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Baggrund 
 

I medfør af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005 af Lov om 
Arbejdsmiljø i Grønland nedsættes Det grønlandske Arbejdsmiljøråd. Det grønlandske 
Arbejdsmiljøråds formål er at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på indsatsen for et 
sikkert og sundt arbejdsmiljø. 
 
 

Rådets sammensætning 
 
Formand Ivalo Egede 
SIK  Beathe Hendriksen 
SIK Jokum Zeeb 
PIP, PK og IMAK  Lisbeth Frederiksen (næstformand for rådet) 
AK og ASG i fællesskab Nikoline Ziemer (fungerende) 
SSK Erne Olsen 
GA Karsten Klausen 
KANUKOKA Erna Thomsen 
Selvstyret Flemming Enequist 
    
Faste tilforordnede   
Arbejdstilsynet Jens Jensen 
Arbejdstilsynet  Jesper Eugenius Labansen 

 

 
Kort om året 
 

Året blev præget af at der startede en ny 4 års periode for Rådet, og at formandshvervet overgik til 
Ivalo Egede fra Sten A. Lund. Dette skift så Rådet som en god anledning til at tage sig tid til at 
revurdere Rådets rolle og øge medlemmernes fællesforståelse for Rådets rolle og virke. På den 
baggrund blev der bl.a. afholdt et 1 ½ dages kursus for rådets medlemmer i Arbejdsmiljø, efterfulgt 
af et halvt dags seminar med fokus på at definere Rådets offensive rolle nærmere.  
Hovedkonklusionen fra disse dage blev at Rådet fremover vil være mere offensivt, og så vidt muligt 
komme med positive budskaber – altså have fokus på hvad man kan gøre for at forbedre 
Arbejdsmiljøet, frem for at have fokus på fejl og mangler ved samme. Disse dage førte også til et 
ønske om at ændre Rådets grønlandske navn til ”Suliffigissaaneq pillugu siunnersuisoqatigiit”, som 
stemmer bedre overens med Rådets funktion og danske navn – et ønske som forventes 
imødekommet i løbet af 2011 da det er afhængigt af en lovændring.  
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I efteråret deltog Ivalo Egede på den årlige arbejdsmiljøkonference ”AM” i Danmark, og mødte i 
ved samme lejlighed en række danske ”arbejdsmiljøfolk”, og fik derved god inspiration til Rådets 
arbejde. Som opfølgning på et af disse møder blev der i slutningen af året etableret et samarbejde 
mellem Rådet og Videncenter for Arbejdsmiljø om at gøre den danske kampagne hjemmeside 
http://www.frastresstiltrivsel.dk/ tilgængelig på grønlandsk (med nogle forenklinger) – et projekt 
som forventes afsluttet i starten af 2011. Dette projekt vil give arbejdspladser mulighed for at få 
inspiration og metoder til at fremme et godt arbejdsmiljø, herunder at arbejde med at forebygge 
mobning på arbejdspladser.  
 
I slutningen af året blev arbejdet med at gøre dele af Rådets DVD tilgængelig via Rådets 
hjemmeside ligeledes iværksat – et arbejde som ligeledes forventes afsluttet i starten af 2011. 
 
Rådet fremkom med en række ønsker til det forestående arbejde med at ændre Arbejdsmiljøloven – 
herunder ønsket om en koordinatoruddannelse (lovforslag som forventes at komme i høring i Rådet 
i starten af 2011). 
 
Mere generelt om året set med ”Arbejdsmiljø-briller” kan følgende fremhæves: 
 

 Året startede med at Arbejdstilsynet og Center for Arbejdsskadesikring (nu Center for 
Arbejdsskader) lancerede en fælles elektronisk blanket for anmeldelse af arbejdsulykker og 
arbejdsbetingede lidelser – som er tilgængelige via www.at.gl og www.anmeld.gl. Denne 
løsning sparer tid for anmeldere, da de udelukkende skal udfylde blanketten én gang, frem 
for at sende anmeldelsen til både Arbejdstilsynet og Centeret.  

 
 Den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelsen gik i 2010 tilbage til at vare 37 timer, frem for de 

32 timer som den havde været i en årrække.  
 

 Den 1. juni tråde asbest-bekendtgørelsen i kraft - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 133 af 
5. februar 2010.  

 
 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse blev i 2010 afholdt 16 gange i Grønland. 

 

 
Rådets mødeaktiviteter 
 

Rådet afholdte i 2010 følgende tre møder: 
 Møde nr. 1 den 17. februar 
 Møde nr. 2 den 11. august 
 Møde nr. 3 den 20. oktober  

 
 

Indstillinger 
 

Rådet sendte i juli måned en indstilling til Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer om 
at sende kommende bekendtgørelses- og lovforslag vedr. Arbejdsmiljø i høring både hos 
organisationer som er repræsenteret i Arbejdsmiljørådet og andre relevante parter. 
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Behandling af klager jf. §64 i lov om arbejdsmiljø  
 

I 2010 blev der ikke forelagt klager for Arbejdsmiljørådet. 
 
 
Andre aktiviteter 
 

Den nye Rådsformand deltog på AM-2010 Arbejdsmiljøkonferencen i Danmark, og mødes ved 
samme lejlighed med en række danske ”Arbejdsmiljøfolk”, og fik derved inspiration og kontakter 
til det videre arbejde i Arbejdsmiljørådet. 

 
 
Rådets økonomi  
 

Arbejdsmiljørådets bevilling gives via den danske finanslov, og var i 2010 på 300.000 kr. Ved 2010 
regnskabsårets afslutning var kr. 296.351,87 af bevillingen udmøntet. 

 
 
 
Godkendt på Arbejdsmiljørådsmødet den 2. marts, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Ivalo Egede  
Formand 
 


