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Held og lykke med at være tillidsrepræsentant!

S

ULINERMIK Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat, SIK, har stor værdsættelse af, at
du er villig til at påtage dig hvervet som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er nemlig at nyde dine kollegers tillid. Held
og lykke med dit tillidshverv.
Der kan være et utal af muligheder, udfordringer og opgaver i forbindelse med hvervet. Og hos SIK ved vi af erfaring, at et tillidshverv i nogle tilfælde godt kan virke lidt
overvældende, især i begyndelsen. Men du kan altid hente hjælp og vejledning i den
lokale afdeling af SIK (eller i fagforbundets sekretariat), som også er stedet, hvor du
kan være med til skabe et nyttigt netværk.
Hos SIK udgør du en af nøglepersonerne i en stor og landsdækkende organisation.
Med denne pjece ønsker vi at give såvel nye og ”gamle” tillidsvalgte orientering og
påmindelse om, hvad hvervet kan betyde, og som kan hjælpe dig godt på vej.
God arbejdslyst!
Jess G. Berthelsen
Formand
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At være tillidsrepræsentant
Nøglen til indflydelse

D

IT tillidshverv indebærer en del udfordringer og opgaver, men også spændende
muligheder. Som tillidsvalgt er du en del af livsnerven i fagbevægelsen. Du taler
kollegernes sag overfor arbejdsgiveren.

Du repræsenterer kollegerne, der er ansat i henhold til SIK’s overenskomster med arbejdsgiverne. Samtidig er du også et vigtigt bindeled – mellem forbundet SIK, lokalafdelingen, dine kolleger og arbejdsgiveren.
Du er med andre ord valgt som både dine kollegers og SIK’s helt centrale nøgleperson i
mange forhold. Som tillidsrepræsentant vil du møde nye udfordringer og opgaver, som
stiller krav til din faglige viden og personlige gennemslagskraft.
Handlekraft, fleksibilitet og samarbejde er nøgleord.
Din evne til samarbejde vil blive sat på mange prøver – men husk altid, at du har et
netværk, du kan trække på. Du har kollegernes opbakning – og du kan altid finde kompetente folk i din lokalafdeling og hos SIK, som kan give gode råd.
Husk: Intet kommer af sig selv! Ingen kan alt, meget kan læres, og erfaringen kommer
med tiden.
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Udfordringer og opgaver
Tillidsrepræsentanten er kollegernes talerør

G

ENNEM samarbejde og indflydelse kan du påvirke jeres virksomheds udvikling til
gavn for kollegerne. Ved at løse konflikter og uenigheder imellem kollegerne og
arbejdsgiveren og kollegerne i mellem, kan du opnå resultater til gavn for alle. Du lærer overenskomsterne at kende og får kendskab til de love og aftaler, som gælder for
arbejdsmarkedet. Du optræder som en kompetent samarbejdspartner i mødet med
arbejdsgiveren.
Som bindeleddet mellem ledelsen og dine kolleger formidler du idéer, ønsker og informationer.
Din lokalafdeling og SIK bakker dig op, når du sørger for, at dine nye kolleger bliver
medlem af fagforeningen.
Det er også i lokalafdelingen og organisationen, du kan få støtte, råd og vejledning til
at klare de mange opgaver på arbejdspladsen. For eksempel at sikre, at jeres overenskomst bliver overholdt.
I takt med at du får mere erfaring, vil du efterhånden komme til at opleve, at problemer vil udvikle sig til udfordringer. Her kan det være nyttigt at spørge andre med erfaring til råds. Hold dig ikke tilbage med at stille spørgsmål. Gå også på opdagelse på
www.sik.gl

Vidste du?
• At der er 321 tillidsrepræsentanter for arbejdere i henhold til
SIK-overenskomster.
(Januar 2020)
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Spændende opgaver
Hvor der er brug for dine gode egenskaber

D

U får mange spændende opgaver som tillidsrepræsentant og brug for dine gode
egenskaber. Du udvikler dine evner som god lytter, rådgiver og vejleder - ikke
alene på det faglige plan, også på det personlige plan.






Du udvikler tillid og selvtillid.
Du vil gerne være god til at samarbejde, koordinere og formidle vil være til
gavn.
Du søger viden, kunnen og holdninger - du deltager i kurser og følger med i den
fagpolitiske udvikling.
Du har interesse i, at dine kollegaer er medlemmer af SIK.
Du vil gerne lære at igangsætte processer. Du lærer, hvordan du skal handle,
hvis overenskomsten eller regler på arbejdspladsen ikke overholdes.

Dig og SIK-fællesskabet
For et sundere og bedre arbejdsliv

D

U repræsenterer også Fagforbundet, og de værdier vores fagforening står for.
Du er en del af fællesskabet og sammenholdet hos SIK. Fællesskabet og sammenholdet giver styrke til at bevare goderne og styrke til at arbejde for et sundere og
bedre arbejdsliv. Styrke til udvikling og indflydelse for de kolleger, du repræsenterer.
Husk: Vi har alle brug for hinanden! Der er fremtid i fællesskab!
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Din familie
Dit bagland er utroligt vigtigt!

S

OM tillidsrepræsentant vil du opleve, at du nu skal bruge mere tid på andre mennesker, nemlig dine kolleger på arbejdspladsen og lokalafdelingen. Her er det vigtigt, at du ikke forsømmer dem, der betyder noget for dig – din familie og din arbejdsplads!
Din familie og dine venner har et naturligt krav på en del af din tid. De ønsker, du er
nærværende og engageret i deres liv – jeres liv! Familien vil da også være nærværende i dit liv. Det må aldrig blive en modsætning.
Du, din familie og din arbejdsplads skal jo gerne fungere i et positivt samspil.
Det er derfor vigtigt, at du holder din familie og venner underrettede om, hvad du
bruger tid på.
Fortæl hvad der sker, om glæderne og om udfordringerne, også når det er svært. Fortæl om det, der sker med din egen udvikling, for eksempel om de nye ting, du erfarer
og lærer.
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Arbejdspladsen og netværket
Lær at benytte dig af andres viden

P

Å arbejdspladsen er du kollegernes talerør. Dine kolleger forventer, at du medvirker til at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår. Du medvirker til at udvikle samarbejdet. Det betyder, at du på samme tid skal rejse krav på kollegernes vegne og være
den, der formidler et udviklende samarbejde med arbejdsgiveren.
Dit arbejdsfelt spænder vidt! Lige fra lokale lønforhandlinger over personalepolitik og
til sociale spørgsmål fra dine kolleger. Fra diskussioner om arbejdstilrettelæggelse
over ferieplaner til spørgsmål om barselsplaner, pensionsordninger og meget mere.
Men du har et netværk: Husk altid at inddrage og informere dine kolleger og dine kontakter i fagforening om de udfordringer og glæder, du oplever. Ofte vil de komme
med gode idéer om håndtering af et problem.
Husk: Du skal ikke være ekspert og dermed risikere at slide dig op på spørgsmål, andre
måske allerede har et svar på. Lær at henvise til en anden vidensperson eller kilde, når
du ikke lige har et ordentligt svar på et tvivlsspørgsmål. Det er ikke en svaghed, men
derimod en styrke, at kunne henvise til en anden, der allerede har svar – på lokalafdelingens kontor, i SIK’s sekretariat eller bare til ”Ofte stillede spørgsmål” på hjemmesiden www.sik.gl
Gennem møder og kurser vil du også møde andre tillidsrepræsentanter. Her skaber
du gode kontakter, der kan være dit faglige netværk uden for din virksomhed og din
lokalafdeling.

Vidste du?
• at SIK har mere end 5.000 medlemmer
• at forbundet har 24 lokalafdelinger
• at forbundet har en ungdomsafdeling: SIK Ungdom
(Januar 2020)
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Hvordan du kan komme videre
God kommunikation er afgørende

D

ER gives ingen færdige opskrifter på, hvordan du bliver en dygtig tillidsrepræsentant. Hver arbejdsplads har sin egen kultur. På mindre arbejdspladser afgøres
tingene på stedet. På større virksomheder foregår samarbejdet i samarbejdsudvalg
(SU).
Det kan være en svær balancekunst at være tillidsrepræsentant i en tid, hvor ansvar
og kompetence i stort omfang uddelegeres til medarbejderne. Samtidig bliver det mere vigtigt, at der hele tiden indgås klare aftaler mellem virksomheden og tillidsrepræsentanterne.
Du får mange opgaver, der gør det vigtigt for dig, at udtrykke dig klart og tydeligt. Du
vil kommunikere med mange forskellige mennesker. Det handler om at blive forstået
og taget alvorligt. Din gode kommunikation og formidling giver dig samlet en større
styrke og gennemslagskraft. Gennem kurser får du styrket dine færdigheder på dette
område, og det giver dig større respekt og opbakning blandt kolleger og hos arbejdsgiver.

Din udvikling som tillidsrepræsentant
Dygtiggørelse skal give dig redskaber

E

T samfund i forandring – og din centrale rolle – giver både nye opgaver og behov
for dygtiggørelse.

Som nyvalgt tillidsrepræsentant skal du begynde med at deltage i møder hos din lokalafdeling og lære om systemet i SIK og senere, men inden ikke ret lang tid søge at
komme på Immikkoortoq 1 kursus for tillidsrepræsentanter via din lokalafdeling.
Senere vil du så blive kontaktet af SIK til et Immikkoortoq 2 kursus. SIK laver mindst
10 kurser for tillidsrepræsentanter om året. Under dine kurser vil du får dagpenge,
hvis du rejser til et kursus udenfor din by. Og du vil få mulighed for at få udbetalt tabt
arbejdsfortjeneste.
Kurserne bygger på deltagernes forudsætninger. Og der arbejdes med kendte problemstillinger i hvervet som tillidsrepræsentant, overenskomsterne og personaleforhold.
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Nødvendig viden og information
- til indhentning på egen hånd

G

RUNDLÆGGENDE er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i overenskomsten
om tillidsrepræsentanter. Den indeholder en række bestemmelser om tillidsrepræsentantens rolle på arbejdspladsen. Samtidigt er det vigtigt, at du nærlæser de
overenskomster, der gælder for dine kolleger på arbejdspladsen.
Gennem SIK’s internet-hjemmeside www.sik.gl har du mulighed for at få en lang række informationer. Her er en side, ”Overenskomster”, hvor du kan hente alle relevante
overenskomster. Og der er links til love og regler, som er værd at vide når det gælder
arbejdslivet.
På siden ”Ofte stillede spørgsmål” er der korte og klare svar på en lang række spørgsmål om ansættelse og arbejde.
”Arbejdsgangsbeskrivelser” vil hjælpe dig på vej ved løsningen af de typiske små og
større gøremål i det daglige. En del af beskrivelserne er lettilgængelige på hjemmesiden under ”Lokalafdelinger”. Andre kan fås ved henvendelse til lokalafdelingen eller
til SIK’s sekretariat. Her drejer det sig bl. a. om beskrivelser af, hvad du skal gøre, hvis
en kollega bliver afskediget eller er ved at blive afskediget.
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Fakta om SIK i korthed


Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat, SIK, stiftet i 1956, er med sine
over 5.000 medlemmer i dag Grønlands største fagorganisation.



Der er indgået 17 forskellige overenskomster.



SIK har socialfonde, hvor man kan ansøge, hvis man har alvorlig sygdom i familien, hvor billet, indkvartering og tabt arbejdsfortjeneste kan blive betalt.



SIK har en feriefond, hvor man hvert år har mulighed for at søge om rejse til sig
selv og sin husstand til både Grønland og Danmark.



Der er SISA, som er pensionskassen for ansatte på SIK-overenskomst.

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat
Issortarfimmut 11, Postboks 9, 3900 Nuuk
e-mail sik@sik.gl telefon 32 21 33

