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Det grønlandske Arbejdsmiljøråd

2012 Årsberetningen
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
SIK
SIK
PIP, PK og IMAK
AK og ASG i fællesskab
SSK
GA
KANUKOKA
Selvstyret

Faste tilforordnede
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet

Ivalo Egede
Beathe Hendriksen
Jokum Zeeb
Lisbeth Frederiksen (næstformand for rådet)
Aviaja Rohmann Pedersen
Gerth Lundblad
Karsten Klausen
Erna Thomsen
Kattie Lundgaard Pedersen (fra 3. møde)
Flemming Enequist (første 2 møder)

Jens Jensen
Jesper Labansen

Kort om året
Den 4. april 2012 blev vinderen af Arbejdsmiljørådets konkurrence ”Årets arbejdsmiljøpris 2012”
kåret. Vinderen blev Inuplan A/S. Rådsformand Ivalo Egede sagde bl.a. følgende i for forbindelse
med overrækkelsen af prisen: ”Den arbejdsplads, som får ’Årets Arbejdsmiljøpris 2012’ er en helt
unik arbejdsplads, der skiller sig markant ud fra de andre deltagere i konkurrencen.
Arbejdspladsen udmærker sig både ved at have fået de højeste point i spørgeskemaundersøgelsen,
og ved de mange positive kommentarer fra de ansatte”.
I 2012 annoncerede Arbejdsmiljørådet for 2. år i træk konkurrencen ”Årets arbejdsmiljøpris”, med
sidste tilmeldingsfrist den 30. september 2013. Temaet for 2013 blev igen psykisk arbejdsmiljø,
hvor deltagende virksomheder skal få deres ansatte til at udfylde et skema om hvorledes de vurderer
deres eget psykiske arbejdsmiljø.
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I slutningen af 2012 gennemførte Rådet en informationskampagne som både sigtede på at skabe
øget opmærksomhed omkring konkurrencen ”Årets arbejdsmiljøpris” og på at skabe mere
opmærksomhed omkring den kampagne-site som Rådet lanceret året får vedrørende stres og trivsel
– hjemmesiden www.ilorraallak.gl
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse blev i 2012 afholdt 15 gange i Grønland, med i alt 242
kursister.

Rådets mødeaktiviteter
Rådet afholdte tre møder i 2012:
 Møde nr. 1 den 14. marts.
 Møde nr. 2 den 22. august.
 Møde nr. 3 den 14. november.

Indstillinger & høringer
Rådet afgav i 2012 et høringssvar vedrørende tre bekendtgørelser til udmøntning af forslag om lov
om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland.
..

Behandling af klager jf. §64 i lov om arbejdsmiljø
I 2012 blev der ikke forelagt klager for Arbejdsmiljørådet.

Andre aktiviteter
Udover de tre Rådsmøder afholdte en ad hoc grupper under Arbejdsmiljørådet en rækker møder
vedr. konkurrencen ”Årets arbejdsmiljøpris” og udmøntningen af Rådets midler til
informationsprojekter.

Rådets økonomi
Arbejdsmiljørådets bevilling gives via den danske finanslov, og var i 2012 på 300.000 kr. Ved 2012
regnskabsårets afslutning var kr. 286.487,- af bevillingen udmøntet.

Godkendt på Arbejdsmiljørådsmødet den 13. marts, 2013.

_______________________________
Ivalo Egede, formand
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