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Kap. 1. Ansættelse 

§ 1 

Overenskomstens område 

Denne overenskomst omfatter fiskerikontrollører, fiskerilicensob-

servatører, jagt- og fiskeribetjente samt jagt- og fiskeribetjent-

assistenter ansat ved Grønlands Fiskerilicenskontrol. 

 

Stk. 2. Tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd fra stat, Selv-

styret, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet 

af overenskomsten. 

 

Stk. 3. Fiskerikontrollører, Fiskerilicensobservatører, jagt- og fi-

skeribetjente samt jagt- og fiskeribetjentassistenters arbejds- og 

ansvarsområde, herunder referenceforhold, fremgår af den til enhver 

tid gældende stillingsbeskrivelse, samt den til enhver tid gældende 

bekendtgørelse om fiskerilicenskontrollørers opgaver og beføjelser. 

 

Stk. 4. For fiskerilicensobservatører betragtes de første 3 måneders 

tjeneste som prøvetid. Bestemmelse herom optages i ansættelsesbre-

vet. For Fiskerikontrollører betragtes de første 3 måneders ansæt-

telse som prøvetid. 

 

Stk. 5. For Jagt- og fiskeribetjente samt Jagt- og fiskeribetjent-

assistenter betragtes de første 3 måneder tjeneste som prøvetid. 

Bestemmelse herom optages i ansættelsesbrevet. 
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§ 2  

Arbejdstid  

Fiskerikontrollører og Fiskerilicensobservatører 

 

Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende til gennem-

snitlig 173 1/3 timer månedligt. 

 

Stk. 2.  189 aktive tjenestedage indgår i arbejdstiden jf. stk. 1. 

 

Stk. 3.  Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til arbejdssted 

er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog 

ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses 

for opfyldt. 

 

Stk. 4. Rejsetid mellem kl. 22.00 og kl. 08.00 medregnes dog ikke 

som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der stilles soveplads til rå-

dighed for den ansatte. 

 

Stk. 5. Der kan ikke ydes overarbejde/merarbejde. Arbejde, som går 

ud over den i stk. 1, fastsatte normtid og som er beordret, kontrol-

leret og godkendt som overarbejde/merarbejde, kompenseres med tje-

nestefrihed med tillæg af 50% i tid. 

 

Stk. 6. Ved særlige tilfælde, hvor Fiskerilicensobservatører over-

skridelse af udmønstringens varighed overstiger 6 uger udbetales 

tillæg på 225,00 kr. pr. dag i døgnets begyndelse ved den 7. uge. 
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Kap. 2. Løn og anciennitet 

§ 3 

 Aflønning af Fiskerikontrollører, 

fiskerilicensobservatører og aspiranter. 

Fiskerikontrollører og fiskerilicensobservatører aflønnes med føl-

gende beløb pr. måned:   

 

Trin 1. pr. 1. april 2019  . . . .  30.756,00 kr. 

Trin 1. pr. 1. april 2020  . . . .  31.187,10 kr. 

Trin 1. pr. 1. april 2021  . . . .  31.618,21 kr. 

Trin 1. pr. 1. april 2022  . . . .  32.049,32 kr. 

  

Stk. 2. Til grundlønnen jf. stk. 1 – ydes fiskerikontrollører (kon-

troluddannelsestillæg), et ikke pensionsgivende tillæg på 1.200,00 

kr. pr. måned.  

 

Stk. 3. Fiskeriobservatør-aspiranter med uddannelsesstart pr. 1. 

august 2021 aflønnes med følgende beløb pr. måned: 

 
 

trin 1. april 2019 1. april 2020 1. april 2021 1. april 2022 

1. år 1    23.067,00     23.390,33     23.713,66     24.036,99  

2. år 2    26.142,60     26.509,04     26.875,48     27.241,92  

 

§ 4  

Aflønning af Stationsledere 

Stationsledere aflønnes efter § 3, stk. 1. 

 

Stk. 2. Stationsledere oppebærer et pensionsgivende stationsleder-

tillæg på 5.000,00 kr. pr. md. udover grundlønnen jf. § 3, stk. 1. 

 

Stk. 3. Derudover oppebærer stationsledere et ikke pensionsgivende 

rådighedstillæg på 3.500,00 kr. pr. md. – dertil er der knyttet en 

rådighedsforpligtigelse på 37 timer i kvartalet. 
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 Stk. 4. Stationslederes arbejde skal tilrettelægges således, at 

merarbejde/overarbejde så vidt mulig undgås. Der ydes overtidsbeta-

ling for det antal timer, hvori der arbejdes ud over den i § 2 

fastsatte norm med tillæg på 50 %. Arbejdet skal for at blive god-

kendt som overarbejde, være kontrolleret og beordret eller efter-

følgende godkendt af arbejdsgiver, dog jf. stk. 8 i nærværende be-

stemmelse. 

 

Stk. 5. Stationslederes merarbejde kan godtgøres, såfremt det sam-

lede merarbejde overstiger rådighedsforpligtigelsen med 10 timer. I 

disse tilfælde godtgøres merarbejdet fra den 1. time ud over rådig-

hedsforpligtigelsen. 

 

Stk. 6. Godtgørelsen for merarbejde/overarbejde ydes så vidt muligt 

i form af afspadsering. Afspadsering fastsættes til samme varighed 

som det præsterede merarbejde med tillæg på 50 %. 

 

Stk. 7. Sådan afspadsering bør normalt være tildelt den ansatte inden 

udløbet af det kvartal, der ligger umiddelbart efter det tidspunkt, 

da merarbejdes/overtids omfanget er opgjort, og senest ved udgangen 

af kalenderåret. 

 

Stk. 8. Såfremt afspadsering ikke kan ydes, godtgøres merar-

bejde/overtid betaling på grundlag af timesats, der beregnes som 

1/2080 af den pågældende årlige løn, jf. § 3, stk. 1. 

 

 

§ 5  

Lønanciennitet 
Ancienniteten regnes efter det antal år, hvori fiskerilicensobser-

vatøreren har været ansat som fiskerilicensobservatører i Grønland. 
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Stk. 2. Hvis forholdene taler herfor, kan Økonomi- og Personalesty-

relsen Overenskomstkontoret efter indstilling fra Grønlands Fiske-

rilicenskontrol godkende efter forhandling mellem overenskomstpar-

terne, at der fastsættes anciennitet efter andre regler. 

 

§ 6  

Pensionsbidrag og indbetaling heraf 

For alle ansatte i henhold til nærværende overenskomstaftale indbe-

taler arbejdsgiveren 9,31% af den i § 3, stk. 1 nævnte grundløn. Den 

ansattes andel udgør 1/3. Arbejdsgivers andel udgør 2/3. Pensions-

bidraget indbetales til PFA-Pension. 

 

Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag 

ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra 

arbejdsgiveren på grundlag af ansættelsen. 

 

§ 7  

Tillæg til over observatører i kysten 
Til fiskerilicens senior observatører ansat i kysten ydes et ure-

guleret tillæg på kr. 1.000,00 om måneden. 

 

§ 8  

Autorisationstillæg 

Tilsynspersonale der har gennemført GFLK´s autorisationskurser modul 

I, II og III ydes der et tillæg på 500,00 kr. månedligt. 

 

 

 § 9  
BIP-kontroltillæg (Border Inspection) 

Ved BIP-kontrol kan der til Fiskerikontrollører, Jagtbetjente og 

Jagt- og Fiskeribetjentassistenter, ydes et tillæg på 500,00 kr. pr. 

kontrol ved kontroller i grønlandske havne for BIP-kontrol (Border 

Inspection) af udenlandske fartøjer som lander fangster, pr. dag og 

ikke som før pr. kontrol (landinger som kan løbe over 2-3 dage). 
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Stk. 2. Ved ekstra ordinære tilfælde, hvor Fiskerilicensobservatører 

benyttes i forbindelse med stk. 1 – kontrol, kan der ydes tillæg. 

 

§ 10  

Ansvarstillæg 

Fiskerikontrollører og Fiskerilicensobservatører kan ydes et an-

svarstillæg på 400,00 kr. pr. måned for ansvar for arbejdsgivers 

fartøj/køretøj. 

 

§ 11  

Ulempetillæg 

Fiskerikontrollører og Fiskerilicensobservatører kan i forbindelse 

med sejlads/kontrolarbejde udenfor hjemby ydes 290,00 kr. pr. dag. 

 

Stk. 2. For sejlads/kontrolarbejde på søn- og helligdage ydes 160,00 

kr. pr. dag. 

 

Stk. 3. For sejlads/kontrolarbejde mellem 22.00 - 06.00 ydes 150,00 

kr. pr. dag.  

 

§ 12  

Udstationeringstillæg 

Fiskeriobservatører og Fiskerikontrollører som forretter kontrol-

tjeneste på andre landes skibe uden for Grønlands farvande, ydes 

tillæg på 500,00 kr. pr. påbegyndt døgn. 

 

§ 13  

Fri kost og logi 

For fiskeriobservatører under tjeneste ydes fri kost og logi ombord. 
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Kap. 3. Arbejdstid 

 
§ 14  

Arbejdstid  

Jagt- og fiskeribetjente samt jagt- og fiskeribetjentassistenter 
Den normale arbejdstid er 40 timer ugentlig, svarende til gennem-

snitlig 173 1/3 timer månedligt. 

 

Stk. 2.  Rejsetiden på tjenesterejser fra arbejdssted til arbejdssted 

er arbejdstid. Den således beregnede tjenestetid/arbejdstid kan dog 

ikke medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses 

for opfyldt. 

 

Stk. 3. Rejsetid mellem kl. 22.00 og kl. 08.00 medregnes dog ikke 

som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der stilles soveplads til rå-

dighed for den ansatte. 

 

Stk. 4. Jagt- og fiskeribetjente samt jagt- og fiskeribetjentassi-

stenter har ret til 1 ugentlig fridag som ikke nødvendigvis behøver 

at være en søndag. Såfremt sådan ikke kan afholdes på grund af 

sejlads, ydes der snarest muligt 1 erstatningsfridag. I særlige 

tilfælde vil der i samråd med arbejdsgiveren kunne ske sammenlægning 

af sådanne fridage, således at afholdelse eventuelt kan ske i for-

bindelse med ferie eller i mindre travle kontrol- og tilsynsperioder. 

 

Stk. 5. Der foretages lønfradrag for forsømmelse inden for den dag-

lige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime den 

ansattes normale timeløn plus eventuelle tillæg for pågældende time. 

Forsømmelser af indtil ½ time regnes som ½ time. 

 

Stk. 6. Jagt- og fiskeribetjente samt jagt- og fiskeribetjentassi-

stenter har ret til følgende fridage: 

a. Folkekirkens helligdage, 

b. Juleaftensdag, 
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c. Nytårsaftensdag, 

d. Helligtrekongersdag (tiden efter kl. 12:00), 

e. Grønlands nationaldag den 21. juni, 

f. 1. maj (tiden efter kl. 12.00) 

 
Kap. 4. Løn og anciennitet  

Jagt- og fiskeribetjente samt fiskeribetj.assistenter 

 
§ 15  

Løn 

Jagt- og fiskeribetjente aflønnes med følgende beløb pr. måned: 

 

Trin Anciennitet 1.april 2019 1.april 2020 1.april 2021 1.april 2022 

           

1 1.år   25.215,64   25.575,98   25.936,31  26.296,65 

2 2. - 3. år  25.649,88   26.016,42   26.382,96  26.749,51 

3 4. - 5. år  26.094,25   26.467,14   26.840,03  27.212,93 

4 6. - 7. år  26.548,31   26.927,69   27.307,07  27.686,45 

5 8. - 9. år  27.013,04   27.399,06   27.785,08  28.171,11 

6 10.- 11.år  27.488,55   27.881,37   28.274,18  28.667,00 

7 12.- 13.år  27.975,12   28.374,89   28.774,66  29.174,43 

8 14.- 15.år  28.472,88   28.879,76   29.286,65  29.693,53 

9 16.-flg.år  28.982,27   29.396,43   29.810,60  30.224,76 

 

 

Stk. 2. Jagt- og fiskeribetjentassistenter aflønnes med følgende 

beløb pr. måned: 

 

Trin Anciennitet 1.april 2019 1.april 2020 1.april 2021 1.april 2022 

           

1 1.år   21.414,65   21.720,67   22.026,69  22.332,71 

2 2. - 3. år  21.736,69   22.047,31   22.357,93  22.668,56 

3 4. - 5. år  22.000,50   22.314,89   22.629,28  22.943,69 

4 6. - 7. år  22.336,41   22.655,60   22.974,79  23.293,99 

5 8. - 9. år  22.679,59   23.003,69   23.327,78  23.651,88 

 

Stk. 3. Der kan ikke ydes overarbejde/merarbejde. Arbejde, som går 

ud over den i stk. 1, fastsatte normtid og som er beordret, kontrol-

leret og godkendt som overarbejde/merarbejde, kompenseres med tje-

nestefrihed med tillæg af 50% i tid. 
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Stk. 4. Med virkning fra underskrift af overenskomsten, kan time-

lønnet honorering af jagtbetjente og jagtbetjentassistenter ske. 

 

§ 16  

Lønanciennitet 
Stk. 5. Lønancienniteten beregnes normalt efter det antal år, som 

jagt- og fiskeribetjenten samt jagt- og fiskeribetjentassistenten 

har været ansat som jagt- og fiskeribetjent samt jagt- og fiskeri-

betjentassistent i Grønland.  

 

Stk. 6. Hvis forholdene taler herfor, kan Økonomi- og Personalesty-

relsen Overenskomstkontoret efter indstilling fra arbejdsgiveren 

godkende, at der fastsættes anciennitet efter andre regler. 

 

 

§ 17  

Pensionsbidrag og indbetaling heraf 

For jagt- og fiskeribetjente samt jagt- og fiskeribetjentassistenter 

indbetaler arbejdsgiveren 9,31% af den i § 15 nævnte grundløn. Den 

ansattes andel udgør 1/3. Arbejdsgivers andel udgør 2/3. Pensions-

bidraget indbetales til PFA-Pension. 

 

Stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbidrag 

ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse fra 

arbejdsgiveren på grundlag af ansættelsen. 

 

§ 18  

Funktionsvederlag 

Hvis en jagt- og fiskeribetjentassistent fungerer i jagt- og fiske-

ribetjentens stilling, og denne funktion varer i mindst 15 kalen-

derdage i sammenhæng, uden afbrud i form af sygdom og/eller ferie, 

ydes der jagt- og fiskeribetjentassistenten et funktionsvederlag. 
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Stk. 2. Hvis tjenesten i jagt- og fiskeribetjentstillingen har været 

afbrudt på grund af sygdom eller ferie, bevarer jagt- og fiskeribe-

tjentassistenten dog retten til betaling for tjeneste i højere stil-

ling efter fraværsperiodens ophør, såfremt der ved tjenestens gen-

optagelse fortsat udføres tjeneste i højere stilling. 

 

Stk. 3. Vederlag efter stk. 1, beregnes som forskellen mellem jagt- 

og fiskeribetjentassistents løn og den løn, som den pågældende ville 

opnå ved ansættelse i den højere stilling. 

 

Stk. 4. Under fortsat funktion i samme højere stilling ud over 6 

måneder oppebærer jagt- og fiskeribetjentassistenten betaling under 

fravær på grund af ferie eller som følge af sygdom i indtil 28 dage. 

 

 

§ 19  

Ansvarstillæg 

Jagt- og fiskeribetjentassistenter ydes et ansvarstillæg på 400,00 

kr. pr. måned for ansvar for arbejdsgivers fartøj/køretøj. 

 

§ 20  

Ulempetillæg for Jagt- og fiskeribetjente  

samt Jagt- og fiskeribetjentassistenter 

 

For sejlads/kontrolarbejde udenfor hjemby ydes 290,00 kr. pr. dag. 

 

Stk. 2. For sejlads/kontrolarbejde på søn- og helligdage ydes 160,00 

kr. pr. dag. 

 

Stk. 3. For sejlads/kontrolarbejde mellem 22.00 - 06.00 ydes 150,00 

kr. pr. dag.  
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§ 21  

Tillæg for brug af eget fartøj,  

egen snescooter og egen hundeslæde 

 

Til Jagt- og fiskeribetjente samt Jagt- og fiskeribetjentassisten-

ter, der anvender eget fartøj i forbindelse med udøvelse af tjene-

sten, ydes et tillæg på 300,00 kr. pr. døgn.  

 

Stk. 2. Til Jagt- og fiskeribetjente samt Jagt- og fiskeribetjent-

assistenter, der anvender egen hundeslæde i forbindelse med udøvelse 

af tjenesten, ydes et tillæg på 250,00 kr. pr. døgn. 

  

Stk. 3. Til Jagt- og fiskeribetjente samt Jagt- og fiskeribetjent-

assistenter, der anvender egen snescooter i forbindelse med udøvelse 

af tjenesten, ydes et tillæg på kr. 175,00 pr. døgn.  

 

Stk. 4. Der kan maksimalt ydes 1 tillæg jvf. stk. 1 - 2 og 3, pr. 

døgn. 

 

Stk. 5. Tillægget dækker alle omkostninger i forbindelse med brug 

af fartøjet, snescooteren eller hundeslæden herunder driftsmidler, 

foder, vedligeholdelse, slitage, og forsikring m.v., dog betaler 

arbejdsgiver det benyttede brændstof. 

 

§ 22  

Telefonvagttillæg 

Med virkning fra underskrift af overenskomsten, kan der til ansatte 

i henhold til denne overenskomstaftale, ydes telefonvagttillæg på 

kr. 40,00 pr. time, når der foreligger en forud tilrettelagt og 

godkendt vagtplan, så eks. SOK kan kontakte faglige kompetencer i 

forbindelse med kontrol af trawlere. 
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Stk. 2. De ansatte har vagter fra normal arbejdstidsophør i 8 timer, 

2-3 dage ad gangen. Derved tilsikres der en for den ansatte en bedre 

vished om hvornår man er på og ikke på. 

 

Kap. 5. Lønudbetaling og efterindtægt 

 
§ 23  

Lønudbetaling 

Løn og tillæg udbetales månedsvis bagud, til en af den ansatte an-

viste lønkonto i et grønlandsk eller dansk pengeinstitut. 

 

§ 24  

Efterindtægt 

Såfremt jagt- og fiskeribetjent samt jagt- og fiskeribetjentassi-

stent afgår ved døden i ansættelsesperioden, ydes der følgende efter 

indtægt til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, som 

den ansatte har forsørgerpligt overfor: 

 

1. års anciennitet . . . . . :  1 mdr. løn 

2. års anciennitet . . . . . :  2 mdr. løn 

3. års anciennitet . . . . . :  3 mdr. løn  

 

Kap. 6. Arbejdsbeklædning 

§ 25  

Arbejdsbeklædning 
Der udleveres fri arbejdsbeklædning samt andet udstyr (tasker, måle-

instrumenter m.v.) til fiskerilicenskontrollører, fiskerilicensob-

servatører, jagt- og fiskeribetjente, samt jagt- og fiskeribetjent-

assistenter. Arbejdsbeklædningen fornyes efter behov, dog tidligst 

efter 2 års ansættelse.  
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Arbejdsbeklædningen og andet udleveret udstyr (tasker, måleudstyr 

m.v.) forbliver Grønlands Fiskerilicenskontrols ejendom. Ved fra-

træden skal den udleverede arbejdsbeklædning og andet udstyr afle-

veres til Grønlands Fiskerilicenskontrol, jf. Grønlands Fiskerili-

censkontrols reglement for udleveret arbejdsbeklædning og udstyr 

samt den erklæring, som ansatte underskriver ved modtagelsen af ar-

bejdsbeklædning og udstyr. 

 

Kap. 7. Særlige ansættelsesvilkår 

§ 26  

Til- og fratrædelsesfrirejser 
Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen og tje-

nestestedet til ansatte, såfremt der ifølge stillingsopslaget anvi-

ses bolig eller er pligt til at bebo egentlig tjenestebolig, jf. § 

27, stk. 1 litra a og c. 

 

Stk. 2. Der ydes frirejse fra tjenestestedet til bopælen ved: 

 

1. fratræden, såfremt der er forløbet mindst 3 år siden ansæt-

telsen, 

2. den ansattes død, idet den efterlevende ægtefælle - eller 

dermed ligestillede - opnår retten til frirejse, fratræden 

ved pensionering, og  

3. i ganske særlige tilfælde kan der herudover ydes fratrædel-

sesfrirejse, selv om betingelsen om 3 års ansættelse ikke er 

opfyldt. 

 

Stk. 3. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den 

ansattes ægtefælle - eller dermed ligestillede - og børn under 18 

år. En sådan familiefrirejse skal så vidt muligt foretages samlet. 
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Stk. 4. Retten til til- og fratrædelsesfrirejse er personlig og kan 

ikke overdrages. En eventuel ikke udnyttet frirejse godtgøres ikke. 

 

Stk. 5. Ved udnyttelsen af til- og fratrædelsesfrirejse skal det af 

arbejdsgiveren anviste befordringsmiddel anvendes. 

 

Stk. 6. I tilfælde, hvor atlantbilletten tillige inkluderer inden-

rigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til 

billigste offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinsluft-

havnen. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste offentlige 

transportmiddel mellem bopælen og Kastrup Lufthavn. 

 

Stk. 7. Der ydes bohavetransport efter de for tjenestemænd i Grøn-

lands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid 

gældende regler. 

  

§ 27  

Bolig 
I stillingsopslag angives følgende vedr. bolig: 

 

     a)   At der anvises bolig efter de til enhver tid på 

          stedet gældende regler, eller 

     b)   at der ikke anvises bolig, eller 

     c)   at der til stillingen er knyttet pligt til at bebo 

          egentlig tjenestebolig. 

 

Stk. 2. For anviste boliger, jf. stk. 1 litra a, betales husleje 

efter de til enhver tid gældende regler om boligbetaling i Hjemme-

styrets ejendomme m.v. i Grønland. Ved misligholdelse af anvist bolig 

med udsættelse til følge, jf. landstingsforordning nr. 3 af 20. juni 

1989 om leje af boliger, vil der ikke blive stillet yderligere bolig 

til rådighed. 
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Stk. 3. Ansatte, der bebor egentlig tjenestebolig, jf. stk. 1 litra 

c, betaler boligbidrag efter de for tjenestemænd i Grønlands Selv-

styres og kommunernes tjeneste i Grønland til enhver tid gældende 

regler. 

§ 28  

Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge,  

nattillæg og udstyrsgodtgørelse 
Der ydes godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser i Grønland 

og Danmark efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands 

Selvstyre og kommunernes tjenestemænd i Grønland. 

 

 

Kap. 8. Tjenestefrihed, ferie og særlige pligter 

§ 29  

Offentlige hverv 
Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed 

til varetagelse af offentlige hverv i henhold til den til enhver tid 

gældende bekendtgørelse om borgerligt ombud. 

 

Stk. 2. Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu-

ligt. 

 

§ 30  

Nære pårørende alvorlige sygdom  

og /eller død og begravelse 

I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og /eller død og 

begravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed efter 

de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyre og kommu-

nernes tjenestemænd i Grønland. 

 

§ 31  

Tjenestefrihed ved barns 1. sygedag 

De ansatte har adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab 

til pasning af sygt mindreårigt barn første dag, barnet er sygt. 
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Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter, at: 

a) det er barnets første sygedag,

b) hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt,

c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og at

d) barnet er hjemmeværende på de ansattes folkeregisteradresse.

Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af 

barns første sygedag. 

Stk. 4. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. 

§ 32

Tjenestefrihed med løn ved barns hospitalsindlæggelse 

Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 

12 dage til 0 - 16 årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor 

hjembyen, som ledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse 

med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse. 

Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsa-

gelse skal dokumenteres. 

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af læge, kan 

tjenestefriheden forlænges med op til 5 dage. 

§ 33

Graviditet, barsel og adoption

Ansatte har ret til tjenestefrihed med løn på grund af graviditet, 

barsel og adoption, når der i henhold til landstingsforordning nr. 

12 af 30. oktober 1996, som ændret ved landstingsforordning nr. 12 

af 30. november 1998 og landstingsforordning nr. 6 af 11. november 

2000. Samt Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006, er ret til 

orlov og dagpenge. 
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§ 34  

Sygdom  

(fiskerikontrollører og fiskerilicensobservatører) 
Bliver en fiskerilicensobservatør på grund af sygdom ude af stand 

til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjeneste-

forsømmelse som lovligt forfald, medmindre den pågældende under tje-

nesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller 

grov uagtsomhed eller ved stillingens overtagelse svigagtigt har 

fortiet den pågældende sygdom. 

 

Stk. 2. Ved fravær på grund af sygdom ydes lønnen som under passiv 

tjeneste. Såfremt sygdommen er indtrådt under aktiv tjeneste, be-

tragtes perioden indtil ilandsætning dog som aktiv tjeneste. 

 

Stk. 3. Fiskerilicensobservatøreren kan, når den pågældende inden 

for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn 

under sygdom i ialt 120 dage, opsiges med 1 måneds varsel til fra-

træden ved en måneds udgang. Opsigelsens gyldighed er betinget af, 

at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage 

og medens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke 

berøres af, at den pågældende er vendt tilbage til arbejdet efter 

at opsigelsen er sket. Bestemmelse herom optages i ansættelsesbre-

vet. 

 

Stk. 4. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. I 

så fald betales lægeattest af arbejdsgiveren. 
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§ 35  

Sygdom  

(jagt- og fiskeribetjente) 
For Fiskerikontrollører, Jagt- og fiskeribetjente samt Jagt- og fi-

skeriassistenter er reglerne i funktionærloven om fravær under syg-

dom gældende under ansættelsen. 

 

Stk. 2. Såfremt den ansatte inden for et tidsrum på 12 på hinanden 

følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i ialt 120 dage, kan 

opsigelse finde sted med een måneds varsel til fratræden ved en 

måneds udgang, og mens sygdommen fortsat varer, såfremt forbehold 

herom optages i ansættelsesbrevet. 

 

§ 36  

Ferie 

Ansatte i henhold til denne overenskomst har ret til ferie efter 

reglerne i landstingslov (p.t.nr. 10 af 12. november 2001 om ferie). 

 

Stk. 2. Den ansatte der i henhold til landstingslovens § 14, stk. 2 

vælger ferie med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, fra-

drages løn for det antal dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time 

beregnes som 1/2080 af årslønnen i henhold til §§ 3 og 15. 

 

Stk. 3. Fiskerikontrollører og Fiskerilicensobservatører er med 

virkning 1. april 2015 omfattet af fælles ferierejsefond for AK-ASG-

PPK. Arbejdsgiver indbetaler for den ansatte arbejdsgiverbidrag på 

620,00 kr. pr. måned til fonden. 

 

Stk. 4. Jagt- og fiskeribetjente, jagt- og fiskeribetjentassistenter 

er med virkning 1. april 2017 omfattet af fælles ferierejsefond for 

AK-ASG-PPK. Arbejdsgiver indbetaler for den ansatte arbejdsgiverbi-

drag på 620,00 kr. pr. måned til fonden. 
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§ 37  

Kurser og efteruddannelse 

Under passiv tjeneste har fiskerilicensobservatører pligt til at 

deltage i kurser og efteruddannelse arrangeret af Grønlands Fiskeri-

licenskontrol/Økonomi- og Personalestyrelsen Overenskomstkontoret. 

 

Stk. 2. Efter kursusdeltagelse kan udsendelse til ny aktiv tjeneste  

først ske, når den passive tjeneste minus kursusdagene har udgjort 

mindst 1/3 af sidste periode med aktiv tjeneste. 

 

Stk. 3. Det af arbejdsgiveren pålagte kurser anses som aktivtjeneste. 

 

§ 38  

Tjenestefrihed til organisationsforhold 

I forbindelse med deltagelse i Aa.P.N.S.P’s bestyrelse samt i ho-

vedbestyrelsen for Atorfillit Kattuffiats møder kan hovedbestyrel-

sesmedlemmet i Atorfillit Kattuffiat højst opnå 21 dages frihed pr. 

år. Friheden anses som aktiv tjeneste, såfremt siddende medlem/med-

lemmer er fiskerilicensobservatører. 

 

Stk. 2. Der gives tjenestefrihed til Aa.P.N.S.P’s tillidsrepræsen-

tanter og bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deltagelse i fag-

lige kurser m.v. i relation til funktionen, efter den til enhver tid 

gældende aftale mellem Naalakkersuisut og Aa.P.N.S.P. om tillidsre-

præsentanter. 

 

Stk. 3. Såfremt den til enhver tid siddende formand for Aa.P.N.S.P. 

er fiskerilicensobservatør tilskrives der med 6 aktive dage pr. ka-

lenderår til forfaldende foreningsarbejde. 
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§ 39  

Tavshedspligt 

Den ansatte skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som den 

ansatte i medfør af sin stilling bliver bekendt med, og hvis hemme-

ligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet 

af ledelsen. Sagsbehandlingslovens bestemmelse om tavshedspligt skal 

overholdes. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af tjeneste. 

 

 

Kap. 9. Ansættelsen ophør 

§ 40  

Opsigelsesvarsler 
For Jagt- og fiskeribetjente samt Jagt- og jagtbetjentassistenter 

finder Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler anvendelse. 

 

Stk. 2. Opsigelse under prøvetid kan for Jagt- og fiskeribetjente 

samt Jagt- og jagtbetjentassistenter jf. § 1, stk. 5, ske fra begge 

sider ske med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag. 

 

Stk. 3. Opsigelse under prøvetid kan for Fiskerilicensobservatører 

og Fiskerikontrollører jf. § 1, stk. 4, ske med 14 dages varsel til 

en hvilken som helst dag. 

 

Stk. 4. Efter prøvetiden for Fiskerilicensobservatører gælder føl-

gende opsigelsesvarsler fra arbejdsgiveren: 

 

Indtil 6 måneders ansættelse: 1 måneds varsel til fratræden ved en 

                       måneds udgang. 
 

Efter 6 måneders ansættelse:  3 måneders varsel til en 

                      måneds udgang. 
 

Efter 3 års ansættelse:       4 måneders varsel til en måneds                                     

udgang. 
 

Efter 6 års ansættelse:       5 måneders varsel til en måneds                                     

udgang. 
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Efter 9 års ansættelse:       6 måneders varsel til en måneds                                     

udgang. 

 

Stk. 5. Efter prøvetidens udløb er opsigelsesvarslet fra fiskeri-

licensobservatørerens side: 1 måneds varsel til en måneds udgang. 

 

Stk. 6. Såvel arbejdsgiveren som fiskerilicensobservatøreren skal 

afgive opsigelse skriftligt. 

 

§ 41  

Uoverensstemmelser 

Uoverensstemmelser behandles efter reglerne i henhold til enhver tid 

gældende hovedaftale mellem Naalakkersuisut og Aalisakkanik Piniak-

kanillu Nakkutilliinermik Suliaqartut Peqatigiiffiat (Aa.P.N.S.P). 

 

 

Kap. 10. Overgangsregler og overenskomstens gyldighedsperiode 

§ 42  

Overgangsbestemmelser 

For fiskerilicensobservatører, der pr. 31. marts 1995 var ansat i 

henhold til regulativ af 12. februar 1993, gælder fortsat § 13 i 

nævnte regulativ, punktet vedrørende feriefrirejser. 

 

§ 43  

Ikrafttræden 

Denne overenskomst træder i kraft den 1. april 2019. Overenskomsten 

kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. 

marts, dog tidligst til den 31. marts 2023. 

 

Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker aflønning i henhold 

til de pr. 31. marts 2023 gældende lønsatser i perioden, indtil ny  

overenskomst indgås. 
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Nuuk, den 

Aalisakkanik Piniakkanillu Naalakkersuisut 

Nakkutilliinermik Suliaqartut n.s.

Peqatigiiffiat 

Jakob Møller  André Guttesen-Steenholdt 

__________________________ ______________________ 

Hermed udgår overenskomst af 19. juni 2015.

24. marts 2021




