Nuuk, den 26. april 2017

j. nr. 10.56.00/hps

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Foreningen Kigut bestyrelse ved Atorfillit Kattuffiats sekretariat med følgende deltagere og dagsordenspunkter, mødet foregik telefonisk fra kl. 14:00.
Mødedeltagerne:
Lene Heilmann.
Amma Papé
Inge Marie Eugenius.
Bia B. Andersen
Helga Berthelsen
Fraværende:
Gudrun Juliussen (syg)
Tilforordnet:
Hans Peter Sikemsen, referent.
Dagsordenspunkter:
1). Regionsdannelsen i tandplejen Grønland.
2). Superbrugere vedrørende Elektronisk Patient Journalisering.
3). Decentralpuljetillæg.
4). Kigut generalforsamling.

1). Regionsdannelsen i tandplejen Grønland.
Formanden bød velkommen og HPS er udpeget som referent. Der blev fremlagt et
Grønlands tandplejens regionsprojekt som ikke har været drøftet hos Foreningen
Kigut trods indholdet også kommer til at strejfe deres overenskomst med negativ
effekt.
At lederne i Sundhedsstyrelsen ikke har hørt eller taget Foreningen Kigut med i
projektet findes utilfredsstillende, når man læser projektet overfladisk vil det
medføre forringelser, her tænkes på ansatte som kommer til at miste deres tillæg
hvis det føres ud i livet, det kan man selvfølgelig ikke leve med og finder det meget
uacceptabelt, hvis det kommer til at få en negativ indvirkning på ansættes løn og
ansættelsesvilkår.
Man blev enige om, at projektet fremsendes til alle ansatte i Grønland, hvor man
beder dem komme med deres bemærkninger og tanker til projektet.
Atorfillit Kattuffiat vil fremsende denne til vores juridisk rådgiver for at få hans
bemærkninger til projektet, AK mener at Foreningen Kigut skal tages med på råd
eller at formanden skal være med til fremtidige møderækker samt planlægning til
hele projektet, således vedkommende kan orientere sine medlemmer hvordan
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projektet vil få indvirkning med hensyn til planen (regionalisering).
Man blev enige om, at projektet drøftes indgående i Ilulissat når Serrat holder møde
i Ilulissat omkring medio maj 2017
2). Superbrugere vedrørende Elektronisk Patient Journalisering.
Man spørger med hensyn til superbruger tillæg for dem der arbejder med EPJ systemet, hvis man er superbruger, skal der selvfølgelig tildeles et tillæg efter overenskomsten, dette er ikke til forhandling eller til diskussion, en overenskomst som er
underskrevet på vegne af Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat skal blot følges,
hver-ken ansatte i Sundhedstyrelsen kan ikke sætte spørgsmålstegn ved
overenskomster disse skal blot følges, hvis man er ansat inden for denne faggruppe.
Man blev enige om at Lene Heilmann skal anmode om liste over hvem der får tildelt
superbruger tillæg, således man har overblik over hvem der er superbruger over
hele Grønland.
3). Decentralpuljetillæg.
Sagen er sendt til Overenskomstkontoret, men overenskomstkontoret er underbemandet og alt står faktisk næsten stille der, hvor man skulle være bagud med opgaver på 1½ år. Man vil selvfølgelig rykke for sagen for at se hvorfor man stopper med
at udbetale for decentralpuljetillæg da man jo ikke fratræder sin stilling hos Tandklinikken men blot flytter til en anden by men med samme arbejdsgiver og samme
opgaver.
4). Kigut generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne blev enige om at regionsmedlemmerne skal rykke for
svar med hensyn til hvorvidt medlemmer opstilles til bestyrelsesmedlemmer under
generalforsamlingen i Ilulissat, fristen til besvarelse er 1. maj 2017.
Man blev også enige om at man fremover nedlægger Foreningen Kigut men overgiver al aktivitet til Atorfillit Kattuffiat, også med hensyn til sagsbehandling,
forhandling samt ansøgning om feriefrirejse, således de siddende
bestyrelsesmedlemmer kan koncentrere sig om deres daglige arbejde ved
tandklinikker.
Ved forhandlinger vil der altid være deltagere fra forskellige faggrupper som skal
hjælpe med hensyn til fremlæggelse og oplysning overfor modpart.
HP kommer til at deltage til deres generalforsamling.
Med venlig hilsen
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Hans Peter Sikemsen
referent
Atorfillit Kattuffiat
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