Tale ved IMAKs repræsentantskab 9.november 2019
Kære Repræsentantskab, bestyrelse og gæster
Tak for invitationen til dette repræsentantskab.
Jeg deltog for 1.gang i 2017 hvor det var et meget spændende og inspirerende møde med jer. Det at se en
anden fagforenings kultur gav mig stor inspiration. Jeg mener det er sundt at lære og arbejde på tværs af
vores foreninger.

Sundhedskartellet som jeg repræsentere deltager sammen med IMAK, NPK, AGS og AK i et ligeværdigt
fællesskab hvor vi søger at få de bedste arbejdsvilkår i Grønland. Vi tager problemstilligner op som kan
være fælles men også udfordringer for en enkelt organisation. Der gives altid gode råd. Vi mener at dette
samarbejde godt kan styrkes ved fx at skabe relationer på tværs af vores faglige organisationer. Dette
kunne fx være et fælles basis tillidsrepræsentant kursus.

Vi har i alle faglige organisationer – det tror jeg godt jeg kan sige – en stor fælles udfordring.
Nemlig samarbejdet med overenskomstafdelingen. Det er ressource krævende og det opleves ofte som om
overenskomstafdelingen ikke er interesseret i et respektfuld og anerkendende samarbejde. Men der er
fornyelig kommet et nyt hold i overenskomstafdelingen og vi forventer at samarbejdet bliver bedre.

Selvstyret, ved overenskomstafdelingen, har bedt alle de faglige organisationer om at deltage i en
løn/overenskomst kommission.
Vi vil fra sundhedskartellets side gerne deltage i en sådan kommission hvor vi forudsætter et samarbejde
som er anerkendende, respektfuldt og ligeværdigt. Et ufravigeligt krav til en ændring i
overenskomstforhandlingerne er at vi ikke vil lade os diktere af selvstyret hvordan en overenskomst skal se
ud. Vi ser frem til hvad en kommission kan udmøntet sig i.

Det er vist ingen hemmelighed at vi i sundhedskartellet er godt trætte af den måde arbejdsgiverne
håndtere samarbejdet med os på. Vores overenskomst var 2,5 år forsinket, SIK er ikke endelig på plads
endnu, AK har også oplevet lange forsinkelser. Det vil ingen af os acceptere og en fornyelse er påkrævet.
Ja jeg kunne tale meget lang tid om dette emne vil vil nøjes med at sige:

Tak til jer lærere for jeres arbejde. Tak til jer for at i påtager jer det vigtige ansvar og arbejde med at forme
og uddanne vores børn.
Tak for ordet og jeg ønsker jer et godt repræsentantskab.

