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NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling
Serie C-I
Afsnit 3, Gruppe 2
Lb.nr.

Aftale
om
særlige ydelser.
----------------------Der er mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat, i henhold
til § 47, stk. 1 i landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om
Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland indgået
følgende aftale om natpenge, godtgørelse for tjeneste på lørdage og
søn- og helligdage, godtgørelse for delt tjeneste samt sejltillæg og
kosttilskud for Grønlands Selvstyres og kommunernes tjenestemænd i
grønland.

§ 1.
Natpenge.
Tjenestemænd, der efter særlig ordre eller ifølge godkendt tjenestefordeling udfører tjeneste i tiden kl. 17.00 - 06.00, oppebærer natpenge med følgende beløb:

Grundbeløb pr. time
pr. 01.04.2006
For tjeneste i tiden kl. 17.00 - 22.00: ........

pr. 01.04.2014

8,05 kr.

14,82 kr.

For tjeneste i tiden kl. 22.00 - 06.00: ........ 15,87 kr.

29,86 kr.

Grundbeløbene dyrtidsreguleres i henhold til § 5.
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Stk. 2. Tjenestemænd, der har kostforplejning, oppebærer natpenge med
Grundbeløb pr. time
pr. 01.04.2006

pr. 01-04-2014

For tjeneste i tiden kl. 17.00 - 22.00: ......... 4,21 kr.

5,89 kr.

For tjeneste i tiden kl. 22.00 - 06.00: ......... 8,35 kr.

11,67kr.

Stk. 3. Natpenge ydes kun for den tid, hvori der udføres effektiv
tjeneste. Natpenge beregnes pr. påbegyndt halve time.

§ 2.
Godtgørelse for tjeneste på lørdage og søn- og helligdage.
Tjenestemænd, der efter ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling udfører tjeneste på:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

lørdage efter kl. 14.00,
søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00,
mandage kl. 00.00 - 04.00,
juleaftensdag og nytårsdag kl. 00.00 - 24.00,
helligtrekongersdag og 1. maj efter kl. 12.00, samt
Grønlands nationaldag kl. 00.00 - 24.00,

oppebærer en godtgørelse med et grundbeløb pr. 1. april 1997 på 22,36
kr. pr. time. > pr. 01-04-2014 31,26 kr.pr.time
Stk. 2. Såfremt tjenestemanden udfører tjeneste på mandage inden kl.
06.00 som led i en forud tilrettelagt tjeneste, der påbegyndes søndag
kl. 24.00 eller tidligere, ydes godtgørelsen i henhold til stk. 1 for
hele den del af tjenesten, der ligger inden kl. 06.00.
Stk. 3. For rådighedstjeneste i hjemmet ydes ingen godtgørelse i henhold til stk. 1 og 2.
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§ 3.
Godtgørelse for delt tjeneste.
Tjenestemænd, hvis tjeneste er opdelt i 3 dele, oppebærer herfor en
godtgørelse med et grundbeløb pr. 1. april 1997 på 11,80 kr. pr.
time. > pr. 01-04-2014 16,50 kr.pr.time
Stk. 2. Tjenestemænd, hvis tjeneste er delt, således at den strækker
sig ud over 12 timer, regnet fra første tjenesteafsnits begyndelse
til sidste tjenesteafsnits afslutning, oppebærer en godtgørelse med
et grundbeløb pr. 1. april 1997 på 5,60 kr. pr. time. >
pr. 01-04-2014 16,50 kr.pr.time

§ 4.
Sejltillæg og kosttilskud.
Tjenestemænd, der forretter tjeneste til søs, oppebærer ikke ydelser
i henhold til §§ 1-3. Til sådanne tjenestemænd ydes i stedet sejltillæg og kosttillæg efter reglerne i stk. 2-4.
Stk. 2. Tjenestemænd, der forretter tjeneste til søs, oppebærer for
natsejlads mellem kl. 18.00 og 08.00 en godtgørelse med et grundbeløb
pr. 1. april 1997 på 80,26 kr. for hver påbegyndt 7 timer.
Stk. 3. Tjenestemænd, der forretter tjeneste til søs, oppebærer for
sejlads i perioden oktober - marts en godtgørelse med et grundbeløb
pr. 1. april 1997 på 29,51 kr. pr. dag.
Stk. 4. Tjenestemænd, der forretter tjeneste til søs, og som ikke
modtager fuld kost ombord eller i land, oppebærer kosttilskud, der
pr. 1. april 1997 ydes med et grundbeløb pr. 1. april 1997 på 14,91
kr. pr. 1/4 døgn. Grundbeløbet dyrtidsreguleres i henhold til § 5.
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§ 5.
Dyrtidsregulering.
For hver fulde tre points udsving i det grønlandske reguleringspristal (januar 1984 = 100) ud over 100 forhøjes eller nedsættes grundbeløbene i § 1, stk. 1 og § 4, stk. 4 med følgende beløb:
a)

b)

Natpenge ifølge § 1, stk. 1:
For tjeneste i tiden kl. 17.00 - 22.00 ... :

11 øre pr. time

For tjeneste i tiden kl. 22.00 - 06.00 ... :

25 øre pr. time

Kosttilskud ifølge § 4, stk. 4:
Kosttilskud .............................. :

32 øre pr.1/4 døgn

Stk. 2. Med virkning fra den 1. januar 1986 forhøjes eller nedsættes
for hver fulde tre points udsving i det grønlandske reguleringspristal (januar 1984 = 100) ud over 109 de i § 1, stk. 1 anførte grundbeløb for natpenge med følgende beløb:
For tjeneste i tiden kl. 17.00 - 22.00 ... :
For tjeneste i tiden kl. 22.00 - 06.00 ... :

6 øre pr. time
13 øre pr. time

Stk. 3. Reguleringen finder sted pr. 1. april og 1. oktober på grundlag af reguleringspristallet for henholdsvis januar og juli.
Stk. 4. I perioden 1. april 1984 - 31. december 1985 er der udløst 3
dyrtidsportioner i henhold til stk. 1, a. De samlede dyrtidstillæg
for denne periode udgør 33 øre, henholdsvis 75 øre i henhold til stk.
1, a.

-------------------------------------------------ASA/ØPS J.nr. 16.33/120/2009
side 4 af 6
09-07-2014

Afsnit 3, Gruppe 2
Lb.nr.

Stk. 5. I perioden 1. januar 1986 - 31. marts 1997 er der udløst 13
dyrtidsportioner i henhold til stk. 2. De samlede dyrtidsportioner
for denne periode udgør 78 øre, henholdsvis 169 øre i henhold til
stk. 2.
Stk. 6. I perioden 1. april 1984 - 31. marts 1997 er der udløst 16
dyrtidsportioner i henhold til stk. 1, b. Det samlede dyrtidstillæg
for denne periode udgør 512 øre i henhold til stk. 1, b.

§ 6.
Generel regulering.
Alle de i denne aftale nævnte særlige ydelser består af et grundbeløb
pr. 1. april 1997 i niveau pr. 01. april 1991 og et grundbeløbstillæg.
Stk. 2. Grundbeløbstillægget udgør af grundbeløbet incl. dyrtidsreguleringen, jf. § 5:
Pr. 1. april 2012. . . . . :

36,7253%

Pr. 1. april 2013. . . . . :

38,2690%

Pr. 1. april 2014. . . . . :

39,8128%
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§ 7.
Ikrafttræden.

Denne aftale har virkning fra 1. april 2012.

Nuuk, den

Atorfillit Kattuffiat

Naalakkersuisut
n.s.

_____________________

Hermed ophæves aftale af 23. februar 2010 om særlige ydelser.
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Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik / Departementet for Finanser
Dagpengesatserne pr. 01.10.13 er ændret
KALAALLIT NUNAANNUT KALAALLIT NUNAANNI ICALAALLILLU NUNAANNIT INISSINNEQARNEQ I ASIMUT
SU LIARTORTITAANEQ.
DAGPENGE OG NATTILLÆG UNDER TJENESTEREJSER OG UDSTATIONERING TIL, I OG FRA GRONLAND.
(I.H.T./ naapertorlugu
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1.april og l.oktober ibt.

Til § 17.

Grønlands Hjemmestyres Bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om Borgerligt
Ombud.
I medfør af § 60 stk. 2 i Landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands
Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland fastsættes:

Kapitel l.
Borgerligt ombud
§ 1. Som borgerligt ombud anses i denne bekendtgørelse varetagelse af hverv som:
1) Medlem af Grønlands Landsting,
2) medlem af kommunalbestyrelse, medlem af bygderåd samt
kommunalbestyrelsesmedlemmers medlemskab af udvalg nedsat af
kommunalbestyrelsen og bygderåd,
3) kredsdommer,
4) lægdommer,
5) bisidder samt
6) øvrige hverv, som den pågældende ifølge lovgivningen er forpligtet at varetage.
§ 2. Tjenestemænd, der udfører borgerligt ombud, jf. § l, har adgang til tjenestefrihed
efter reglerne i §§ 3 - 5 i den udstrækning, det er nødvendigt til udførelsen af det
pågældende hverv.
§ 3. Tjenestefrihed skal i det omfang, det er muligt, skaffes ved omlægning af
tjenesten eller ved tjenestebytning. Ved tilrettelæggelse af tjenesten påhviler det
såvel vedkommende arbejdsgiver som den pågældende tjenestemand at medvirke til
en hensigtsmæssig løsning.
Stk. 2. Såfremt tjenestefrihed ikke kan skaffes ved omlægning eller bytning af
tjeneste som nævnt i stk. l, eller kan sådan ændret tjenestetidstilrettelæggelse ikke
foretages uden en væsentlig udvidelse af tjenestemandens samlede arbejdstid, finder
reglerne i § 4 anvendelse.
§ 4. Er ombudet eller hvervet ulønnet, kan der ydes tjenestefrihed uden fradrag i
tjenestemandslønnen i indtil 60 dage i løbet af et kalenderår. I sådan tjenestefrihed
medregnes ikke de nødvendige rejsedage, der medgår til ombudets eller hvervets
udførelse. Et hverv, for hvilket der udelukkende ydes dagpenge til betaling af kost og
logi, efter bestemmelser som er fastsat af
Grønlands Landsting eller godkendt af Tilsynsrådet for de grønlandske kommuner,
anses i den henseende for ulønnet.
Stk. 2. Tjenestefrihed i videre udstrækning end nævnt i stk. 1. ydes mod fradrag i
tjenestemandslønnen af et beløb, der for tjenestefrihed indtil 4 timer den enkelte dag
udgør 1/60 og for tjenestefrihed udover 4 timer den enkelte dag udgør 1/30 af
månedslønnen.

§ 5. Er ombudet eller hvervet lønnet ydes tjenestefrihed mod lønfradrag som anført i
§ 4 stk. 2. Ombudet eller hvervet anses for lønnet, såfremt der ydes vederlag eller
mødediæter, efter bestemmelser som er fastsat af Grønlands Landsting eller
godkendt af Tilsynsrådet for de grønlandske kommunner, eller såfremt der er
mulighed for at yde godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.
Stk. 2. Lønfradrag som nævnt i stk. l kan dog, medmindre tjenestemanden erklærer
sig indforstået med en anden afregningsmåde, for hver måned højst udgøre et beløb,
der svarer til det månedlige vederlag eller de mødediæter, der er ydet for varetagelse
af ombudet eller hvervet. Overskydende beløb overføres til næste må ned. Det
samlede lønfradrag inden for et ferieår kan ikke overstige det vederlag eller de
mødediæter, der i samme tidsrum er oppebåret af tjenestemanden.

Kapitel 2.
Hverv som medlem af Folketinget
§ 6. En tjenestemand, der under medlemskab af folketinget ikke udfører tjeneste i
stillingen, oppebærer ingen del af den for stillingen fastsatte løn.
Stk. 2. Personaledirektoratet fastsætter nærmere regler for aflønningen af
tjenestemænd, der udfører delvis tjeneste i stillingen under medlemskabet af
folketinget .

Kapitel 3.
Fælles bestemmelser
§ 7. Den tid, i hvilken en tjenestemand har tjenestefrihed eller udfører tjeneste med
nedsat tjenestetid for at varetage ombud eller hverv som nævnt i § l, eller for at
bestride hverv som medlem af folketinget, medregnes, efter udtalelse fra
Lønningsrådet, i løn- og pensionsancienniteten, jf. Landstingslov om Grønlands
Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland § 60 stk. 4 og Lov om
pension til statens tjenestemænd i Grønland § 3 stk. 6. Medregning af
pensionsancienniteten er betinget af, at der indbetales pensionsbidrag, jvf.
Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i
Grønland § 56 og Lov om pension for statens tjenestemænd i Grønland § 24 b.
Stk. 2. Oprykning til højere lønramme, som ifølge lov eller anden godkendt ordning
finder sted efter anciennitet og under forudsætning af tilfredsstillende tjenstlige
forhold, foretages uden hensyn til, om den pågældende tjenestemand har opnået
tjenestefrihed til varetagelse af de i denne bekendtgørelse omhandlende hverv .
§ 8. Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen

Kapitel 4.
Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. april 1994

Grønlands Hjemmestyre, den 15. marts 1994

Emil Abelsen
/
Jakob Janussen

Vejledning om Bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om Borgerligt ombud
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af uforholdsmæssig

længde.

ikke kan skaffes ved tjenesteomlægning/

eller medfører den påtænkte tjenesteomlægning/-byt

ning en væsentlig udvidelse at tjenestemandens
tid,

ikke

vil der skulle ydes tjenestefrihed

ter bestemmelserne

anses for ulønnet,

med løn

når der udelukkende

dagpenge til betaling af kost og logi,
lands Landsting

med eller uden løn ef

i § 4 og 5.

Tjenestefrihed

Et hverv/ombud

samlede arbejds

kan ydes

som er fastsat at Grøn

eller godkendt af Tilsynsrådet

for de grønland

ske kommuner.
Er et hverv/ombud

ulØnnet,

kan der ydes tjenestefrihed

uden
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lønfradrag

i indtil 60 dage i lØbet af et kalenderår.

dage er akkumuleret

frihed,

dvs,

De 60

at der ialt kan ydes tjene

stefrihed

i 480 timer pr.

medregnes

ikke fornØdne rejsedage.

kalenderår.

I sådan tjenestefrihed

Udgifterne

til tjenestefri

heden i de nødvendige rejsedage afholdes af den instans for
hvem,

det borgerlige ombud udfØres.

Tjenestefrihed

I-Iverv/ombud
dediæter,

anses for lØnnet,

uden lön

hvis der ydes vederlag eller mØ

som er fastsat af GrØnlands

at Tilsynsrådet

Landsting eller godkendt

for de grønlandske kommuner,

er mulighed for at yde godtgØrelse

eller såfremt der

for tabt arbejdsfortjeneste.

Ved vederlag forstås enhver art honorering af varetagelsen
ombudet/hvervet,

hvad enten den udbetales

ydelse eller honorering
pr.

for

som en fast månedlig

sker i form af honorarer,

der gØres op

møde.

Udbetaling

af vederlag og mødediæter sker i forbindelse

normale lønudbetaling.

Udbetaling at rejseforskud

med den

og afregning

kan ske a conto.
Tjenestefriheden
Opmærksomheden
Lønfradraget
indforstået

skal henledes på bestemmelsen

kan således,

vet.

medniindre

i § 5 stk.

tjenestemanden

med en anden afregningsmåde,

udgøre et belØb,
mødediæter,

ydes mod fradrag i lønnen.
2.

erklærer sig

for hver måned hØjst

der svarer til det månedlige vederlag eller de

der er ydes for varetagelsen af ombudet eller hver

—6—

Overskydende

beløb overfØres

Det samlede lønfradrag

til næste måned.

inden for et ferieår,

det vederlag eller de mødediæter,

kan ikke overstige

der i samme tidsrum er oppe-

båret af tjenesteinanden.

T3ENESTEFRIHED

Hvervene

FOR KREDSDOMMERE,

som kredsdomsnere,

hvorfor der skal ydes

LÆGDOMMERE

lægdommere

tjenestefrihed

OG BISIDDERE

og bisiddere
uden løn,

er lØnnede,

når hvervene

varetages.

Dette gælder
reejede

også for ansatte ved helt eller delvis hjeminesty

virksomheder

selskaberne

som eksempelvis

Royal

Greenland

Al’S,

KNI

mv.

Der vil dog ikke

skulle ske lØntræk

i forbindelse

varetagelsen

af hvervene.

Det er således
riet,

aftalt med Justitsministeriet

at den enkelte

arbejdsgiver

ansatte bruger til varetagelse
udbetaler den sædvanlige

lØbende

pr.

kvartal,

lØntræk,

hvorefter

opgør de timer,

af de heromhandlede hverv,

den

og

lØn uden lønfradrag.

Regning pà lønnen for det antal timer,
været foretaget

og Finansministe

fremsendes

landsretten

hvor der skulle have

til landsretten i Nuuk
refunderer udgiften.
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HVERV

Med henvisning

til § 6 stk.

for aflønningen
stillingen

SOM MEDLEM AF FOLKETINGET

2 fastsættes

af tjenestemænd,

under medlemskabet

Såfrewt tjenesternanden

der udf Ører delvis

Brøkdelen

fastsættes

der præsteres

forventede

fastsatte

dog maksimalt halvdelen

fulde løn.

på grundlag af den tjeneste i stillingen,

på årsbasis,

som forholdet mellem den

og beregnes

faktisk præsterede tjeneste og den for stillingen

står til disposition
tisk tjeneste,

på årsbasis.

Tid,

for arbejdsgiveren

hvori tjenesteinanden

uden at præstere fak

indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Ovennævnte brøkdel
ændres

i

udfører delvis tjeneste i stillingen,

gældende arbejdstidsnortn

grundlag

tjeneste

af folketinget:

oppebærer han en tilsvarende brøkdel,
af den for stillingen

følgende bestemmelser

fastsættes

af en udtalelse

med virkning

af Grønlands Hjemmestyre

fra tjenestemanden.

fra begyndelsen

Brøkdelen

af et folketingsår

på
kan kun
og kun

med fremtidig virkning.
Ændring

kan dog

ske på et andet tidspunkt,

den forlader den stilling,
telse,

såfremt

tjenesteman—

han beklædte ved brøkdelens

fastsæt

eller der foreligger ganske særlige omstændigheder,

her

under nyvalg til folketinget.
Såfremt den forventede
ger halvdelen
årsbasis,

faktiske tjeneste

i stillingen oversti

af den for stillingen gældende arbejdstidsnonn

beregnes

den hertil svarende brøkdel,

uanset at der

aldrig kan oppebæres mere end halvdelen af den for stillingen
fastsatte

fulde løn.

Pà
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For en tjenestemand,
(suppleant)
orlov,

der indtræder som midlertidigt

i folketinget

fastsættes

ge medlemskab

i anledning

ovennævnte brØkdel

af et ordinært medlems
når det midlertidi

først,

har varet 2 måneder i sammenhæng.

Brøkdelssammen—
for det mid

sætningen har i så fald virkning fra tidspunktet
lertidige medlems indtræden i folketinget.
delens

fastsættelse

samt

i tilfælde,

lemskab varer under 2 måneder,
stillingen
stk.

mod

lønfradrag

§ 7 kan den tid,

frihed

eller udfører

retage

ombud

tjenestefrihed

i § 4 stk.

1,

jvf.

i

§ 3

som medlem

Der kræves

af

folketinget,

kun en generel
side,

eller

i § 1,

medregnes

for at bestride

i løn—

og pensions

spørgsmålet

til spørgsmålet
kun skal

een gang.

Kun tjenestemænd

for at va

fra lønningsrMet.

stillingtagen

hvorfor

har tjeneste-

tjenestetid

med nedsat

som nævnt

efter udtalelse

lønningsrådets

BESTEMMELSER

i hvilke en tjenestemand

tjeneste

eller hverv

ancienniteten

rådet

ydes eventuel

med

2.

følge

hverv

I tiden indtil brØk

hvor det midlertidige

efter reglerne

FÆLLES

I

medlem

vil være omfattet

af §

7.

fra

foreligges
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GRØNLANDS HJEMMESTYRE
PERSONALEDIREKTOR&TET
18. marts 1994

VEJLEDNING
om Bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994
om Borgerligt ombud

INDLEDNING
Med Grønlands Hjemmestyres Bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om Borgerligt
ombud udgår Ministeriet for Grønlands Bekendtgørelse af 28. september 1979 om
Borgerligt ombud, for så vidt angår tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og de
grønlandske kommuners tjeneste.
Baggrunden for revisionen af den eksisterende bekendtgørelse er, at der har været en
tendens til at fortolke begrebet “Borgerligt ombud” udvidende. I den nye bekendtgørelse
er der således sket en præcisering afbegrebet “Borgerligt ombud”. Det er ligeledes
blevet præciseret, hvornår et hverv kan anses for lønnet, således at der skal gives
tjenestefrihed mod Ion fradrag.
Bekendtgørelsens bestemmelser er beskrevet i denne vejledning, der omhandler
bekendtgørelsens område
borgerligt ombud
tjenestefrihed
a) tjenesteomlægning
b) med løn
c) uden løn
tjenestefrihed for kredsdommere, lægdommere og bisiddere
hverv som medlem af folketinget
fælles bestemmelser
-

-

-

-

-

-

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1994.

BEKENDTGØRELSENS OMRÅDE
Bekendtgørelsen gælder for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og de grønlandske
kommuners tjeneste, herunder tjenestemænd der er udlånt til de hjcmmestyreejede
aktieselskaber.
Hovedparten af de overenskomstansatte vil tillige være omfattet af bekendtgørelsen via
deres overenskomst, idet der i de enkelte overenskomster typisk henvises til
tj enestemandsregleme.
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Med hensyn til de hjeminestyreejede virksomheder vil gælde, at det er op til bestyrelsen
at afgøre, hvorvidt ansatte, hvis ansættelsesforhold ikke er reguleret af overenskomst,
der hjemler tjenestefrihed til varetagelse af borgerlige ombud, skal kunne
ydes tjenestefrihed til varetagelse af disse hverv efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.

BORGERLIGT OMBUD
Medlemskab af Grønlands Landsting, medlemskab af kommunalbestyrelse, bygderåd
samt udvalg nedsat af disse instanser i henhold til gældende lovgivning vil blive anset
som værende borgerlige ombud. Hvervene som kredsdommer, lægdommer og bisidder
vil ligeledes blive betragtet som borgerlige ombud.
For så vidt angår medlemskab af udvalg nedsat af landstinget, kommunalbestyrelser
eller bygderåd vil gælde, at kun medlemmer direkte udpeget af de nævnte instanser vil
være omfattet af bekendtgørelsen
Medlemskab af bestyrelser i offentlige institutioner vil tillige være omfattet af
bekendtgørelsen, dersom medlemmet er direkte udpeget af ovennævnte instanser eller
Ian dsstyret
Derimod vil medlemmer af ovennævnte udvalg, der er udpeget af andre end ovennævnte
instanser ikke være omfattet af bekendtgørelsen. Det samme gør sig gældende i de
tilfælde, hvor en af de nævnte instanser udpeger medlemmer til udvalg efter indstilling
fra private interesseorganisationer mv.

TJENESTEFRIHED
Tjenestemænd, der varetager borgerlige ombud, har ret til tjenestefrihed i den
udstrækning, det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af det pågældende hverv,
herunder til deltagelse i udvalgs-/bestyrelsesmøder, årsmøder eller kursus/uddannelse,
som er et led i varetagelsen af ombudet eller hvervet.
For så vidt angår kredsdommere, lægdommere og bisiddere vil der kunne gives
tjenestefrihed til deltagelse i retsmoder, rejser til og fra retsmøder indenfor retskredsen,
kredsdommermøder efter anmodning fra landsdommeren samt fornøden uddannelse til
varetagelse afhvervene. Andet arbejde, der er forbundet med hvervene, må udføres i
fritiden.

Tjenesteomlæ gujjjg
Frihed til varetagelse af borgerlige ombud skal primært søges tilvejebragt ved
tj enesteomlægning/-bytning.
Ved tilrettelæggelsen af tjenesten påhviler det begge parter at medvirke til en
hensigtsmæssig losning. Ved tilrettelæggelsen af tjenesten skal der tages hensyn til, at
tjenestemanden ikke pålægges en samlet arbejdstid af uforholdsmæssig længde.
Dersom tjenestefriheden ikke kan skaffes ved tjenesteomlægning/-bytning, eller
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medfører den påtænkte tjenesteomlægning/-bytning en væsentlig udvidelse af
tjenestemandens samlede arbejdstid, vil der skulle ydes tjenestefrihed med eller uden løn
efter bestemmelserne i § 4 og 5.

Tjenestefrihed med løn
Et hverv/ombud anses for ulønnet, når der udelukkende kan ydes dagpenge til betaling
af kost og logi, som er fastsat af Grønlands Landsting eller godkendt af Tilsynsrådet for
de grønlandske kommuner.
Er et hverv/ombud ulønnet, kan der ydes tjenestefrihed uden lønfradrag i indtil 60 dage i
løbet af et kalenderår. De 60 dage er akkumuleret frihed, dvs, at der ialt kan ydes
tjenestefi-ihed i 480 timer pr. kalenderår. I sådan tjenestefrihed medregnes ikke fornødne
rejsedage. Udgifterne til tjenestefriheden i de nødvendige rejsedage afholdes af den
instans for hvem, det borgerlige ombud udføres.

Tjenestefrihed uden løn
Hverv/ombud anses for lønnet, hvis der ydes vederlag eller mødediæter, som er fastsat
af Grønlands Landsting eller godkendt af Tilsynsrådet for de grønlandske kommuner,
eller såfremt der er mulighed for at yde godtgorelse for tabt arbejdsfortjeneste.
Ved vederlag forstås honorering af enhver art i forbindelse med varetagelsen af
ombudet/hvervet, hvad enten den udbetales som en fast månedlig ydelse eller
honorering sker i form af honorarer, der gøres op pr. møde.
Udbetaling af vederlag og mødediæter sker i forbindelse med den normale
lønudbetaling. Udbetaling afrejseforskud og afregning kan ske a conto.
Tjenestefriheden ydes mod fradrag i lønnen.
Opmærksomheden skal henledes på bestemmelsen i

§

5 stk. 2.

Lønfradraget kan således, medmindre tjenestemanden erklærer sig indforstået med en
anden afregningsmåde, for hver måned højst udgøre et beløb, der svarer til det
månedlige vederlag eller de medediæter, der er ydes for varetagelsen afombudet eller
hvervet.
Overskydende beløb overføres til næste måned.
Det samlede lønfradrag inden for et ferieår, kan ikke overstige det vederlag eller de
mødediæter, der i samme tidsrum er oppebåret aftjenestemanden.

TJENESTEFRIHED FOR KREDSDOMMERE, LÆGDOMMERE OG
BISIDDERE
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Hvervene som kredsdommere, lægdommere og bisiddere er lønnede, hvorfor der skal
ydes tjenestefrihed uden løn, når hvervene varetages.
Dette gælder også for ansatte ved helt eller delvis hjemmestyreejede virksomheder som
eksempelvis Royal Greenland AIS, KNI- selskaberne mv.
Der vil dog ikke skulle ske løntræk i forbindelse varetagelsen afhvervene.
Det er således aftalt med Justitsministeriet og Finansministeriet, at den enkelte
arbejdsgiver løbende opgør de timer, den ansatte bruger til varetagelse af de
heromhandlede hverv, og udbetaler den sædvanlige løn uden lønftadrag.
Regning på løj-men for det antal timer, hvor der skulle have været foretaget løntræk,
fremsendes til landsretten i Nuuk pr. kvartal, hvorefter landsretten refunderer udgiften.

HVERV SOM MEDLEM AF FOLKETINGET
Med henvisning til § 6 stk. 2 fastsættes følgende bestemmelser for aflonningen af
tjenestemænd, der udfører delvis tjeneste i stillingen under medlemskabet af folketinget:
Såfremt tjenestemanden udfører delvis tjeneste i stillingen, oppebærer han en tilsvarende
brøkdel, dog maksimalt halvdelen af den for stillingen fastsatte fulde Ion.
Brøkdelen fastsættes på grundlag afden tjeneste i stillingen, der præsteres på årsbasis,
og beregnes som forholdet mellem den forventede faktisk præsterede tjeneste og den for
stillingen gældende arbejdstidsnorm på årsbasis. Tid, hvori tjenestemanden står til
disposition for arbejdsgiveren uden at præstere faktisk tjeneste, indgår ikke i
beregningsgrundlaget.
Ovennævnte brøkdel fastsættes af Grønlands Hjemmestyre på grundlag af en udtalelse
fra tjenestemanden. Brøkdelen kan kun ændres med virkning fra begyndelsen af et
folketingsår og kun med fremtidig virkning.
Ændring kan dog ske på et andet tidspunkt, såfremt tjenestemanden forlader den stilling,
han beklædte ved brøkdelens fastsættelse, eller der foreligger ganske særlige
omstændigheder, herunder nyvalg til folketinget.
Såfremt den forventede faktiske tjeneste i stillingen overstiger halvdelen afden for
stillingen gældende arbejdstidsnorm på årsbasis, beregnes den hertil svarende brøkdel,
uanset at der aldrig kan oppebæres mere end halvdelen af den for stillingen fastsatte
fulde løn.
For en tjenestemand, der indtræder som midlertidigt medlem (suppleant) i folketinget i
anledning af et ordinært medlems orlov, fastsættes ovennævnte brøkdel først, når det
midlertidige medlemskab har varet 2 måneder i sammenhæng.
Brøkdelssaminensætningen har i så fald virkning fra tidspunktet for det midlertidige
medlems indtræden i folketinget. I tiden indtil brokdelens fastsættelse samt i tilfælde,
hvor det midlertidige medlemskab varer under 2 måneder, ydes eventuel tjenestefrihed i
stillingen mod lønfradrag efter reglerne i § 4 stk. I, jvf. § 3 stk. 2.

http://www.nanoq.gl/gh.gl-love/dk/1994/bkg/bkg nr 05- 1994_dk/bkg_nr_05-1994vc.. 08-12-2003

bkg_nr_05-1994_vejled_dk

Side 5 af 5

FÆLLES BESTEMMELSER
I følge § 7 kan den tid, i hvilke en tjenestemand har tjenestefrihed eller udfører tjeneste
med nedsat tjenestetid for at varetage ombud eller hverv som nævnt i § I, eller for at
bestride hverv som medlem af folketinget, medregnes i løn- og pensions ancienniteten
efter udtalelse fra lønningsrådet.
Der kræves kun en generel stillingtagen til spørgsmålet fra lønningsrådets side, hvorfor
spørgsmålet kun skal forelægges rådet een gang.
Kun tjenestemænd vil være omfattet af § 7.
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