Det grønlandske Arbejdsmiljøråd
Årsberetning 2009
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:
Faste medlemmer af Arbejdsmiljørådet
Formand
Sten A. J. Lund
SIK
Beathe Hendriksen
SIK
Jokum Zeeb
AK og ASG i fællesskab
Dorthe Johansen
PIP, PPK og IMAK
Lisbeth Frederiksen
KANUKOKA
Erna Thomsen
GA
Karsten Klausen
SSK
Erne Olsen
Grønlands Selvstyre
Flemming Enequist
Suppleanter
SIK
PIP, PPK og IMAK
KANUKOKA

Nukârak' Grønvold Mølgaard
Sivso Dorph
Kisea Bruun

Faste tilforordnede
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet

Jens Jensen
Jesper Guldager Labansen

(ovenstående er råds-sammensætningen som den så ud ved udgangen af 2009).

Rådets mødeaktiviteter
Rådet afholdte 2009 følgende tre møder:
• Møde nr. 1 den 18. februar 2009
• Møde nr. 2 den 10. juni 2009
• Møde nr. 3 den 28. oktober 2009
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Rådets informationsarbejde
I foråret 2009 blev Rådets nye DVD ”det grønlandske arbejdsmiljøråd informerer” sendt rundt til
virksomheder i hele Grønland, ligeledes blev rådets anden nye DVD ”Sikkerhedskassen”, som er
målrettet uddannelsesinstitutioner og elever, rundsendt til Erhvervsskolerne i Grønland.

Indstillinger
Rådet sendte i april måned en indstilling til Beskæftigelsesministeren med dets kommentarer til et
udkast til nye regler om arbejdsmiljøuddannelse i Grønland og en tilføjelse i Rådets
forretningsorden som bl.a. vil gøre det muligt for Rådet i højere grad at evaluere
Arbejdsmiljøuddannelsens virke. Rådet indstillede bl.a. at det i bekendtgørelsen skal fremgå, at
arbejdsmiljøuddannlesen kan udbydes som netbaseret fjernundervisning, samt at det i reglerne skal
stå, at der skal være adgang til internet i forbindelse med arbejdsmiljøuddannelsen. Indstillingen
blev besluttet på Rådsmødet den 18. februar.

Behandling af klager jf. §64 i lov om arbejdsmiljø
I 2009 blev der ikke forelagt klager for Arbejdsmiljørådet.

Andre aktiviteter
Rådsformanden deltog dette år på AM-2009 Arbejdsmiljøkonferencen, og fik derved inspiration til
Rådets arbejde.
I 2009 blev det drøftet hvorvidt Rådet skulle fortsætte dets praksis med at kåre ”Årets
arbejdsplads”, herunder om procedurerne omkring denne konkurrence skulle ændres. Konkurrencen
blev ikke afholdt i 2009.

Rådets økonomi
Arbejdsmiljørådets bevilling gives via den danske finanslov, og var i 2009 på 300.000 kr. til den
ordinære drift. Ved 2009 regnskabsårets afslutning var kr. 182.324,70 af bevillingen udmøntet.

Godkendt af Arbejdsmiljørådets medlemmer1.

Ivalo Egede
Formand
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På rådsmødet den 11. august 2010 fik den nye formand (Ivalo Egede) og råds-sekretæren (Jesper Eugenius Labansen)
mandat til at foretage endelige ændringer i 2009 årsberetningen.
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