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Grønlands Selvstyre,  

Formandens departement  

Att.: Dep. Chef Hans Peter Barlach Christensen 

 

 

  

Covid-19 smitte og løn under sygdom 

 

 

Som formand for PPK retter jeg hermed henvendelse til dig vedrørende den meddelelse, 

der er blevet fremsendt medlemmer af de sundhedsfaglige organisationer under PPK 

ansatte i Grønlands Selvstyre. 

 

Det fremgår af meddelelsen at ansatte, som under deres ophold uden for Grønland 

smittes med Covid-19, ikke kan forvente løn under sygdom, da forholdet betragtes som 

grov uagtsomhed. Det fremgår videre, at foranstående gælder for alle ikke nødvendige 

rejser for medarbejdere og chefer. 

 

På vegne PPK skal jeg hermed meddele, at PPK er uenig i vurderingen omkring 

uagtsomheden, og PPK gør på vegne de sundhedsfaglige organisationer gældende, at 

sygdom er sygdom og de af vore medlemmer, der har ret til løn under sygdom vil også 

have ret til løn under sygdom uanset om der er tale om Covid-19 relateret sygdom eller ej. 

 

Såfremt Grønlands Selvstyre vil fastholde ovenstående, må det forventes, at der 

indleveres mæglingsbegæring herom ligesom det må forventes, at der anlægges sag ved 

domstolene såfremt der konkret sker reduktion i løn som følge af Covid-19 relateret 

sygdom. 

 

Det bemærkes for en god ordens skyld, at en medarbejder ikke på noget tidspunkt er 

forpligtet til at meddele sin arbejdsgiver, hvilken sygdom medarbejderen lider af, og det 

skal hermed kraftigt understreges, at PPK forventer, at Grønlands Selvstyre i fremtiden  

afstår fra generelt at spørge ind til vore medlemmers sygdomshistorik herunder spørgsmål 

relaterende sig til, om de er smittet med Covid-19 eller ej. 
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Grønlands Selvstyre bedes venligst oplyse, hvorledes der forholdes i forhold til barn syg – 

er retten til frihed ved barnets første sygedag ligeledes inddraget, såfremt barnet måtte 

være smittet med Covid-19 under en efter Grønlands Selvstyres vurdering ikke nødvendig 

rejse til Danmark, og sygdommen først opdages efter indrejse til Grønland? 

 

Grønlands Selvstyre bedes videre nærmere oplyse, hvorfor der skal foretages individuel 

vurdering af rejsens formål i relation til om der er tale om grov uagtsomhed eller ej. PPK 

gør i den forbindelse gældende, at der er tale om risiko for eklatant forskelsbehandling, 

hvilket Grønlands Selvstyre hermed kraftigt opfordres til at afstå fra. 

 

Jeg skal hermed venligst opfordre til, at ovennævnte meddelelse tilbagekaldes, således 

der igen kan skabes ro og stabilitet på arbejdspladsen således som hovedaftalerne 

mellem PPK, PK og Grønlands Selvstyre foreskriver. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Ken Jensen  

Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit Siulittaasuat / Formand for Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit 

mailto:formanden@pk.gl
mailto:sl@pk.gl

