer. 
Det er ”Fordele ved at være medlem af SIK”, som for-
tæller i korthed om de gode grunde til at være med i 
fagforbundet. Det er også pjecen ”Ledsagelse ved al-
vorlig sygdom”, der fortæller om de muligheder for 
hjælp man kan få fra socialfondene – herunder mulig-
heden for at være ledsager til en alvorlig syg, hvor soci-
alfonden betaler for rejse og ophold samt tabt arbejds-
fortjeneste. 

Et tredje eksempel er, at vi på vores hjemmeside og på 
Facebook har kørt en oplysningskampagne om, at man 
som ansat kan have krav på såvel sygedagpenge som 
arbejdsmarkedsydelse. 
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U 
LLUINNARNI Aqutsisut (siulittaasoq imaluun-
niit siulittaasup tullia siulittaasoq paaseqatiga-
lugu) sulisitsisunik isumaqatiginninniartuusar-

put. Allattoqarfimmili sulisut piareersarnerni isumaqati-
giinniarnerillu ingerlanneqarnerini peqataasarputtaaq, 
taamatullu aamma isumaqatigiinniarnerit malittareqqin-
neqarnerini suleqataasarlutik. 

Isumaqatigiinniarnissanut piareersaatit ilaatigut makku 
SIK-p allattoqarfiani ingerlanneqartarput: 

a) Ukiumoortumik pilersaarusiortoqarlunilu piffis-
salersuisoqartarpoq ukioq taanna isumaqatigiin-
niarnerit suut ingerlanneqassanersut. 

b) Isumaqatigiinniarnerni piumasaqaatissat pillugit 
kattuffiup immikkoortortaqarfii, sulisut sinnii-
saat il.il. tusarniaavigineqartarput. 

c) Naatsorsuisoqartarpoq isumaqatigiinniarnissa-
nik piumasaqaatiginiakkat sulisitsisunut qanoq 
akeqassanersut. 

d) Isumaqatigiissutissatut missiliuutit allanneqar-
tarput. 

e) Isumaqatigiinniarnissat pillugit oqaloqatigiinne-
rit ingerlanneqartarput, soorlu isumaqatigiinni-
artussat piareersaataasumik ataatsimiissapput, 
immaqa sulisut pineqartut sinniisaasa ilaat pe-
qataasoralugu. 

2020-mi isumaqatigiissuteqarfigineqarput Royal Arctic 
Line (isumaqatigiissutinik pingasunik), Nuup Bussii aam-
ma Hotel Arctic. Aammattaaq Danmarkiip naalagaaffiani 
sulisut pillugit isumaqatigiissutit marlussuit naalagaaf-
fimmut isumaqatigiissutigineqarput. 

Isumaqatiginninniartarnerit 
Aammattaaq 2020-mi SIK-p suliffeqarfik LNS (rubinisi-
ornermik ingerlatalik) attaveqarfigisarsimavaa isuma-
qatigiissuteqarfiginissaa siunertaralugu. Taamattaaq 
Danmarkimi naalagaaffik attaveqarfigisarsimavarput 
kommunefogedit pillugit isumaqatigiissuteqarnissaq 
siunertaralugu. SIK-p neriuutigaa oqaloqatigiinnerit 
ingerlateqqinneqassasut 2021-mi isumaqatigiissuteqar-
nissamik kinguneqartumik. 

Suliffeqarfiit arlallit maannamut isumaqatigiissuteqarfi-
gineqarsimanngitsut 2020-mi aamma attaviginiarne-
qarsimapput isumaqatigiissuteqarfigerusukkaluarlugit. 
Ilaatigut tassaapput Halibut Greenland, Disko Line aam-
ma Ilulissani hotelit arlallit. Neriuutigineqarpoq attavi-
gineqartarnerat 2021-mi ingerlaqqissinnaassasoq. 

Isumaqatigiissuteqartarneq sammitillugu eqqaaneqan-
ngitsoorsinnaanngilaq ”Isumaqatigiissutinut Isumalio-
qatigiissitaq” 2020-mi pilersinneqarsimammat. Pisortat 
ingerlatsiviini isumaqatigiissuteqartarnerup siunissami 
qanoq aaqqissugaanissaa tamatumani pineqarpoq. Siu-
nertaavoq isumaqatigiissutit ikilisarlugillu paasiuminar-
sarneqassasut, taamatuttaarlu isumaqatigiinniartarne-
rit pisariinnerusumik ingerlanneqartalissasut. Isumalio-
qatigiissitamut suliakkiissummi allassimavoq isumalio-
qatigiissitaq 2021-mi ukiakkut siunnersuutinik politik-
kikkut isummerfigisassanik saqqummiussiumaartoq. 

Isumaqatigiissutinut Isumalioqatigiissitaq sulisitsisunit 
sulisartullu kattuffiinit ilaasortaaffigineqarpoq. SIK-mit 
ilaasortaavoq Jess G. Berthelsen, sinniisussaralugu si-

unnersorti Susanne Olsen. 
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D 
ET ER forretningsudvalget (formanden eller 
næstformanden efter aftale med formanden) 
der fører forhandlinger med arbejdsgiverne 

omkring overenskomstindgåelse. Ansatte i sekretariatet 
er dog med i såvel forberedelserne op til forhandlinger-
ne, og deltager også i selve forhandlingerne, ligesom 
der også er en opfølgning efter overenskomstforhand-
lingerne. 

SIK’s sekretariats forberedelse op til selve overens-
komstforhandlingerne indebærer bl.a. følgende opga-
ver:  

a) For hvert år udarbejdes der et årshjul/årsplan, 
der viser hvilke overenskomster, der skal for-
handles det pågældende år, herunder at der 
bliver klarhed over vigtige terminer i processen. 

b) Indhentning af overenskomstkrav fra lokalafde-
linger, tillidsrepræsentanter m.v. 

c) Beregning af hvad de indkomne overenskomst-
krav vil koste arbejdsgiveren. 

d) Der udarbejdes udkast til overenskomst. 

e) Dialog internt i SIK omkring de kommende over-
enskomstforhandlinger, herunder ved afholdel-
se af forberedelsesmøde, hvor deltagerne i de 
kommende overenskomstforhandlinger delta-
ger, herunder evt. tillidsrepræsentant eller re-
præsentant fra en SIK-faggruppe. 

I 2020 er der indgået overenskomster med Royal Arctic 
Line (3 stk. overenskomster), Nuup Bussii og med Hotel 
Arctic. Herudover er der indgået et par overenskomster 
med den danske stat omkring de statsansatte i Grøn-
land. 

Overenskomstforhandlinger 
SIK har herudover i 2020 haft en dialog med LNS (rubin-
minen) omkring indgåelse af en overenskomst. Og der 
har ligeledes været en dialog med den danske stat om-
kring indgåelse af en overenskomst for kommunefoge-
der. Det er SIK’s håb at denne dialog vil resultere i ind-
gåelse af en overenskomst i 2021. 

SIK har herudover i 2020 forsøgt at få en dialog i gang 
med en række virksomheder, hvor der i dag ikke findes 
en overenskomst mellem parterne, med henblik på at 
der indgås en overenskomst mellem SIK og disse virk-
somheder. Det gælder bl.a. Halibut Greenland, Disko 
Line og nogle hoteller i Ilulissat. Håbet er, at denne dia-
log kan genoptages i 2021. 

Når vi snakker om overenskomster, må det ikke glem-
mes, at der i 2020 er blevet nedsat en ”Overenskomst-
kommission”, som skal komme med forslag til den 
fremtidige model for overenskomstforhandlinger på 
det offentlige område. Et af målene med kommissio-
nen er at formindske antallet af overenskomster, og i 
det hele taget forenkle og strømline den måde, der 
føres overenskomstforhandlinger på. Af kommissio-
nens kommissorium fremgår det, at arbejdet forventes 
færdiggjort i efteråret 2021, hvor kommissionen skal 
komme med en række anbefalinger til politisk stilling-
tagen. 

I overenskomstkommissionen sidder der repræsentan-
ter fra såvel arbejdsgiversiden som fra fagforeningerne. 
Fra SIK er Jess G. Berthelsen udpeget som repræsen-
tant i kommissionen, og konsulent Susanne Olsen er 
udpeget som suppleant. 

SIK-mi taama pisoqarajuppoq: Siunnersorti Hans Pe-
ter Sikemsen siulittaasullu allattaa Estrella Mølgaard 
Thomsen (salliit) isumaqatigiinniarnissamut piareer-

sartut siulittaasoq siulittaasullu tullia (tunorliit) 
peqatigalugit. 

En typisk situation i SIK: Konsulent Hans Peter Sikem-
sen og formandssekretær Estrella Mølgaard Thomsen 
(forreste række) i forberedelse til forhandling sammen 

med formand og næstformand (bagved). 
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S 
IK-P ALLATTOQARFIANUT suliassiissutaasartut 
kattuffiup ilaasortaanik ataasiakkaanik attuisut 
amerlaqaat. Siunnersortit sisamat SIK-p allatto-

qarfiani suliaqartarput inunnut ataasiakkaanut tunnga-
sunik tamakkuninnga. Aamma allattoqarfiup pisortaa 
tamakkuninnga suliaqaqataasarpoq. 

Suliassiissutaasartut soorlu makkuupput: 

• Soraarsitsinerit. 

• Akissarsialiinerit akissarsianullu tapit. 

• Feerianut tunngasut assigiinngitsut, soorlu sulisit-
sisup feriepengenik tunniussisimannginnera ima-
luunniit feriepengenik ilanngaatiginnissimanera. 

• Ilaasortap sulisitsisuatalu piffissat suliffiusut pil-
lugit malittarisassanik isumaqatigiinngissuteqar-
nerat. 

• Tunisassiornerup unitsinneqarnerani il.il. anger-
lartitaanermut tunngatillugu malittarisassat qa-
noq paasineqarnissaannik ilaasortap sulisitsisua-
talu isumaqatigiinnginnerat. 

Soraarsitsinerit nutaat arlallit sapaatip-akunneri 
tamaasa suliassiissutigineqartarput.  

Tamatumani pineqarput siumoortumik kalerreeqqaarlu-
ni soraarsitsinerit aamma peersitsinerit (kalerreeqqaar-
nani ullormit ullormut soraarsitsinerit). 

Suliassat tamakku aalajangersimasumik periaaseqarfi-
gaavut, taamaalilluta pitsaanerpaamik tutsuiginarner-
paamillu naammassisinnaaniassagatsigit. 

 

Ilaasortanik sullissineq 
Soraarsitsinernut tunngatillugu suliassat tamakku ajor-
nanngikkaangat sulisitsisut oqaloqatigisarlugit ingerlan-
niartarpavut. Qujanartumik 2020-mi suliassat arlalissuit 
sulisitsisunik isumaqatigiissuteqarnikkut naammassiva-
vut, ilaasortatsinnut iluaqutaasumik. Ataasiakkaatigut 
sulisitsisut soraarsitsinerigaluaminnik atorunnaarsitsi-
nerinik pisoqarpoq. Amerlanerpaatigulli isumaqatigiis-
suteqartoqartarpoq soraarsitsineq atorunnaarsinnagu, 
soraarsitaasorli aningaasanik taarsiissuteqarfigineqar-
tussanngorlugu, sulisitsisup soraarsitsinermini kukku-
luttuuteqarsimanera pissutigalugu. 

Ataasiakkaatiguttaaq 2020-mi soraarsitsinernik advoka-
timut suliassanngortitsivugut eqqartuussivikkoortitsi-
nissaq siunertaralugu. Taamaallaalli advokatimut suli-
assanngortitsisarpugut sulisitsisoq naammaginartumik 
attaveqarfigisinnaasimanngikkaangatsigu aammalu na-
lilersuinitsigut isummeraangatta suliassaq eqqartuussi-
vikkoortinneqarpat ajugaanissamut periarfissaqarluar-
tugut. 

Soraarsitsinertigut 2020-mi suliassiissutigineqartutigut 
maluginiartarparput sulisitsisut soraarsitsiniarnerminni 
sunik tunngavilersuuteqartarnersut. Tunngavilersuuti-
gineqarajunnerpaat ilaat tassaapput sulinngitsoortar-
nerit napparsimakulavallaarnerillu. Ajoraluartumillu 
oqaatigisariaqarparput sulisitsisut tamakkunani pissu-
tissaqarluarajummata soraarsitsinissaminnut – tama-
tiguunngitsorli. 

 
Sulisitsisut kukkussuteqartarnerat 

Amerlaqisutigut sulisitsisut soraarsitsinerminni kukkus-
suteqartarput. Aamma suliatik tamakku sivisoorujus- 
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suarmik ingerlassinnaasarpaat, tamannalu soorunami 
kipiluttunarlunilu qasunarsisarpoq ilaasortatsinnut pine-
qartumut, aammali uagutsinnut kattuffiup allattoqarfia-
ni tamatumani sullissisuusunut. 

Ajoraluartumik kommunit soraarsitsinernik suliaqartar-
nerat amigaateqarajuttorujussuuvoq arlalitsigullu kuk-
kusumik ingerlanneqartarluni. Assersuutigalugu soraar-
sinniagaq malittarisassat malillugit tusarniaaviginngit-
soorneqartarpoq, taamalu kommunip soraarsitsinera 
tunngavilersorluagaanngitsumik ingerlanneqartarluni. 

Imaanngilarli SIK kisimi kommunit sulisoqarnerup tu-
ngaatigut ingerlatsineranni amigaataasunik tamakku-
ninnga naammattuugaqartartoq. Aamma sulisut kattuf-
fiisa allat tamanna maluginiartarpaat.  

AK (atorfillit), NPK (perorsaasut), IMAK (ilinniartitsisut), 
PK (peqqinnissaqarfimmi sulisut) aamma SIK 2020-mi 
ataatsimoorlutik marloriarlutik borgmesterinut kommu-
naldirektørinullu allagaqarput kommunit sullissinerata 
pitsanngorsarneqarnissaa kajumissaarutigalugu. 

Kommuninut kaammattuutigineqartut ilaatigut mak-
kuupput:  

• Kommunini sulisoqarnermut immikkoortortaqar-
fiit amerlanerusunik sulisoqartinneqartariaqar-
put. 

• Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfinni sulisut, 
kommunimilu sulisut allat sulisoqarnermi inatsisi-
nut attuumassuteqartunik suliallit, sulisoqarnermi 
inatsisinut tunngassuteqartunik pikkorissarneqar-
tariaqarput. 

• Soraarsitsinernut tunngasut tamarmik kommunit 
sulisoqarnermut immikkoortortaqarfiini suliari-
neqartariaqarput imaluunniit minnerpaamik 
taakku siunersiorneqartariaqarput soraarsitsineq 
pitinnagu. 

• Periaatsit/suleriaatsit allattugaatigineqalertari-
aqarput suliassat sulisoqarnermut tunngatillugu 
inatsisinut tunngassuteqartut suliarineqartarne-
rannut najoqqutassiaralugit. 

• Soraarsitsiniartoqartillugu Aningaasaqarnermut 
Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi tamakku-
ninnga immikkut ilisimasallit pisariaqartillugu 
kommuninit atorneqarnerusariaqarput. 

• Kommunit ataatsimoorlutik siunnersuisarfimmik 
pilersitsisariaqarput, kommuninut sulisoqarner-
mi inatsisinut tunngatillugu assigiinngitsutigut 
siunnersuiffiusinnaasumik.  

Nalunarumaanngilaq allakkat taakku kommunini so-
raarsitsinernut atatillugu sulianut qanoq sunniuteqa-
rumaarnersut.  

Pitsanngoriaateqartoqassanngippat ukiuni aggersuni 
tamanna nukissorfigisorujussuusariaqassavarput. Ta-
matumalu peqatigisaanik SIK-p ilaasortani kajumissaar-
tuartariaqassavai suliffinni malittarisassat atuuttut ma-
leruarniartaqqullugit – soorlu napparsimagaangamik 
tamanna sulisitsisuminnut ilisimatitsissutigisaqqullugu, 
nipangiutiinnarnagu. 
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I 
 SIK’S SEKRETARIAT behandler vi en stor mængde 
sager som vores medlemmer bliver berørt af. Der er 
4 konsulenter i sekretariatet, der behandler disse 

personsager. Herudover deltager sekretariatschefen i 
behandlingen af mange af disse sager 

Det drejer sig eksempelvis om følgende type sager: 

- Afskedigelsessager. 

- Sager om løn og løntillæg. 

- Sager om diverse feriespørgsmål, herunder at 
arbejdsgiveren ikke har udbetalt feriepenge el-
ler har foretaget modregning i feriepengene. 

- Sager, hvor medlemmet og arbejdsgiveren ikke 
er enig om arbejdstidsreglerne. 

- Sager, hvor der er uenighed mellem medlem-
met og arbejdsgiveren om forståelse af reglerne 
om hjemsendelse på grund af produktionsstop 
m.v. 

Hvad angår afskedigelsessager får sekretariatet flere 
nye afskedigelsessager til behandling hver uge.  

Det drejer sig både om afskedigelsessager med opsigel-
sesvarsel og bortvisninger (afskedigelse fra dag til dag 
uden varsel). 

Vi har en fast procedure for hvorledes disse sager skal 
behandles, således at vi sikrer en så god og professionel 
sagsbehandling som overhovedet muligt. 

Behandling af medlemssager 
Vi forsøger i vid udstrækning at have en dialog med 
arbejdsgiveren omkring disse afskedigelsessager. Hel-
digvis er det i ganske mange tilfælde i 2020 lykkedes at 
indgå en aftale/forlig med arbejdsgiveren i disse sager, 
som har været til gavn for vores medlemmer. I disse 
sager er det i enkelte tilfælde lykkedes, at arbejdsgive-
ren har annulleret afskedigelsen. Men i langt de fleste 
tilfælde er der blevet indgået et forlig, som betyder at 
afskedigelsen står ved magt, men hvor vores medlem 
har fået en godtgørelse i form af et pengebeløb på 
grund af fejl og mangler fra arbejdsgiverens side.  

I få tilfælde har vi her i 2020 sendt en afskedigelsessag 
videre til advokat med henblik på, at sagen behandles i 
retten. Vi sender kun sager til advokat, såfremt det ikke 
har været muligt at få en tilfredsstillende dialog med 
arbejdsgiveren om sagen, og hvor vi vurdere, at vi har 
en god chance for at vinde sagen. 

Ud af de mange afskedigelsessager, vi har behandlet i 
2020, har arbejdsgiverne flere forskellige grunde til at 
ønske at afskedige vores medlemmer. En af de hyppig-
ste årsager er udeblivelse fra arbejdet og for meget 
sygefravær. Vi må desværre konstatere, at arbejdsgive-
ren i sådanne tilfælde ofte har en saglig grund til at af-
skedige en medarbejder – dog ikke i alle tilfælde. 

 
Arbejdsgivere laver fejl 

I ganske mange tilfælde begår arbejdsgiveren fejl i for-
bindelse med behandlingen af afskedigelsessager, og  
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deres sagsbehandlingstid kan være meget lang, hvilket 
af gode grunde er frustrerende for både vores medlem-
mer og for os i sekretariatet, der behandler disse sager. 

Man må desværre sige, at kommunernes behandling af 
disse afskedigelsessager ofte er mangelfulde og i flere 
sager begås der fejl, som ikke burde begås. Det gælder 
f.eks. manglende partshøring af vores medlemmer, som 
vi ofte oplever, og at kommunen ikke har et tilstrække-
ligt sagligt grundlag for at foretage en afskedigelse.  

Det er ikke kun SIK, der ofte oplever, at kommunernes 
sagsbehandling på personaleområdet er mangelfuld, 
men også de andre fagforeninger.  

AK (funktionærerne), NPK (pædagogerne), IMAK (lærer-
ne), PK (sundhedsvæsenet) og SIK har derfor to gange i 
2020 sendt breve til landets borgmestre og kommunal-
direktører med opfordring til, at kommunernes sagsbe-
handling på dette område forbedres.  

Blandt anbefalingerne til kommunerne i disse breve har 
været:  

• Styrkelse af kommunernes HR-afdelinger ved at 
tilføre flere ressourcer til afdelingerne. 

• Afholdelse af kurser for HR-afdelingernes ansatte 
i arbejdsretlige emner, og for andre i kommunen, 
som bliver involveret i arbejdsretlige emner, her-
under afskedigelsessager. 

• At alle afskedigelsessager skal behandles af kom-
munens HR-afdeling, eller at HR-afdelingen i det 
mindste skal rådføres, før en afskedigelse af en            
medarbejder effektueres. 

• At kommunerne udarbejder skriftlige rutiner/
arbejdsgangsbeskrivelser, der beskriver hvorle-
des diverse arbejdsretlige sager skal behandles. 

• At kommunerne i fornødent omfang anvender 
Økonomi- og Personalestyrelsens ekspertise i 
forbindelse med behandlingen af afskedigelses-
sager, såfremt dette er muligt. 

• At kommunerne etablerer en fælles kommunal 
instans, som kan rådgive kommunerne indenfor 
forskellige områder, herunder om arbejdsretlige 
emner. 

Tiden må vise om disse breve har haft en effekt på 
kommunernes behandling af afskedigelsesager. Sker 
der ingen forbedring vil vi også i de kommende år væ-
ret nødsaget til at bruge mange ressourcer på dette 
område.  

Herudover har SIK til stadighed en opgave med at op-
fordre vores medlemmer til at følge de gældende spil-
leregler på en arbejdsplads, herunder at give arbejdsgi-
veren besked, såfremt man ikke kan møde på arbejde 
på grund af sygdom, i stedet for blot at blive hjemme, 
uden at give besked om fraværet. 
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S 
ULISITSISORPASSUIT qujanartumik sulisutik alla-
miut ajunngitsumik pisarpaat. Ajoraluartumilli 
ilaqarput taamaanngitsunik. 2020-mi filippinerit 

thailandimiullu nunatsinnut suliartortut arlalissuit SIK-
mut saaffiginnipput sulinerminni atugarisatik iluarinagit. 
Soorlu nalunaaquttap-akunnerpassuini qaangiuttoortar-
simapput akilerneqaratik, taamatullu aamma feeriamut 
inatsit naapertorlugu sulinngiffeqartitaasarsimanngillat. 
Aamma ilaasortat allamiut arlallit tunngavilersorlua-
gaanngivissumik soraarsinneqarsimapput. 

Suliassani taamaattuni ajornartorsiutaasut ilagaat filippi-
nerit thailandimiullu taakkua ilaasa atorfinitsitaanermut 
isumaqatigiissummik iluameersumik peqannginnerat. 
Aammali ilaasa sunik pisinnaatitaaffeqarnertik pisinnaa-
titaaffimmillu qanoq ataqqineqarnissaannik qulakkeeri-
nissartik ilisimanngilaat. 

Assersuutissaq: Arlaleriarluta ilaasortatta taakkua ilaan-
nit ilisimatinneqarpugut nalunaaquttap-akunnerpassuini 
qaangiuttoorsimallutik. Taakkuli imaluunniit uagut SIK-
mit qaangiuttoornerit uppernarsaatissaqartinngilavut, 
tassa sulisitsisuminnut (ataavartumik) akueritittarsiman-
ngimmatigit. Imaappoq imminnut assortuuttunik paasi-
tinneqarajuppugut, tassa sulisoq piffissap ilaani nalu-
naaquttap-akunnerini x-ini qaangiuttoorsimanerarluni, 
sulisitsisuatali tamanna ilisimannginnerarlugu. 

Taamaattumik arlaleriarluta ilaasortatsinnut oqartaria-
qartarpugut nalunaaquttap-akunnerini 100-ni arlalinni 
qaangiuttoorsimaneq uppernarsaatissaqanngitsoq. Taa-
va siunnersorniartarpavut qaangiuttoortarnitik ataavar-
tumik sulisitsisuminnut pappiaratigut akueritittassagaat 
– taamaattoqanngippat qaangiuttoornitik aningaasarsis-
sutiginngitsuuissinnaammatigit. 

Kattuffimmut ilaasortaasut allamiut SIK-mit assigiinngit-
sutigut ikiorniarneqarsimapput, soorlu: 

Ilaasortanut allamiunut ikiuunneq 
A) Sulisitsisut politiinut unnerluutigineqarneranni 
ikiuunneq:  

Ilaat sulisitsisuminnit innimiillisaarfigineqarsimapput 
imaluunniit sulisitsisui inatsisinik unioqqutitsillutik 
inaannut isersimallutik, taamalu politiinut unnerluutigi-
neqarlutik. 

B) Sulinerminni atugarisaasa pitsanngorsarneqarnis-
saat siunertaralugu Inuussutissarsiornermut Suliffeqar-
nermullu Aqutsisoqarfik allaffigineqarpoq: 

Suliffeqarfiit allamiunik sulisussarsissagaangata sulinis-
samut akuersissuteqarnerni Inuussutissarsiornermut 
Suliffeqarnermullu Aqutsisoqarfik akuutinneqartarpoq 
(Danmarkimi pisortaqarfik SIRI sulinissamut akuersissu-
teqartartuuvoq, akuersissuteqartinnanili Namminersor-
lutik Oqartussat tusarniaqqaartarpai). 

Allamiut sulisitsisuminnit ajortumik pineqartarnerat SIK
-mit maluginiartaannaratsigu Aqutsisoqarfik maajimi 
2020 allaffigaarput sulisut pingaartumik Asiamit ki-
ngoqqisut ajornartorsiutigisartagaat ilisimatitsissutiga-
lugit. Sulinerminni atugarisaasa pitsanngorsarneqarnis-
saat taamatut allagaqarnermi siunertaavoq. 

Aqutsisoqarfimmut allakkami ajornartorsiutaasinnaa-
sut soorlu makku taaneqarput: 

• Qasuersaarnissamut piffissaqarnissamik malitta-
risassat sulisitsisut ilaannit ataqqineqanngillat. 

• Qaangiuttoornermut aammalu unnukkut week-
endinilu sulinermut akissarsialiinngitsoortoqar-
tarpoq. 

• Ilaat suliffinni assigiinngitsuni assigiinngitsunit-
taaq suliassaqartitaallutik sulisinneqartarput. 
Tamanna inerteqqutaavoq, tassa allamiut sulinis-
samut akuerisaasarmata suliffimmi aalaja- 
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» 

 ngersimasumi/suliassami aalajangersimasumi 
 sulisinnaatitaallutik, taamaattumillu suliffinni assi-
 giinngitsuni/suliassani assigiinngitsuni atorfinitsin-
 neqarsinnaanatik. 

• Sulisutut ineqartitaaneranni inimik attartorner-
mut isumaqatigiissummik atsiugaqarsimanngin-
nerat arlalitsigut maluginiarneqarpoq. 

C) Atorfinitsitsinermi isumaqatigiissutinut assilisassi-
orneq: 

SIK-p Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Aqut-
sisoqarfimmut ilisimatitsissutigaa atorfinitsitsinermi isu-
maqatigiissutit allamiunik sulisoqarnermi maanna ator-
neqartut pitsaavallaanngitsut.  

Aqutsisoqarfik isumaqatigalugu SIK atorfinitsitsinermi 
isumaqatigiissutissanik nutaanik siunnersuusiortussan-
ngorpoq allamiunik sulisussarsinermi atorneqarsinnaa-
lerumaartussanik. Avataanit sulisussarsiniartarnerup 
pisariillisarlugu aaqqissuuteqqinneqareernerani ”fast-
track”-imi isumaqatigiissutinut assilisassiat taakku aam-
ma atorneqarsinnaassapput. Atorfinitsitsinermi isuma-
qatigiissutinut assilisassiat taakku 2021-mi atulernissaat 
neriuutigaarput. 

D) Eqqartuussisulersuussinerit 

Ilaasortat filippineriusut marluk sinnerlugit advokatik-
koortumik Ilulissani suliffeqarfiutilimmik eqqartuussisu-
lersuussivugut. 

Ulloq 24. aggusti 2020 eqqartuussisut aalajangiipput 
feriepengenik tunniussinngitsoorsimanermik unioqqu-
titsillunilu akissarsianik apparsaasimanermik unnerluus-
sutit eqqortuusut, taamalu SIK-p unnerluussutai taper-
serneqarput. Tassa suliffeqarfik eqqartuunneqarpoq 
sulisuusimasup aappaanut 58.506 kr.-inik aappaanullu 

  

71.683 kr.-inik akiliisussanngorlugu. Ajoraluartumilli SIK 
sulisuusimasut taakku qaangiuttoornersisinneqarnis-
saannik piumasaqarnermini eqqartuussisunit taperser-
neqanngitsoorpoq, tassa qaangiuttoornernut pineqar-
tunut uppernarsaatissat naammanngimmata. 

Eqqartuussisut aalajangiinerat unnerluutigineqartup 
suliareqqitassanngortippaa. 2021-p ingerlanerani eq-
qartuussisut aalajangiissangatinneqarput. 

Eqqartuussisut aalajangiinissaat alla aamma SIK-p utaq-
qivaa. Tamatumani pineqarpoq Nuummi suliffeqarfiit 
ilaat sulisuminik filippinerinik marlunnik corona pissuti-
galugu peersitsigami eqqortuliornersoq. 

Naatsumik oqaluttuaralugu: Suliffeqarfiup sulisuni taak-
ku nalinginnaasumik sapaatip-akunnerinik pingasunik 
siumoortumik kalerriuteqarnikkut soraarsinnagit isu-
maqatigiissuteqarfigisimavai tamatumunnga taarsiullu-
gu piffissami tassani feeriaannassasut. Taamaalilluni 
suliffeqarfik sipaaruteqarpoq piffissami taaneqartumi 
sulisunik taakkuninnga akissarsiaqartitsinnginnami.  

SIK suliassami tamatumani oqaaseqaateqarpoq filippi-
nerinik marlunnik taakkuninnga isumaqatigiissutaane-
ragaasoq atorsinnaanngitsutut isigisariaqartoq, tassa 
tamanna nukittuut sanngiitsunik atornerluinerimmas-
suk, aammami taama isumaqatigiissuteqarsimaneq 
feeriamut inatsimmut naapertuutinngimmat. 

Eqqartuussisut aalajangiinissaat 2021-p aallartisimaler-
nerani pissangatinneqarpoq. 
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H 
ELDIGVIS er der mange arbejdsgivere som be-
handler deres udenlandske ansatte ordentligt, 
men dette er desværre ikke tilfældet for alle 

arbejdsgivere. I 2020 har vi haft ganske mange henven-
delser fra filippinere og thaier, der arbejder her i Grøn-
land om deres arbejdsforhold. Henvendelserne går ty-
pisk på at de har dårlige arbejdsforhold, herunder at de 
har mange overarbejdstimer, uden at få betaling for 
overarbejdet, og at de ikke får den ferie de er berettiget 
til efter ferieloven. Vi har også haft flere afskedigelses-
sager, hvor vores udenlandske medlemmer er blevet 
opsagt på et mangelfuldt grundlag.     

Et af problemerne i disse sager er, at mange af disse 
filippinere og thaier ikke har en ordentlig ansættelses-
kontrakt, men også at de ikke er bevidste om hvilke 
rettigheder de har, og hvordan de sikrer, at deres 
rettigheder respekteres. 

Et eksempel: Vi har oplevet flere tilfælde, hvor vores 
udenlandske medlemmer siger, at de har haft mange 
overarbejdstimer, men hvor hverken de eller SIK kan 
bevise, at de har haft dette overarbejde, fordi de (løben-
de) ikke har fået deres arbejdsgivers godkendelse af 
dette overarbejde. Det er således tit påstand mod på-
stand, hvor medarbejderen siger, at vedkommende har 
arbejdet x antal timer over i en periode, men hvor ar-
bejdsgiveren siger, at det kender han ikke noget til. 

Vi har derfor i flere tilfælde stået i den situation, at vo-
res medlem siger, at de har haft flere hundrede timers 
overarbejde uden at det kan bevises. SIK forsøger derfor 
overfor disse medlemmer at rådgive dem til løbende, at 
få deres arbejdsgiver til skriftligt at godkende overarbej-
det, for ellers risikere de ikke at få en krone for alt deres 
overarbejde.  

Hjælp til udenlandske medlemmer 
SIK har forsøgt at hjælpe vores udenlandske medlem-
mer på flere forskellige måder, herunder: 

A) Bistået ved politianmeldelser mod enkelte arbejdsgi-
vere:  

Enkelte har oplevet chikane eller ulovlig indtrængen i 
deres lejlighed fra deres arbejdsgiver, hvilket er blevet 
anmeldt til politiet. 

B) Brev til Departementet for Erhverv og Arbejdsmar-
ked med det formål at forbedre arbejdsvilkårene:  

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked er invol-
veret i de arbejdstilladelser virksomhederne får til at 
have udenlandsk arbejdskraft ansat (det er den danske 
myndighed SIRI, der giver arbejdstilladelser, men Selv-
styret er høringspart forinden der gives en tilladelse) .  

Da SIK ofte oplever, at den udenlandske arbejdskraft 
ikke behandles ordentligt af arbejdsgiveren, har SIK 
tilsendt Departementet et brev i maj 2020, hvor der 
gøres opmærksom på de problemer, som primært asia-
tiske medarbejdere er udsat for. Vi har skrevet brevet 
med det formål, at arbejdsvilkårene forbedres for disse 
ansatte. 

I brevet til Departementet gør vi bl.a. opmærksom på 
følgende problemstillinger: 

• Reglerne om hviletid respekteres ikke af alle ar-
bejdsgivere. 

• Manglende betaling for overarbejde og betaling 
for arbejde om aftenen og i weekenden. 

• Flere eksempler på at nogle arbejder på flere 
forskellige arbejdspladser eller i flere forskellige 
funktioner. Dette er ikke tilladt, da en uden-
landsk ansat får tilladelse fra myndighederne til 
at arbejde på én specifik arbejdsplads/funktion, 
og derfor ikke må have ansættelse på flere for-
skellige arbejdspladser/funktioner. 
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• Flere eksempler på manglende lejekontrakter i 
forbindelse med anvisning af personalebolig. 

C) Udarbejdelse af udkast til skabeloner til ansættelses-
kontrakter: 

SIK har overfor Departementet for Erhverv og Arbejds-
marked meddelt, at de ansættelseskontrakter, der an-
vendes i øjeblikket for den udenlandske arbejdskraft 
ikke er gode nok.  

Efter dialog med departementet er det blevet aftalt, at 
SIK skal udarbejde udkast til nye ansættelseskontrakter, 
som kan anvendes fremover ved ansættelse af uden-
landsk arbejdskraft. Disse ansættelseskontrakter kan 
også anvendes i forbindelse med ansættelse af uden-
landsk arbejdskraft efter ”fast-track-ordningen”. Disse 
nye ansættelsesskabeloner vil forhåbentlig blive an-
vendt i 2021.   

D) Sager ved domstolen 

SIK har på vegne af to filippinske medlemmer via advo-
kat kørt en sag ved domstolen mod en virksomhedsejer 
i Ilulissat.  

Retten gav i en dom fra 24. august 2020 SIK medhold i 
anklagerne om manglende udbetaling af feriepenge og 
uretmæssig nedsættelse af lønnen. Det betyder, at virk-
somheden er dømt til at betale 58.506 kroner til den 
ene af de tidligere medarbejdere og 71.683 kroner til 
den anden. SIK fik desværre ikke medhold i kravet om 
overarbejdsbetaling til de to ansatte, da der ikke var   

tilstrækkelig dokumentation for dette overarbejde. 

Den anklagede har anket dommen til landsretten. Der 
forventes dom i sagen i 2021. 

SIK afventer også en anden afgørelse ved retten. Det 
vedrører hvorvidt en virksomhed i Nuuk var berettiget 
til at bortvise to filippinske medarbejdere med henvis-
ning til coronasituationen.  

Kort fortalt går sagen ud på, at i stedet for at afskedige 
dem med det normale retmæssige opsigelsesvarsel på 
3 uger, indgik virksomheden en aftale med dem om, at 
de i stedet for skulle afvikle deres ferie i opsigelsesperi-
oden. Derved sparede virksomheden til hver af de an-
satte et beløb svarende til 3 ugers løn som opsigelses-
varsel. 

SIK har i denne sag fremført, at den påståede aftale 
med de to filippinere må anses for ugyldig, da der er 
tale om, at en stærk part udnytter en svag part, og at 
en sådan aftale i øvrigt er i strid med ferielovens be-
stemmelser. 

Domstolen forventes at afgøre denne sag primo 2021. 

» 
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S 
ULISITSISUT pisortat namminersortullu arlallit 
SIK-p Qaammarsaanermut Ilinniartitaanermullu 
Aningaasaateqarfianut akiliuteqartarput. Ani-

ngaasat taakku sumut atorneqassanersut aningaasaa-
teqarfiup siulersuisuisa SIK-meersut aamma Namminer-
sorlutik Oqartussaneersut aalajangertarpaat. 

Aningaasaateqarfiup aningaasaatai pingaartumik sulisut 
sinniisaasa pikkorissarneqarnerannut atorneqartarput. 
Pikkorissaanerni taakkunani pikkorissaasuusarput SIK-p 
allattoqarfiani siunnersortit pikkorissaasartorlu nammi-
nersortoq, maanna ukiuni arlalinngortuni taamatut su-
leqataasarsimasoq. 

2020-mi sulisut sinniisaannik pikkorissaanerit 6-it illo-
qarfinni ukunani ingerlanneqarsimapput: Aasiaat, Sisi-
miut, Ilulissat aamma Nuuk.  

Pikkorissaanerit 9-t 2020-mut pilersaarutaasimagaluar-
put, coronali pissutigalugu taakkunannga pingasut taa-
maatiinnarneqarlutik. Aamma pikkorissaanermik misili-
gutaasumik Aasianni ingerlatsisoqassamaaraluarpoq, 
pikkorissaanermi periaaseq nutaaq misilinneqassamaar-
luni. Aammali taanna corona pissutigalugu taamaatiin-
narneqarpoq. 2021-mili ingerlanneqassamaarpoq. 

Pikkorissaanerit 
Pikkorissarnerit ingerlanneqarnerat SIK-p allattoqarfia-
ni sulisunit arlalinnit akuuffigineqartarpoq. Pikkorissar-
nernut peqataasussat toqqartorneqassapput, pikkoris-
sartussat angalaneri ineqarnissaallu isumannaagas-
saapput, pikkorissaasussat piareersartussapput, sooru-
nalumi pikkorissarnerit ajunngitsumik naammassiniar-
neqartussaallutik. 

Aammattaaq pikkorissarnerit allat Qaammarsaanermut 
Ilinniartitaanermullu Aningaasaateqarfiup ataani inger-
lanneqartarput. Soorlu SIK-p siulittaasuata tullia immik-
koortortaqarfiit ilaannut tikeraarnermini immikkoortor-
taqarfiit siulersuisuinik pikkorissaatsiartarpoq, siulersu-
isutut suliassaminnik ingerlatsinerminni iluaqutissaan-
nik. 

Qaammarsaanermut Ilinniartitaanermullu Aningaasaa-
teqarfiup siulersuisuisa allattoqarnerat SIK-p allattoqar-
fianit isumagineqarpoq. Tamatumani ilaatigut sulias-
saapput siulersuisut ataatsimiinnerisa aaqqissuunne-
qartarneri, ataatsimiinnernut atortussanik piareersaa-
neq, aningaaserineq ataatsimiinnerillu imaqarniliorne-
qarneri. 2020-mi siulersuisut marloriarlutik Nuummi 
ataatsimiipput. 
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E 
N RÆKKE offentlige og private arbejdsgivere 
indbetaler til SIK’s Oplysnings- og Uddannelses-
fond. Hvad disse penge skal gå til, bestemmes 

af fondens bestyrelse, som består af repræsentanter fra 
SIK og fra Selvstyret. 

Fondens midler går primært til afholdelse af kurser for 
tillidsrepræsentanterne. Undervisningen på disse kurser 
varetages af konsulenter fra SIK’s sekretariat og en eks-
tern underviser, som har været tilknyttet som undervi-
ser i flere år nu. 

I 2020 har der være afholdt 6 tillidsrepræsentantkurser i 
følgende byer: Aasiaat, Sisimiut, Ilulissat og Nuuk.  

Der var planlagt 9 TR-kurser i 2020, men på grund af 
coronasituationen måtte 3 af kurserne aflyses. Der var 
også planlagt et pilotkursus i Aasiaat, hvor et nyt un- 

 

dervisningskoncept skulle afprøves, men dette måtte 
også aflyses på grund af coronaen. I stedet er dette 
pilotkursus planlagt til at blive afholdt i 2021. 

Flere ansatte i sekretariatet er involveret i gennemfø-
relse af disse kurser. Arbejdet består bl.a. i udvælgelse 
af hvem der skal deltage i kurserne, bestilling af rejser 
og logi, undervisernes forberedelse til kurserne, samt 
selvfølgelig selve undervisningen på kurserne. 

Der er også afholdt andre kurser i regi af Oplysnings- og 
Uddannelsesfonden. Dette omfatter bl.a. næstforman-
den i SIK’s møder med udvalgte lokalafdelinger, hvor 
der holdes et ”minikursus” for lokalafdelingernes be-
styrelser, således at de er bedre rustet til at varetage 
bestyrelsesfunktionen. 

SIK’s sekretariat varetager sekretariatsfunktionen for 
Oplysnings- og Uddannelsesfondens bestyrelse. Dette 
indbefatter bl.a. indkaldelse til bestyrelsesmøder, udar-
bejdelse af materiale til møderne, bogholderi for fon-
den og referatskrivning fra møderne. I 2020 blev der 
afholdt 2 bestyrelsesmøder i Nuuk. 

Kursusvirksomhed 
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S 
ULISITSISUT pisortat namminersortullu arlallit 
SIK-p Sulinngiffeqarluni Angalanermut Aningaa-
saateqarfianut (Feriefondimut) akiliuteqartar-

put. Aningaasat taakku sumut atorneqassanersut ani-
ngaasaateqarfiup siulersuisuisa SIK-meersut aamma 
Namminersorlutik Oqartussaneersut aalajangertarpaat. 

Aningaasaateqarfiup aningaasaatai SIK-p isumaqatigiis-
sutai malillugit sulisuusut sulinngiffeqarlutik angalanis-
saannut atorneqartarput. Ukiut tamaasa 1. maajimit 1. 
aggustimut qinnuteqartoqarsinnaasarpoq. 

SIK-p allattoqarfia aningaasaateqarfimmik ulluinnarni 
ingerlatsisuuvoq. Feriefondi pillugu paasissutissiiuarnis-
saq pisariaqarpoq, qinnuteqaatit immikkoortitigassaap-
put atorsinnaasunut atorsinnaanngitsunullu, aappaagu-
mut angalasussanik makitsinissaq piareersagassaavoq 
makitsisoqareerpallu bilitserpassuarnik inniminniinissaq 
inniminnikkanillu malittarinninnissaq tullinnguuttarpoq. 

Ilaqutariit 549-t 2020-mi makitaapput 2021-mi angala-
sussanngorlutik. Tassa 12,2 mio. kr. taakkua angalanis-
saannut agguataarneqassapput, aningaasat taama 
amerlatigisut aningaasaateqarfiup siulersuisuisa ukioq 
taanna atorneqartussatut akuersissutigimmatigit.  Tas-
sami inoqutigiiaat assigiinngitsunik amerlassusillit taama 
amerlatigut nunatsinni Danmarkimilu ornigassanut assi-
giinngitsunut angalanissaannut periarfississagaanni taa-
ma akeqarpoq. 

2021-mi angalanissanut qinnuteqaatit katillugit 3.285-it 
tiguneqarsimapput. Taakkunannga 2.341-t makitsinermi 
peqataanissamut akuerisaapput. Qinnuteqaatit 535-t 
atorsinnaasimanngillat, aammalu qinnuteqaatit allat 
409-t makitsinermi peqataatinneqanngitsoorput ukiut 
sisamat kingulliit ingerlaneranni makitaareersimasunit 
qinnuteqaataammata. 

Makitsineq pivoq ulloq 24. aggusti 2020, makitsisuullu-
tik sulisut sinniisaasa ilaat Nuummi SIK-p immikkoortor-
taqarfianut atassuteqartut, eqqartuussisumit ”alaatsi-
naanneqarlutik.” 

Feeriamut aningaasaateqarfik 
2020 corona pissutigalugu ukiuuvoq immikkorluinnaq 
ittoq. Tamanna feriefondimik ingerlatsinitsinni maluge-
qaarput, tassa SIK-p allattoqarfiani nakkutigisassaqar-
nerulernermik kinguneqarmat. Tassami aamma 2020-
mi Københavniliarnissaminnut makitaasimasut neqe-
roorfigineqarput tamatumunnga taarsiullugu nunatsin-
ni feeriarsinnaasut, neqeroorullu ilassilluarneqarpoq. 

Aammattaaq nunatsinni namminermi angalasussan-
ngortut tamarmik feriefondimit neqeroorfigineqarput 
aqqutaani hotelimi unnuinissaannut akiliukkumallugit, 
Københavnimut bilitsip nalinginnaasup nunatsinnilu or-
nikkamut aalajangersimasumut bilitsip akiata nikingas-
sutaannik. Tamanna aamma ilassilluarneqarpoq, taa-
malu aamma allattoqarfimmi ulapputissat amerleqqik-
kallarput. 

2020-mi Københavnimut angalasussaasimagaluartut 
arlalissuit aallanngitsoorsimapput, tassa makitaasima-
sut 60-it sinneqartut. Tamatumani amerlanerpaatigut 
coronap nalornisoortitsinera pissutaasimavoq. Taa-
maattumillu feriefondip siulersuisui aalajangerput taak-
ku piumagunik 2021-mi aallarnissaminnut periarfissin-
neqassasut. Tamanna soqutigigunikku kingusinnerpaa-
mik 2021-mi januaarip qiteqqunnerani SIK-mut nalu-
naaqquneqarput. 

Sulinngiffeqarluni Angalanermut Aningaasaateqarfiup 
siulersuisuisa allattoqarnerat SIK-p allattoqarfianit isu-
magineqarpoq. Tamatumani ilaatigut suliassaapput 
siulersuisut ataatsimiinnerisa aaqqissuunneqartarneri, 
ataatsimiinnernut atortussanik piareersaaneq, aningaa-
serineq ataatsimiinnerillu imaqarniliorneqarneri. 2020-
mi siulersuisut marloriarlutik Nuummi ataatsimiipput. 
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E 
N RÆKKE offentlige og private arbejdsgivere 
indbetaler til SIK’s Feriefond. Hvad disse penge 
skal gå til bestemmes af fondens bestyrelse, 

som består af repræsentanter fra SIK og fra Selvstyret. 

Fondens midler går til ferierejser til personer, der er 
ansat under en SIK-overenskomst. Hvert år starter an-
søgningsfristen den 1. maj og slutter den 1. august. 

SIK’s sekretariat varetager administrationen af feriefon-
den. Dette indbefatter bl.a. informationsarbejde vedrø-
rende feriefonden, sortering af ansøgninger i gyldige og 
ugyldige ansøgninger, forberedelse til årets udtrækning 
af ferierejser og et omfattende arbejde med at bestille 
billetter, der skal sendes til hver enkelt udtrukne. 

I 2020 blev 549 familier udtrukket til en ferierejse næste 
år. De kommer til at deles om de 12,2 mio kroner, der er 
blevet godkendt af fondens bestyrelse til at finansiere 
næste års ferierejser. Det er hvad det koster at rejse for 
det antal familier af forskellig størrelse med de bestem-
te ønsker om rejsemål internt i landet eller til Danmark. 

For ferieåret 2021 blev der modtaget i alt 3.285 ansøg-
ninger. Heraf blev 2.341 ansøgninger godkendt til at 
deltage i lodtrækningen. Der var 535 ugyldige ansøgnin-
ger, og 409 ansøgere kunne heller ikke deltage i udtræk-
ningen, da de allerede er blevet udtrukket til en ferierej-
se inden for de sidste 4 år.  

Udtrækningen i 2020 blev foretaget den 24. august af 
tillidsrepræsentanter, der er tilknyttet SIK’s lokalafdeling 
i Nuuk, under overværelse af en kredsdommer. 

2020 har været et helt specielt år på grund af corona-
en. Det har vi i særdeleshed mærket i forbindelse med 
administrationen af feriefonden, som har resulteret i et 
betydeligt merarbejde til de ansatte i SIK’s sekretariat. 
Dette merarbejde skyldes bl.a., at alle der blev udtruk-
ket til at få en ferierejse til København i 2020 har fået 
tilbuddet om at ændre rejsen til en intern rejse i Grøn-
land, hvilket mange har taget imod.  

Et andet eksempel er, at alle der har fået ændret rejsen 
til en intern rejse i Grønland samtidigt har fået tilbudt, 
at Feriefonden betaler for overnatninger på destinatio-
nen i Grønland for et beløb, svarende til differencen 
mellem udgifterne for en standardbillet til København i 
forhold til prisen på billetten til destinationen i Grøn-
land. Dette tilbud har mange taget imod, hvilket også 
har givet SIK’s sekretariat et betydeligt merarbejde. 

Der en del der ikke har benyttet deres mulighed for at 
rejse til København i 2020. Det drejer sig om lidt over 
60 udtrukne. Dette skyldes sikkert for hovedparten den 
usikre situation som coronaen har skabt. Feriefondens 
bestyrelse har derfor besluttet, at alle disse udtrukne 
skal have tilbudt at få en ferierejse i 2021, såfremt de 
ønsker det. Disse udtrukne har fået en frist til medio 
januar 2021 til at meddele, hvorvidt de er interesseret i 
at få en ferierejse i 2021. 

SIK’s sekretariat varetager sekretariatsfunktionen for 
Feriefondens bestyrelse. Dette indbefatter bl.a. indkal-
delse til bestyrelsesmøder, udarbejdelse af materiale til 
møderne, bogholderi for fonden, samt referatskrivning 
fra møderne. I 2020 blev der afholdt 2 bestyrelsesmø-
der i Nuuk. 

Feriefonden 

2021-mut makitsinermit: Sulisut sinniisaat Rasmus Nielsen 
Dahl, sulisut sinniisaat Simon Christiansen, eqqartuussisoq 
Kristina Olsvig, Feriefondip allattaa Inge Lennert aamma suli-
sut sinniisaat Benigne Larsen. 

Fra udtrækningen for 2021: Tillidsrepræsentant Rasmus Niel-
sen Dahl, tillidsrepræsentant Simon Christiansen, kredsdom-
mer Kristina Olsvig, Feriefondens sekretær Inge Lennert og 
tillidsrepræsentant Benigne Larsen. 
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S 
ULISITSISUT pisortat namminersortullu arlallit 
SIK-p isumaginninnermut aningaasaateqarfiinut 
akiliuteqartarput. Aningaasaateqarfiit taamaat-

tut assigiinngitsut tallimaapput, SIK-p nittartagaani al-
laaserineqartut. 

SIK-p allattoqarfia isumaginninnermut aningaasaateqar-
fiit tallimaasut taakkua ingerlanneqarnerannik isumagin-
nittuuvoq. Suliamut tamatumunnga ilaapput aningaa-
saateqarfiit ikiorsiinissamut periarfissarititaannik paasis-
sutissiineq, qinnuteqaatinik suliarinninneq taamalu pe-
ruluutaasumik napparsimalersunut ingiaqataanissamik 
qinnuteqartut bilitsissaannik ineqarnissaannillu aaqqis-
suussinerit. 

SIK-p isumaqatigiissutai malillugit sulisut isumaginnin-
nermut aningaasaateqarfinnut makkuninnga qinnute-
qarsinnaapput: 

• Qanigisamik perululluni napparsimasumik 
najuilluni sulinngikkallarnermi akissarsiatigut 
annaasaqaatit matussuserneqarnissaat. 

• Ineqarneq – hotelimi allamiluunniit. 

• Angalanermut aningaasartuutit – timmisartumut 
il.il. bilitsinut. 

• Danmarkimi rejsekorti. 

• Qanigisap ilerrata imaluunniit qummuattap 
nunatsinnukaanneqarnera. 

• Isaruartaarnissaq (aningaasaateqarfiit 
amerlanerit periarfissaqartitaat). 

Qinnuteqaatit takkuttut nukinginnartutut suliarineqar-
tarput - isarussanulli tunngatillugit qinnuteqaatit sulia-
rineqarneri sivisunerusinnaasarput. 

Isumaginninnermut aningaasaateqarfiit 
Isumaginninnermut aningaasaateqarfiit ingerlanneqar-
neranni ukioq 2020 aammattaaq corona pissutigalugu 
allakkajaajuvoq. Aningaasaateqarfiup akiligaanik anga-
lasussanngortut nassuiaalluarniartariaqartarput coro-
nap nalaani Danmarkimi qanoq ileqqoqartariaqarne-
rannik. 

SIK-p isumaginninnermut aningaasaateqarfinnik inger-
latsinera pingaaruteqartuuvoq. Inuppassuit qujama-
suutigaat nappaammik nalaanneqarlutik erloqinartor-
siornerminni aningaasaateqarfinnit taakkunannga ikior-
serneqarsinnaagamik. Ukiumi 2020-mi taamatut quja-
masuttut ilagaat Mette Cortzen. Taanna ikiorserneqar-
poq nukkaminik kræftilersimasumik Danmarkimut ingi-
aqatiginninnissaminut. Taamatut ikiorserneqarnermi-
gut Danmarkimi inissaqartinneqarpoq sulinngikkallar-
nerminilu akissarsiatigut annaasaqaatiminut matussu-
tissarsisinneqarluni. 

Isumaginninnermut aningaasaateqarfiit ikiorsiinissamut 
periarfissarititaasa innuttaasunut ilisimatitsissutigilluar-
neqarnissaat SIK-p pingaartittorujussuuaa. Taamaattu-
mik aningaasaateqarfiit ikiorsiinissamut periarfissaat 
pillugit SIK-p nittartagaani paasissutissat 2020-mi er-
seqqinnerusunngorlugit iluarsineqarput. 

Tamatuma saniatigut 2020-mi naqitaaraq paasissutis-
siissut nutaaq saqqummersinneqarpoq, taamaalillutalu 
neriuutigaarput paasissutissat pingaaruteqartut tamak-
ku  innuttaasunut amerlanerusunut anngussinnaaler-
sut. 

Mette Cortzen qujamasoqaluni ullut ilaanni kattuffiup  
illuanut Nuummiittumut pulaarpoq tassani sulisut  

nuannaajallaatissaannik pajullugit, isumaginninnermut   
aningaasaateqarfimmit ikiorserneqareerluni. 

Fyldt med taknemmelighed kom Mette Cortzen  
til fagforbundets hus i Nuuk med en del godter til ganen for  

medarbejderne i SIK efter at have fået støtte fra socialfonden. 
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E 
n række offentlige og private arbejdsgivere ind-
betaler til SIK’s socialfonde. Der er faktisk fem 
forskellige socialfonde, som beskrives nærmere 

på SIK’s hjemmeside. SIK’s sekretariat varetager admini-
strationen af de fem socialfonde.  

Dette indbefatter bl.a. informationsarbejde vedrørende 
mulighederne for at få hjælp fra socialfondene, behand-
ling af indkomne ansøgninger og bestilling af billetter og 
logi til dem, der får støtte til rejser som ledsager til al-
vorligt syge. 

Ansatte, som er ansat under en SIK-overenskomst, kan 
søge om følgende til socialfondene: 

• Tabt arbejdsfortjeneste i en periode, hvor man er 
sammen med en nært pårørende, der er alvorligt 
syg. 

• Logi- og hotel m.v. 

• Rejseudgifter i form af flybilletter m.v. 

• Rejsekort i Danmark. 

• Hjemtransport af ligkiste eller urne. 

• Tilskud til briller (gælder for de fleste fonde) 

Indkomne ansøgninger behandles som hastesager – dog 
ikke ansøgninger om brilletilskud, hvor der kan forven-
tes en længere sagsbehandlingstid. 

2020 har også for været speciel hvad angår administra-
tionen af socialfondene, hvilket skyldes den særlige 
situation, som coronaen har sat mange i. SIK’s sekreta-
riat har således haft et ekstraarbejde i år for at infor-
mere de rejsende om, hvordan de skal agere i Danmark 
i coronatiden, ligesom der har været ekstraarbejde 
hvad angår bestillinger af billetter m.v.  

Det er en vigtig funktion, SIK varetager i forbindelse 
med administrationen af socialfondene, og mange ud-
trykker deres taknemmelighed for den hjælpemulig-
hed, som socialfondene giver i en svær tid med syg-
dom. En af dem der udtrykte deres taknemmelighed i 
året, der er gået, er Mette Cortzen, som fik hjælp til at 
ledsage sin søster, der er ramt af kræft, til Danmark. 
Hjælpen til hende bestod i indkvartering i Danmark, 
samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste.  

SIK finder det meget vigtigt, at befolkningen får en god 
information om de muligheder, der er for at få hjælp 
fra socialfondene. I 2020 har sekretariatet derfor opda-
teret informationerne om socialfondene på SIK’s hjem-
meside, således at oplysningerne om mulighederne for 
at få hjælp er blevet gjort mere klare.  

Herudover har sekretariatet i 2020 udgivet en ny pjece 
om mulighederne for at få hjælp fra socialfondene, 
som vi håber vil resultere i, at flere borgere får infor-
mationer om muligheden for at få hjælp. 

Socialfondene 
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U 
KIUT tamaasa SIK periarfissinneqartarpoq 
inatsisissatut nalunaarutissatullu sinnersuutit 
Namminersorlutik Oqartussanit tusarniutigi-

neqartut pillugit oqaaseqarnissaminut. Aamma ukioq 
manna taamaappoq. 

Tusarniutinut SIK-p akissutaasa ilaat siulittaasumit  
imaluunniit siulittaasup tullianit suliarineqartarput, 
aammali ilaat allattoqarfiup pisortaanit suliarineqartar- 

Inatsisissanik tusarniaanerit 
lutik. Kina akissutinik suliaqassanersoq pinerit tamaasa 
isumaqatigiissutigineqartarpoq. 

Nunatsinni sulisut kattuffiisa annersaata inatsisissatut 
nalunaarutissatullu siunnersuutinik oqaaseqarfiginnit-
tarnissaa pingaaruteqarpoq; suliffeqarnermut tunnga-
suinnaanngitsutigut, aammali sulinermik inuussutissar-
siuteqartut atugarisaannut allanut tunngassuteqartu-
tigut. 

Høringer om lovgivning 

H 
VERT ÅR får SIK mulighed for at komme med 
sine bemærkninger til en række udkast til love 
og bekendtgørelser, som udsendes af Grøn-

lands Selvstyre i høring. Det har også været tilfældet i 
år. 

Nogle af høringssvarene fra SIK udarbejdes af forman-
den eller næstformanden for SIK, mens andre udarbej-
des af sekretariatschefen i SIK. Hvem der udarbejder  

giinngitsutigut, taamatullu aamma siulersuisut ataatsi-
miinnissaannut piareersartarnerini, aningaasaateqar-
finnut qinnuteqartarnerini, tusagassiorfinnut nalunaa-
ruteqartarnerini il.il. 

SIK-p Inuusuttaanik suleqateqarneq 

S 
IK-p INUUSUTTAI tassaavoq SIK-p iluani immik-
koortortaq ilaasortanut 35-t ataallugit ukiulin-
nut tunngatitaq. SIK-p allattoqarfiata SIK-p 

Inuusuttaasa siulittaasuat siulersuisuilu assigiinngitsu-
tigut ikiortarpai pingaartumik ataatsimiinnertigut assi- 

disse høringssvar aftales fra høring til høring. 

SIK finder det vigtigt som landets største fagforening at 
kunne fremkomme med vores bemærkninger til lov-
forslag og forslag til nye bekendtgørelser; ikke blot lov-
givning direkte relateret til arbejdsmarkedsspørgsmål, 
men også hvad angår lovforslag, som har en direkte 
virkning på landets lønmodtagere. 

Sparring med SIK Ungdom 

S 
IK UNGDOM er en afdeling i SIK for medlem-
mer, der er under 35 år. SIK’s sekretariat bistår 
SIK’s Ungdoms formand og bestyrelse med di-

verse ting, herunder sparring i forbindelse med aktivite-
ter rettet til ungdommen, samt praktiske ting i form af  

assistance i forbindelse med forberedelse af bestyrel-
sesmøder i SIK Ungdom, udarbejdelse af ansøgninger 
til eksterne fonde, samt til udarbejdelse af pressemed-
delelser om SIK Ungdoms arbejde m.v. 
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S 
IK-P PITSAASUMIK atorsinnaalliuartumillu inter-
nettikkut nittartagaqarnissaa pingaaruteqarto-
rujussuuvoq. Nittartagaq ilaasortanit, sulisut 

sinniisaannit immikkoortortaqarfinnillu atorneqarluar-
sinnaasariaqarpoq. Taamaattumik 2020-mi piffissa-
ngaatsiaq atorsimavarput paasissutissaalluartumik 
nittartagaqarumalluta. 

Nassuerutigaarpulli nittartagaq teknikkikkut nutarteq-
qittariaqartoq. Taamaattumik februaarimi 2021-mi 
nittartagartaassaagut maanna nittartagarisatsinnit pit-
saanerussagunarluinnartumik. SIK-mut ilaasortanngor-
neq nittartakkakkoortumik pisinnaalissaaq, taamatullu 
aamma feriefondimut qinnuteqarneq nittartagakkoor-
sinnaalissalluni. 

Taamatuttaaq eqeersimaartumik Facebookeqarnissar-
put sulissutigisimavarput, aamma tassuuna ilaasortanut 
attaveqarluarusulluta taamalu SIK pillugu paasissutissiil-
luartarusulluta. Takusinnaavarpullumi Facebookerput 
likerpassuarnik toortaavigineqartartoq, taamaalillutalu 

maluginiartarparput ilaasortat ilarpassuinit malinnaavi-
gineqartoq. 

SIK pillugu paasissutissiiniarnitsinni nittartagaq Face-
bookilu kisiisa isumalluutiginngilavut. Soorlumi aamma 
nalunaarusiap matuma quppernerisa ilaanni taareerip-
put, ilaasortanut paasissutissiinermi aammattaaq fil-
meeqqat naqitaaqqallu atorneqarput. Kiisalu ukiup  
ingerlanerani sammisat iliuutsillu assigiinngitsut pillugit 
SIK-p siulittaasuata imaluunniit siulittaasuata tulliata 
tusagassiorfinnut nalunaaruteqartarneranni allattoqar-
fik ikiuuttarpoq. 

Taasariaqarportaaq SIK-p allattoqarfia ”SIK-mit Nutaar-
siassat”-nik allakkiortarmat immikkoortortaqarfinnut 
sulisullu sinniisaannut paasissutiissutaasunik. 2020-mi 
taakkunannga normut sisamat nassiunneqarput. Nu-
taarsiassanik allakkiat taakku aamma SIK-p nittartagaa-
tigut pineqarsinnaapput quppernermi ”Immikkoortor-
tat”-ni. 

Paasissutissiisarneq 

Informationsarbejde 

S 
IK’s SEKRETARIAT finder det meget vigtigt, at SIK 
har en god og brugbar hjemmeside, som kan 
benyttes af vores medlemmer, tillidsrepræsen-

tanter og af repræsentanter fra SIK’s lokalafdelinger. 
Derfor har vi i 2020 brugt mange ressourcer på vores 
hjemmeside, så den er så informativ som muligt. 

Vi har dog samtidigt erkendt, at der er brug for en tek-
nisk opgradering af vores hjemmeside. Til februar 2021 
vil vi derfor lancere en ny hjemmeside, som forhåbentlig 
bliver endnu bedre end vores nuværende hjemmeside. 
Med den nye hjemmeside vil man kunne tilmelde sig 
online som medlem af SIK, og på samme måde søge til 
feriefonden via hjemmesiden. 

Vi har også satset på at have en god og aktiv Facebook-
side, hvor vi kan kommunikere med vores medlemmer. 
Vi kan se, at Facebook-siden får ganske mange likes, så 
vi har en god fornemmelse af, at Facebook-siden an-
vendes aktivt af mange af vores medlemmer. 

Det er ikke alene vores hjemmeside og Facebook-siden 
vi satser på hvad angår informationsarbejde om SIK. Vi 
har som nævnt andetsteds i denne beretning således 
også udarbejdet videoer og pjecer, som er målrettet 
vores medlemmer. Og så har sekretariatet bistået SIK’s 
formand eller næstformand med at udsende en række 
pressemeddelelser om diverse emner og tiltag igen-
nem året. 

SIK’s sekretariat udarbejder desuden jævnligt ”Nyheds-
brev fra SIK”, som udsendes til lokalafdelingerne og 
tillidsrepræsentanterne. I 2020 blev der udsendt 4 ny-
hedsbreve. Disse nyhedsbreve kan også ses på SIK’s 
hjemmeside under ”Lokalafdelinger”. 
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S 
IK-p immikkoortortaqarfiisa allattoqarfiatalu 
tamarmik ilaasortassarsiornissaq suliassaasa 
ilagaat, taamaalillutik kattuffimmut ilaasortaa-

sut amerliartuinnarniassammata. Ukiup 2020-p naaler-
nerani SIK-mut ilaasortat 5.200-ngajaat allattugaatigi-
neqarput, qanorli amerlatigisut SIK-p isumaqatigiissutai 
malillugit sulisuusut takugaanni (katillugit 18.300-it) 
nalunanngilaq ilaasortat ukiuni aggersuni amerlaneru-
ngaatsiarsinnaagaluartut. 

Inuit toqqarlugit saaffigisarnissaat amerlanerusunik ilaa-
sortassarsiornermi periaatsit ilagisinnaavaat. Taamaalil- 

Ilaasortassarsiorneq 
lutik allattoqarfimmi sulisut ilaat ukiup ingerlanerani 
arlaleriarlutik Nuummi Brugsenimiillutillu Nuuk Cente-
rimiipput paasissutissanik nittarsaatissanillu nassarlu-
tik, saaffiginnittunillu oqaloqatiginnittarlutik – taamalu 
arlalinnguanik ilaasortanngortoqarpoq. 

Periaaseq alla tassaavoq suliffeqarfinnut pulaaqattaar-
neq. 2020-mi allattoqarfimmi sulisut Nuummi immik-
koortortaqarfimmik peqateqarlutik suliffeqarfinnut pu-
laartarsimapput, tamatumanilu aamma ilaasortanngor-
toqartarsimavoq. 

Medlemshvervning 

D 
et er både lokalafdelingernes og SIK’s sekre-
tariats opgave at stå for medlemshvervning 
med det formål, at vi bliver flere og flere 

medlemmer i SIK. Her ved årets udgang er der registre-
ret knap 5.200 medlemmer af SIK, men når man ser på 
hvor mange, der er omfattet af en SIK-overenskomst (i 
alt 18.300), er det en klar målsætning at øge medlems-
tallet de kommende år. 

En af metoderne til at få flere medlemmer er den direk-
te kontakt med folk. Ansatte i sekretariatet har således  

flere gange i løbet af året haft en stand i nogle timer i 
Brugsen i Nuuk og Nuuk Center for at fortælle om SIK 
og svare på spørgsmål - og her har der også været nog-
le, som her har tilmeldt sig SIK. 

En anden måde at få flere medlemmer er ved at foreta-
ge virksomhedsbesøg. I 2020 har sekretariat i samar-
bejde med lokalafdelingen i Nuuk således foretaget 
virksomhedsbesøg, hvor der også i den forbindelse har 
været tilmeldinger til SIK.  

Emma Junge Dalager aamma Inge-Marie Rosing pisiniarfinnukarlutik  
paasisitsiniaallutillu ilaasortassarsiorput. 

Emma Junge Dalager og Inge-Marie Rosing er rykket ud til  
indkøbscentrene for at oplyse og hverve medlemmer. 
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nut aningaaserinikkut sullissisuuvoq, aammalu taakkua 
missingersuutaannut naatsorsuutaannullu suleqataa-
sarluni. Aningaasaateqarfiit naatsorsuutaat taamatut-
taaq kukkunersiuisunit aningaasaateqarfiit siulersuisui-
sa toqqagaannit kukkunersiorneqartarput. 

Aningaaserinikkut sullissinerup saniatigut allattoqarfi-
uttaaq immikkoortortaqarfinnut aningaasaqarnikkut 
siunnersuisarneq pingaaruteqartoq ingerlattarpaa. 

2020-mut tunngatillugu aningaasaqarnikkut killiffik 
unaavoq: Kattuffiup immikkoortortaqarfiillu aningaasa-
qarnerat ajunngilaq. Aamma taamaappoq aningaasaa-
teqarfiit aningaasaqarnerat. 

Aningaaserinikkut sullissinerit 

Bogholderi-funktioner 

S 
IK-p allattoqarfia aningaaserinikkut kattuffim-
mut immikkoortortaqarfiinullu sullissisuuvoq. 
Taamatuttaaq Sulisartut Højskoliat sullinneqar-

poq. Kattuffimmut missingersuusiat allattoqarfimmit 
suliarineqartarput siulersuisuunernit akuerisassanngor-
lugit. Taamatuttaaq kattuffiup immikkoortortaqarfiillu 
naatsorsuutaat tassani suleqataaffigineqartarput. Naat-
sorsuutit kukkunersiuisumit SIK-p ataatsimeersuarnera-
ni toqqagaasimasumit kukkunersiorneqartarput. 

SIK-p allattoqarfia taamatuttaaq Qaammarsaanermut 
Ilinniartitaanermullu Aningaasaateqarfimmut, Feriefon-
dimut aamma isumaginninnermut aningaasaateqarfin- 

og socialfondene, ligesom sekretariatet medvirker til at 
udarbejde budget og regnskab for fondene. Regnska-
berne for fondene skal ligeledes revideres af en revisor, 
som er valgt af fondenes bestyrelser. 

Udover bogholderiopgaverne varetager sekretariatet 
den vigtige funktion at rådgive lokalafdelingerne om-
kring deres økonomi. 

Status for 2020 er, at såvel fagforbundet som lokalaf-
delingerne har en sund økonomi. Det samme er tilfæl-
det for fondene. 

S 
IK’s sekretariat varetager udover bogholderiet 
for fagforbundet også bogholderifunktionerne 
for lokalafdelingerne. Sekretariatet varetager 

ligeledes bogholderiet for Sulisartut Højskoliat. Sekreta-
riatet udarbejder herudover forslag til budget for fagfor-
bundet, som godkendes af hovedbestyrelsen. Herud-
over medvirker sekretariatet til at der udarbejdes regn-
skab for fagforbundet og lokalafdelingerne. Disse regn-
skaber skal revideres af den revisor, som vælges af SIK’s 
kongres. 

SIK’s sekretariat varetager ligeledes bogholderiopgaver-
ne for Oplysnings- og Uddannelsesfonden, Feriefonden  
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S 
ULISUT SINNIISOQARNERAT immikkut ittumik 
SIK-p allattoqarfiani 2020-mi ukkatarineqarpoq. 
Tassami sulisut sinniisoqarnerat SIK-p suliaanut 

pingaaruteqartorujussuuvoq. 

Sulisut sinniisoqarnerat 2020-mi makkunatigut nukittor-
sarniarsimavarput: 

• Nunami tamarmi sulisut sinniisaasa allattorsimaf-
fiat nutartikulanerulerparput. SIK-p isumaqatigiis-
suteqarfiini sulisut sinniisaat 2020-mi oktobarip 
naanerani 324-usimapput. 

• Immikkoortortaqarfiit tamaasa allaffigaavut ilisi-
matillugit suliffeqarfinni suni sulisut sinniisoqan-
nginnersut, kajumissaarlugillu sulisut sinniisoqan-
ngikkaangata sulisut sinniisaannik toqqaasoqar-
nissaa sulissutigisaqqullugu. 

• Naqitanngualiorpugut sulisut sinniisaannut tama-
nut toqqartumik sammisitamik. Sulisut sinniisaasa 
suut nakkutigisassarineraat suliassarineraallu al-
lakkiami paasisitsissutigineqarput. 

Sulisut sinniisoqarnerat ukkataralugu 
• Filmeeraliortitsivugut sulisunut sinniisuuneq pil-

lugu. Filmeeqqami aallaaviusoq sammisarlu pi-
ngaarneq unaavoq: ”Misilittakkat malillugit sulif-
fimmi sulisut sinniisoqaraangata suleqatigiilluar-
toqarnerusarpoq.” 

• ”Sulisunut sinniisutsialak”-mik toqqaasoqaqqaar-
poq, ukiullu tamaasa SIK-p siulersuisuuneri taa-
matut toqqaasalissapput ataatsimik arlalinnil-
luunniit. 2020-mi ”Sulisunut sinniisutsialaat” si-
samat toqqarneqarput ukuusut: 

 Sakarine Larsen, Niaqornaarsuk 
 Karen Thorleifsen, Aasiaat 
 Jensine Poulsen, Maniitsoq 
 Lars Eskildsen, Upernavik 

Sulisunut sinniisutsialattut toqqarneqartut taakku dip-
lominnapput 3.000 kr.-inillu (akileraarutit ilanngaatige-
reerlugit) tunineqarlutik. 

Sulisut sinniisaat pillugit paasissutissiissutit 2020-mi SIK-p saqqummiussai: Sulisunut sinniisuuneq pillugu 
videofilmi naatsuliaq aamma naqitaaraq SIK-p siulittaasuata sulisut sinniisaannut allagaanik imaqartoq. 

Informationsmateriale om tillidsrepræsentanter, som SIK udgav i 2020, var en kortfilm om tillidsrepræ-
sentanters rolle og en brochure med SIK-formandens brev til tillidsrepræsentanter. 
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• Udsendelse af en brochure, der er udformet som 
et personligt brev til samtlige tillidsrepræsentan-
ter. Her er der en række oplysninger om det at 
være tillidsrepræsentant, som kan bruges i deres 
daglige virke som tillidsrepræsentanter. 

• Udgivelse af en kortfilm om tillidsrepræsentant-
arbejdet med følgende gennemgående tema: 
”Erfaringerne siger, at der er bedre samarbejde 
på arbejdspladsen, når der er en tillidsrepræsen-
tant”. 

• Udpegning af ”Årets tillidsrepræsentant”. Som et 
nyt tiltag vælger SIK’s hovedbestyrelse hvert år 
en eller flere personer til at være årets tillidsre-
præsentant. I 2020 blev følgende 4 personer 
valgt til at være ”årets tillidsrepræsentant”:  

 Sakarine Larsen, Niaqornaarsuk 
 Karen Thorleifsen, Aasiaat 
 Jensine Poulsen, Maniitsoq 
 Lars Eskildsen, Upernavik 

De fire kårede tillidsrepræsentanter får et diplom og et 
beløb på 3.000 kr. (efter skat). 

Fokus på tillidsrepræsentanter 

S 
ÆRLIG fokus har SIK’s sekretariat i 2020 haft på 
at styrke tillidsrepræsentantområdet, da vi an-
ser tillidsrepræsentanterne som en særlig vigtig 

ressource i SIK’s arbejde. Vi har forsøgt at styrke tillids-
repræsentantområdet på bl.a. følgende måder i 2020: 

• En jævnlig registrering af hvem der er tillidsre-
præsentanter rundt om i landet. Med udgangen 
af oktober 2020 var der oplistet i alt 324 tillidsre-
præsentanter inden for SIK’s område. 

• Udsendelse af brev til samtlige lokalafdelinger 
med en fortegnelse over, hvilke arbejdspladser, 
der mangler en tillidsrepræsentant, og med op-
fordring til, at lokalafdelingen aktivt arbejder for, 
at der blive valgt en tillidsrepræsentant de steder, 
hvor der i dag ikke er en sådan tillidsrepræsen-
tant. 

Jensine Poulsen, Maniitsoq, 2020-mi ”Sulisut Sinniisutsialaattut” SIK-p siulersuisuunerinit toqqarneqar-
tut sisamaasut ilagaat. Assilisaq una diplomimik 3.000 kr.-inillu tunineqarneranit pisuuvoq. 

Jensine Poulsen, Maniitsoq, er blandt de fire tillidsrepræsentanter, som SIK’s hovedbestyrelse har kåret 
som ”Årets Tillidsrepræsentant 2020”. Billedet er fra overrrækkelsen af diplomet og en gave på 3.000 kr. 
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S 
IK-p siulittaasua nunatsinni sulisut kattuffiinik 
allanik oqaloqateqallattaasarpoq kattuffiit ata-
atsimoortumik soqutigisaat pineqaleraangata. 

Aammattaq SIK-p allattoqarfiani sulisut pisariaqaraangat 
kattuffinnut allanut attaveqartarput. 

Allattoqarfiup pisortaa qaammat allortarlugu kattuffiit 
assigiinngitsut ”siunersioqatigiinnerannut” peqataasar-
poq. Kattuffiit AK, IMAK, NPK, PPK aamma ASG 
(ilinniagartuut) peqataasarput. Ataatsimiinnerni taak-
kunani oqaluuserisariaqalikkanik saqqummiussisoqart-
arpoq, taamatullu aamma kattuffiit pingaartitaminnik 
ilisimatitsissuteqartarput. 

Kattuffiit akunnerminni ilaasortaqarnikkut killeqarfii 
2020-mi oqaluuserineqalersut pingaaruteqartut ilagaat 
– pingaartumik AK-p aamma SIK-p akornanni killeqarfiit 
eqqarsaatigalugit. 

Ajornartorsiutaasinnaasoq tamanna saqqummerpoq 
Avannaata Kommuniani SIK-p isumaqatigiissutai malil-
lugit sulisut arlallit AK-p isumaqatigiissutaanut nuun-
neqarmata AK-p aamma Avannaata Kommuniani borg-
mesterip isumaqatigiissuteqarneratigut, SIK-p ilisimann-
gisaanik. Aammali isumaqatigiissuteqartarnerni tunng-
aviusut unioqqutillugit tamanna isumaqatigiissutigi-
neqarsimavoq, tassa AK-p isumaqatigiissutaanut nuussi-
neq iluamik tunngavilersorneqarsimanngimmat. 

Kommunimi sulisut pineqartut isumaqatigiissummut 
allamut nuunneqaannaratik aammattaaq SIK-mut ilaa-
sortaaginnarnissaminnut tunngavissaarutitinneqarput. 

Taamaariarmat SIK Namminersorlutik Oqartussani Anin-
gaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmut 
(ASA) allappoq isumaqarnerarluni AK-p aamma Avan-
naata Kommuniata isumaqatigiissutaat nunami maani 
isumaqatigiissuteqartarnermut aaqqissuussinermut 
akerliusoq. ASA akivoq ilumut tamanna maluttarisassa-
nut atuuttunut naapertuutinngitsoq tamannalu kommu-
nimut ”sakkortuumik uparuarsimagitsik”, soorlumi taa-
ma SIK allaffigineqartoq. 

Kattuffinnik allanik suleqateqarneq 
Soorunami SIK-p soqutigisaraa taamatut kukkusumik 
isumaqatigiissuteqartoqaqqissanngitsoq, AK-mullu al-
lappugut naatsorsuutigigipput taamaaliortoqaqqissann-
gitsoq AK-p SIK-llu akornanni oqaloqatigiittoqaqqaarsi-
matinnagu. 

SIK aamma AK isumaqatigiissimapput AK-p SIK-llu akor-
nanni killeqarfinnik isumaqatigiissutit atuuttut misis-
soqqikkumallugit 2021-p aallartisimalernerani naape-
qatigiinniarlutik – taavalu iluarsisassaqarpat/erseqqis-
sagassaqarpat nutaanik isumaqatigiissusiorumallutik. 

SIK Danmarkimi Europamilu nunani avannarlerni allani 
sulisartut kattuffiinik suleqateqarpoq. Taakku nalunaa-
rusiami matumani erseqqinnerusumik eqqartornagit 
SIK-p 2020-mi BAT-imi suleqatigiinnik taaneqartartunik 
suleqatiginninnissamik isumaqatigiissutaa oqaluttua-
rilaarneqassaaq. 

Danmarkimi kattuffiit suleqatigiit arfineq-marluk BAT 
(Bygge-Anlægs- og Trækartellet) tassaapput 3F, Maler-
forbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-
forbund, Dansk Metal, HK/Privat aamma Teknisk Lands-
forbund. Taasariaqarportaaq ilaatigut Pituffimmi sak-
kutooqarfimmi sulisut isumaqatigiissuteqartarnerat 
BAT-p isumagisarimmagu. 

BAT-imik suleqatigiinnissamik isumaqatigiissummi ilaa-
tigut pineqarpoq kattuffimmut BAT-mut atasumut ilaa-
sortaasoq Kalaallit Nunaanni sulisoq kattuffeqarnikkut 
ikiortariaqalerpat suliassami pineqartumi  suliassaq SIK-
p tigussagaa akilerneqarlunilu ingerlallugu. 

Taamatuttaaq SIK kattuffinnut BAT-imut atasunut killi-
limmik ikiortissarsiorsinnaavoq suliassani aalajangersi-
masuni, SIK-p nammineerluni ingerlatissallugit periarfis-
saqarfiginngisaani. Taamatut ikiorneqarneq akeqann-
gitsumik ingerlanneqartassaaq. Kiisalu suleqatigiinnis-
samik isumaqatigiissummi oqaatigineqarpoq BAT-ip SIK
-llu Pituffimmi sulisut kattuffeqarnerat suleqatigiissuti-
gissagaat aammalu ilinniartunik sapinngisamik amer-

lasuunik Pituffimmi sulisoqarnissaa suliniutigissagaat. 
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SIK har en naturlig interesse i, at sådanne lignende 
fejlagtige aftaler ikke indgås igen, og har derfor over-
for AK tilkendegivet, at man forudsætter, at lignende 
aftaler ikke indgås igen, og slet ikke før end, at der 
har været en forudgående dialog mellem AK og SIK 
om dette. 

SIK og AK har aftalt at mødes primo 2021 med hen-
blik på at gennemgå de gældende grænsedragnings-
aftaler mellem AK og SIK – og hvis der er brug for ju-
steringer/præciseringer at udarbejde nye aftaler mel-
lem de to fagforeninger. 

SIK har herudover et samarbejde med danske og nor-
diske fagforeninger, som dog ikke vil blive beskrevet 
nærmere i denne beretning, bortset fra en undtagel-
se, nemlig at der i 2020 blev indgået en samarbejds-
aftale mellem SIK og BAT-Kartellet.  

BAT-Kartellet er en forkortelse af Bygge-Anlægs- og 
Trækartellet og er en faglig samarbejdsorganisation 
for 7 forbund i Danmark: 3F, Malerforbundet, Blik- og 
Rørarbejderforbundet, Dansk El-forbund, Dansk Me-
tal, HK/Privat og Teknisk Landsforbund. Herudover 
kan det oplyses, at BAT bl.a. varetager forbundenes 
overenskomstmæssige interesser for folk, der arbej-
der på Thule Air Base. 

Samarbejdsaftalen med BAT indebærer bl.a., at i de 
tilfælde, hvor en medlemsorganisation i BAT har et 
medlem, der arbejder i Grønland - og som har brug 
for faglig bistand til en faglig sag i Grønland - at den-
ne sag imod vederlag kan overtages og føres af SIK.  

Samarbejdsaftalen indeholder ligeledes noget om, at 
SIK i begrænset omfang kan anmode om faglig bi-
stand fra fagforbund under BAT i forhold til konkrete 
problemstillinger, hvor SIK ikke besidder den nødven-
dige faglige ekspertise. Bistanden i disse tilfælde vil 
ske uden betaling af vederlag. Endelig indeholder 
samarbejdsaftalen en tilkendegivelse om, BAT og SIK 
skal samarbejde om organisering af medarbejderne 
på Thule Air Base og at man i fællesskab søger at få 
så mange lærlinge og praktikanter på Thule Air Base 
som muligt. 

Samarbejdet med andre fagforeninger 

S 
IK’s formand har en jævnlig dialog med de an-
dre fagforeninger her i Grønland om diverse 
emner, som har fælles interesse for fagforenin-

gerne. Herudover har ansatte i SIK’s sekretariat jævnlig 
kontakt med de andre fagforeninger, når dette findes 
relevant. 

Fra SIK’s sekretariat deltager sekretariatschefen i faste 
”samrådsmøder” med de andre fagforeninger ca. hver 
anden måned. På disse møder deltager ud over SIK, AK, 
IMAK, NPK, PPK og ASG. På disse møder tages relevante 
emner op til diskussion, ligesom hver fagforening orien-
terer om vigtige ting, der sker indenfor fagforeningens 
regi. Herudover kan fagforeningerne drøfte konkrete 
sager ad hoc, når der er behov for dette. 

I 2020 har der været et særligt vigtigt emne oppe og 
vende mellem fagforeningerne, nemlig grænsedragnin-
gen mellem fagforeningerne – herunder grænsedragnin-
gen mellem AK og SIK.  

Denne problematik blev særlig relevant i forbindelse 
med, at flere SIK-ansatte i Avannaata Kommunia blev 
overflyttet til en AK-overenskomst efter aftale mellem 
AK og Avannaata Kommunia, uden at SIK var vidende 
om dette forinden aftalen blev indgået. Og ikke nok 
med, at vi ikke vidste noget; ja, så er aftalen efter vores 
opfattelse direkte imod de gældende aftaleprincipper, 
da der ikke har været sagligt grundlag for at overflytte 
disse ansatte til en AK-overenskomst. 

I praksis betyder den indgåede aftale, at de ansatte i 
kommunen, der bliver berørt af aftalen, ikke alene over-
går til en anden overenskomst, men også at de ikke læn-
gere har grund til at være medlemmer af SIK. 

På baggrund af den indgående aftale mellem AK og 
Avannaata Kommunia skrev SIK til Personalestyrelsen i 
Grønlands Selvstyre (ASA) med påstand om, at aftalen 
er i strid med det overenskomstmæssige system vi har 
her i landet. ASA vendte tilbage med svar, hvor man gav 
SIK medhold i, at aftalen mellem AK og Avannaata Kom-
munia er i strid med de gældende regler, og at man har 
meddelt dette til kommunen i ”kraftige vendinger”, som 
det formuleres i Selvstyres brev til SIK. 
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N 
UUMMI immikkoortortaqarfik NSIP aamma SIK
-p allattoqarfia 2020-mi suleqatigiinnissamik 
isumaqatigiissuteqarput, taamaalilluni NSIP 

allaffissornikkut SIK-p allattoqarfianit sullinneqalerluni. 

NSIP allaffimmiumik sulisoqarunnaarniarmat, aammalu-
mi immikkoortortaqarfiup ilaasortaasa ilarpassui SIK-p 
allattoqarfianit ulluinnarni sullinneqartareermata – taa-
matuttaarlu immikkoortortaqarfik kattuffillu illoqati-
giimmata – taamatut suleqatigiinnissaq pissusissamisuu-
ginnarpoq. 

Isumaqatigiissuteqarnikkut SIK-p allattoqarfia NSIP-p 
siulittaasuanut siulersuisuinullu pisariaqartutigut sullis- 

NSIP-mut allaffeqarnikkut sullissineq 
sisussanngorpoq – soorlu suliffeqarfinnut pulaarnissa-
nik pilersaarusiortarnerni ingerlatsisarnernilu, sulisut 
sinniisaannik ataatsimiisitsisarnerni siulersuisullu ataat-
simiisinneqartarnerini. 

NSIP-p kattuffiullu taama isumaqatigiissuteqarnermik-
kut suleqatigiilluareernertik nukittorsaqqinniarpaat, ta-
matumani pineqarmat oqarluartaarutip ”Ataatsimoo-
rutta nukittunerussaagut” timitalersorneqarnissaa, kat-
tuffimmi ataasiusumiinnerput nassuerutigalugu. 

Novembarimi 2020-mi NSIP-p SIK-llu isumaqatigiis-
sutertik sivitsorpaat aamma 2021-mut atuuttussan-
ngorlugu. 

Aftalen betyder, at SIK’s sekretariat udfører fornøden 
sekretariatsbistand for formanden og bestyrelsen for 
NSIP. Det sker i forbindelse med bl.a. planlægning og 
gennemførelse af virksomhedsbesøg, møder med til-
lidsrepræsentanter og bestyrelsesmøder.  

Med aftalen ønsker NSIP og fagforbundet at forstærke 
det i forvejen gode samarbejde på en række områder, 
hvor tankerne bag parolen ”Sammen er vi stærkere” er 
blevet efterlevet i erkendelse af, at vi er i det samme 
fagforbund. 

I november 2020 har NSIP og SIK forlænget samar-
bejdsaftalen, således at den også gælder hele 2021. 

Sekretariatsbistand til NSIP 

I 
 2020 indgik lokalafdelingen i Nuuk og SIK’s sekreta-
riat en samarbejdsaftale om, at SIK’s lokalafdeling i 
Nuuk (NSIP) bliver serviceret administrativt af se-

kretariatet. Eftersom NSIP ikke længere ønsker at have 
en kontorfuldmægtig i lokalafdelingen og fordi mange af 
lokalafdelingens medlemmer i forvejen til daglig bliver 
betjent af SIK’s sekretariat – som i øvrigt har til huse i 
den samme bygning – er det naturligt og hensigtsmæs-
sigt for begge parter at indgå denne aftale. 

Nuummi Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Peqatigiiffiata 

(NSIP) siulitaasua Josef Therkildsen (Ujoorsi) SIK-llu allatto-

qarfiani pisortaq Bjarne Petersen isumaqatigiissummik 

atsiortut. 

Formanden for NSIP, Josef Therkildsen (Ujoorsi), og sekretari-

atschef i SIK, Bjarne Petersen, underskriver fornyet aftale. 


