
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og lov om
arbejdsskadesikring i Grønland

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om arbejdsulykker og
erhvervssygdomme m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1048 af 26. oktober 2005, som ændret ved lov nr. 1382
af 23. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads el-
ler et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar
fare, som ikke kan undgås.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af si-
ne forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller
et farligt område efter stk. 1.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder efter stk. 1 og 2 er kræn-
ket, har krav på en godtgørelse.«

2. § 39, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) sikkerhedsdatablade, tekniske datablade og lign. fra le-

verandører og arbejdspladsbrugsanvisninger fra ar-
bejdsgivere.«

3. I § 39, stk. 4, ændres »Arbejdstilsynet fastsætter« til: »Be-
skæftigelsesministeren kan fastsætte«.

4. I § 39 indsættes som stk. 5 og 6:
»Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om,

at stoffer eller materialer, der kan være farlige for eller i øv-
rigt forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes,
hvis de kan erstattes af ufarlige, mindre farlige eller mindre
generende stoffer eller materialer.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om,
at stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt
forringe sikkerhed eller sundhed, ikke må anvendes til be-
stemte formål eller inden for særlige områder, før Arbejds-
tilsynets udtalelse eller godkendelse foreligger.«

5. I § 49, stk. 1, ændres »Grønlands hjemmestyre« til:
»Grønlands Selvstyre«.

6. I § 51, stk. 1, nr. 2, ændres »Pædagogernes Fagforening
(PIP)« til: »Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK)«.

7. Efter § 57 a indsættes:

»§ 57 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler
om, at rettighedshavere og andre, der har en tilladelse efter
inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af be-
tydning herfor eller efter inatsisartutlov om udnyttelse af
vandkraftressourcer til produktion af energi, skal betale et
gebyr. Gebyret skal dække Arbejdstilsynets omkostninger
ved tilsyn med og myndighedsbehandling af aktiviteter in-
den for tilladelsesområdet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Rettighedshavere og andre, der er omfattet af stk.
1, skal betale for Arbejdstilsynets udgifter til transport, tolk
og oversættelse samt kost og logi i forbindelse med tilsynet.

Stk. 3. Krav om betaling for tilsyn efter stk. 1 og 2 omfat-
ter ikke forundersøgelser, videnskabelige undersøgelser og
efterforskningsaktiviteter frem til en af Naalakkersuisut god-
kendt udnyttelsesplan.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere
regler om opkrævning af betaling efter stk. 2.«

8. Efter § 58 indsættes:

»§ 58 a. Arbejdstilsynet kan, i det omfang det er nødven-
digt, indsamle og samkøre oplysninger fra anmeldesystemet
til anmeldelse af arbejdsskader og Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikrings datagrundlag om arbejdsulykker og erhvervs-
sygdomme. Oplysningerne indsamles med henblik på be-
handling og registersamkøring i kontroløjemed til identifika-
tion af virksomheder til brug for målretning af Arbejdstilsy-
nets kontrol og tilsyn. Oplysningerne indsamles endvidere
med henblik på behandling og registersamkøring til analyse-
og forebyggelsesformål og statistiske formål.«
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§ 2

I lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskade-
sikring i Grønland, som ændret ved lov nr. 1568 af 15.
december 2015 og lov nr. 627 af 8. juni 2016, foretages
følgende ændringer:

1. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring videregiver
nødvendige oplysninger fra anmeldesystemet til anmeldelse
af arbejdsskader og sit datagrundlag om arbejdsulykker og

erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet. Oplysningerne vide-
regives med henblik på behandling og registersamkøring i
kontroløjemed til identifikation af virksomheder til brug for
målretning af Arbejdstilsynets kontrol og tilsyn. Oplysnin-
gerne videregives endvidere med henblik på behandling og
registersamkøring til analyse- og forebyggelsesformål og
statistiske formål.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Givet på Amalienborg, den 15. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen
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