
 

 

Overvejer du ansættelse i Grønland? 
 
 

Offentligt ansat 
 
Ved ansættelse som psykolog i det grønlandske selvstyre og i kommunerne vil du være omfattet 
af AC overenskomsten, som er indgået mellem Grønlands Selvstyre og De Samforhandlende Aka-
demikerorganisationer, herunder Dansk Psykolog Forening. Se http://www.asg.gl og www.dp.dk.  
 

Løn 
 
Grundløn (§ 3 + § 4) 
Du indplaceres på grundlønsskala. Kandidater og masteruddannede indplaceres på løntrin 7-17 
og 21. Du følger et forløb på skalaen, således, at du efter 1 år rykker op til nærmeste højere trin. 
 
Ancienniteten regnes normalt efter kandidatalder, hvorved forstås den periode, hvor du efter be-
stået eksamen har været beskæftiget med arbejde, betinget af din uddannelse, i eller uden for 
offentliges tjeneste. 
 
Kvalifikations- og fastholdelsestillæg (§ 5) 
Når du sammenlagt har været ansat 10 måneder i Grønland, får du et kvalifikations- og fasthol-
delsestillæg, hvis du er fuldmægtig i Grønlands selvstyres centraladministration eller er i kommu-
ner med rådighedstillæg, og hvor du varetager administrativt arbejde. Tillægget honorerer din 
anciennitet ved arbejde i Grønland og dermed den erfaring, du har opbygget. Et tidligere doku-
menteret ansættelsesforløb på samme overenskomst i Grønland skal medtælles, uanset om der 
går år imellem ansættelserne. Tillægget stiger jævnt frem til det 8. år. 
 
Tillæg vedr. særlig stilling (§ 6) 
Hvis du indtager en særlig stilling, der i arbejdsmæssig, administrativ, kvalifikationsmæssig eller 
anden henseende er en stilling, der ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for indplace-
ring på grundlønnen, kan der aftales et § 6 tillæg. Den lokale tillidsrepræsentant eller fællestil-
lidsrepræsentanten og nærmeste leder kan på dine vegne aftale et § 6 tillæg på op til 3.000 kr. 
pr. måned. Hvis der er tale om et § 6 tillæg, der er større end 3.000 kr. pr. måned, skal det aftales 
mellem de centrale parter, som vil være Dansk Psykolog Forening og selvstyret. 
 
Administrationstillæg (§ 14) 
Hvis du skal varetage administrative opgaver, ydes der udover den sædvanlige løn et administra-
tionstillæg.  
 
Rådighedstillæg til administrativt ansatte (§ 15) 
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Når du varetager administrative opgaver, ydes der udover lønnen efter § 3 også administrations-
tillæg efter § 14, et rådighedstillæg, som er anciennitetsbestemt. Rådighedstillægget dækker 
merarbejde indtil 25 timer inden for hvert kvartal. Underviser ydes ikke rådighedstillæg. 
 
Autorisations- og kvalifikationstillæg mv. (§ 24) 
Til psykologer med autorisationsbevis ydes et autorisationstillæg. Ikke-autoriserede psykologer 
ydes et kvalifikationstillæg. Der kan efter aftale ydes et specialisttillæg og et ledertillæg forudsat, 
at psykologen opfylder betingelserne for det. 
 
Tillæg til psykologer ansat ved PPR (§ 26) 
Psykologer, der ansættes ved PPR (psykologisk-pædagogisk rådgivning) tildeles et stillingsbe-
stemt tillæg. 
 
Pension (§ 32) 
Pensionen udgør 15 procent af lønnen (grundløn + alle tillæg er pensionsgivende, medmindre an-
det fremgår). Heraf er de 10 procent arbejdsgiverbetalt, mens de sidste 5 procent er dit eget bi-
drag, som du selv skal betale til pension. 
 
Andre løndele  
For andre løndele henvises til overenskomsten. 
 

Andre vilkår 
 
Arbejdstid (§ 2 + § 15) 
Arbejdstiden er fastsat til 40 timer pr. uge. Er du omfattet af en rådighedsforpligtelse, og dermed 
får et rådighedstillæg, dækkes merarbejde i indtil 25 timer indenfor hvert kvartal. Arbejdet skal 
tilrettelægges således, at merarbejde så vidt muligt undgås. 
 
Merarbejde, der efter særlig ordre udføres på lørdage samt søn- og helligdage, nedsætter de 25 
timer med det faktiske erlagte antal merarbejdstimer samtidig med, at merarbejdet opgøres og 
godtgøres uden for rådighedsforpligtelsen. Godtgørelse for merarbejde ydes så vidt muligt i form 
af tjenestefrihed. Erstatningsfrihed fastsættes til samme varighed som det præsterede merar-
bejde med tillæg på 50 procent. 
 
Ferie og særlige feriedage (§ 47) 
Du optjener 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage pr. år. Optjeningsåret er kalenderåret og ferie-
året er fra den 1. februar – 31. januar. Se https://www.asa.gl/?hl=da. 
 
Barsel (§ 50) 
Moderen har ret til at gå fra 2 uger før forventet fødsel med løn. Efter fødslen har moderen ret til 
15 ugers barselsorlov med løn + 17 ugers forældreorlov med løn. Faderen har ret til 3 ugers fra-
vær med løn inden for 1. – 15. uge efter barnets fødsel. Hverken den grønlandske barselsorlov 
eller overenskomst giver ret til yderligere forældreorlov. Se https://www.asa.gl/?hl=da. 
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Barn syg (§ 43) 
Som ansat har du adgang til hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt, mindreårigt 
barn, første dag barnet er sygt.  
 
Til- og fratrædelsesfrirejser samt bohaveflytning, bolig og rejser (§ 35 + § 39) 
Det fremgår af stillingen og stillingsopslaget, om arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed. Hvis der 
anvises bolig, bliver bohaveflytning samt tiltrædelsesrejse betalt af arbejdsgiver. Der kan aftales 
fri tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning, selv om der ikke anvises bolig. Proces, regler mv. i for-
hold til anvisning og leje af boliger mv. er ikke omfattet af overenskomsten. Disse forhold skal af-
tales mellem dig og din arbejdsgiver. 
 
Bemærk: Ret til anvist bolig skal fremgå af stillingsopslaget. I modsat fald risikerer du store udgif-
ter til bolig pga., at der visse steder i Grønland er boligmangel. 
 
Hvis der er ydet tiltrædelsesrejse, ydes der også fratrædelsesfrirejse fra tjenestestedet til bopæl, 
når der er forløbet mindst 3 år siden ansættelsen. I ganske særlige tilfælde kan der gives fratræ-
delsesfrirejse, selv om betingelsen om 3 års ansættelse ikke er opfyldt.  
 
Retten til til- og fratrædelsesfrirejse omfatter tillige den ansattes ægtefælle – eller dermed lige-
stillede – og børn under 18 år, som indgår i den ansattes husstand.  
 
Løn under sygdom (§ 51) 
Reglerne i funktionærloven om løn under fravær på grund af sygdom finder anvendelse. 
 
Opsigelse (§ 53) 
Funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel, efterløn og fratrædelsesgodtgørelse finder anven-
delse.  

I mange kontrakter er der aftalt en prøvetid på 3 måneder, hvilket betyder, at ansættelsesforhol-
det både af arbejdsgiver og medarbejder kan opsiges med et varsel på 14 dage.  
 

Privat ansat 
 
Ansatte i private virksomheder/klinikker/hospitaler bliver ansat på individuelle kontrakter og skal 
forhandle deres egne vilkår. 
 

Generelt 
 
Bemærk, at der er særlige regler i relation til din a-kasse, når du har bopæl i Grønland. Ligeledes 
er der også særlige regler, hvis du opsiger dit arbejde i Grønland og flytter til Danmark. DP anbe-
faler, at du kontakter din a-kasse inden afrejse til Grønland. 



 

 

 
Ligeledes anbefaler DP, at du nærmere undersøger de skattemæssige forhold, herunder hvad du 
kan fradrage, når du er grønlandsk beskattet. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte Dansk Psykolog Forening eller vores repræsentant(er) i 
Grønland enten via dpgroenland@gmail.com eller formand for Kreds Grønland, Sofie Sand, på 
sosa@aqqut.gl med henblik på rådgivning og sparring om dine overvejelser i forbindelse med en 
stilling i Grønland. 
 
For yderligere information om ansættelse i Grønland henvises til: https://www.asa.gl/?hl=da. 
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