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Det grønlandske Arbejd
smiljøråd

2019 Årsberetningen Baggrund I medfør af Beskæftige
lsesministeriets bekend

tgørelse nr. 1048 af 26
. oktober 2005 af Lov o

m

Arbejdsmiljø i Grønland
 nedsættes Det grønlan

dske Arbejdsmiljøråd. D
et grønlandske

Arbej dsmilj øråds form
ål er at give arbejdsma

rkedets parter medindf
lydelse på indsatsen fo

r et
sikkert 0g sundt arbejd

smiljø.

Rådets sammensætnin
g

Formand Mati Frederik
sen - MF

SIK Josef Therkildsen 
- JT

SIK Jørgen Vetterlain -
 JV

NPK, PK og IMAK Dort
he Z. Kristiansen- DZK

AK og ASG i fællesska
b Dina Olsen - DO

SSK Henrik Esaiassen
 - HE

GE Karsten Lyberth-Kl
ausen - KLK

Rep. Fra Kommunerne
 Hans Inügsugtok” - HI

Selvstyret, Finanser Fle
mming Enequist -FE

Faste tilforordnede Arbejdstilsynet Casper
 Kronow - CK

Kort om året Der har været en del fo
kus omkring arbejdsmi

ljøet på fiskefabrikkern
e

Der blev i juni måned a
fholdt strategidag for A

MR-medlemmer, hvor m
ål og delmål for rådet fo

r de
næste 4 år blev taget o

p. Visiobox blev hyret t
il at køre arrangemente

t.

Arnannguaq Holm Olse
n, Inuk Ressourse blev

 hyret til udarbejdelse o
g oversættelse af ”God

t

Psykisk Arbejdsmiljø p
jece om trusler og vold

 på arbejdspladsen”.

Tanken er at der efterfø
lgende skal udarbejdes

 pjecer, der kan udleve
res eller distribueres til

offentlige arbejdsplads
er, større virksomhede

r, institutioner, forskellig
e uddannelsesinstitutio

ner

m.m.



Rådets mødeaktiviteter I henhold til Forretnings
orden for Det Grønland

ske Arbejdsmiljøråd sk
al der afholdes møder 

3
måder årligt og i øvrigt 

efter formandens beste
mmelse.

Rådet afholdt 3 møder 
i 2019:

l. Møde den 5. februar 2. Møde den 6. juni 3. Møde den 22. oktob
er

Varierende punkter Fokus på stress på arb
ejdspladser

Flere AMR-medlemme
r og organisationer har

 modtaget henvendelse
r om stress på

arbejdspladser, hvilket 
stadigvæk er et stigend

e problem. Emnerne bl
ev diskuteret, så

organisationerne havde
 noget at arbejde videre

 med i deres bagland.

Sikkerhedspolitik i arkti
ske egne har virket for 

svag

Udfordringer med at ar
bejde i ekstrem kulde i 

de arktiske egne. Det e
r en kendt problemstilli

ng
inden for mange forske

llige fagområder.

I bekendtgørelsen næv
nes ingen nedre kuldeg

rænse eller tidsangivel
se for arbejde i ekstrem

kulde. Det er et område, der s
kal drøftes nærmere, d

a ændringer i enten ov
erenskomster eller

bekendtgørelse potenti
elt kan medføre store ø

konomiske konsekvens
er.

Indstillinger & høringer Status på ændring af b
ekendtgørelser

Sagen ligger hos Depa
rtementet. Der er en ju

rist, der har lavet et skr
iv til ministeren med

fordele og ulemper. Arbejdsmiljøpolitik: Hjemtagelsesprocesse
n er sat på standby og 

tages op igen når den e
r aktuel.

Andre aktiviteter Rådets økonomi Arbejdsmiljørådets bev
illing gives via den dan

ske finanslov, og var i 2
019 på 300.000 kr. Ved

 2019
regnskabsårets afslutn

ing var ca. 148.000,- kr
. af bevillingen udmønt

et.

Godkendt af Arbej dsm
iljørådet 18. februar 20

20.

Mati Frederiksen, form
and

a


