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Kære Ken Jensen
Det offentlige Grønland har gentagne gange, særligt over de seneste par uger, kraftigt
opfordret folk til at undgå unødvendige rejser ud af landet og udvise samfundssind. Det
er understreget af bl.a. Formandens Departement, såvel som Landslægeembedet og
Coronasekretariatet.
Jeg konstaterer derfor med både glæde og bekymring, at PPK som repræsentant for de
sundhedsfaglige i landet tager situationen alvorligt, men måske misforstår de konkrete
forhold. Jeg vil være ked af det, hvis PPK’s henvendelse og modstand mod Selvstyrets
foranstaltninger skulle ses som et udtryk for at PPK prioriterer egne medlemmer på
bekostning af befolkningens sundhed.
Selvstyret arbejder til stadighed for at forhindre Covid-19 smittespredning i Grønland.
Det sker primært på baggrund af Landslægeembedets løbende, faglige vurderinger af
sundhedstilstanden og udviklingen i forhold, der har betydning for befolkningens
sundhed. Det håber og forventer jeg PPK støtter op om.
Situationen er, at Danmark i de seneste dage er lukket ned grundet en kritisk høj
smittespredning. Selvstyret har i den forbindelse ikke ønsket fysisk at afskære individer i
at rejse. Det kan der individuelt være gode grunde til for den enkelte, men samfundet
kan på den anden side ikke stå som økonomisk garant for den kendte risiko forbundet
med rejser.
De anvendte instrumenter og følgende signalgivning ses i den forbindelse proportionale
med den situation vi i øjeblikke befinder os i, med et stort antal rejsende mellem
Grønland og Danmark i julen og over nytår, henset til sundhedsvæsenets kapacitet i
samme periode.
I forhold til den udsendte meddelelse vil det altid bero på en konkret og individuel
vurdering af forholdet for den enkelte ansatte, herunder reglerne om selvforskyldt
sygdom, hvorvidt der er tale om lovligt forfald. Det betyder, at medarbejderne altid vil
blive behandlet i henhold til ligebehandlingsprincippet. Kommer det en offentlig
arbejdsgiver til kendskab, at en ansat har pådraget sig smitte og konkret udøvet grov
uagtsom adfærd, kan dette ikke siddes overhørig.
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Med udmeldingen er overenskomsternes rettigheder og pligter ikke sat ud af spil,
hverken for så vidt angår afholdelse af ferie i hjemlandet eller regler for barnets første
sygedag.
Ved meddelelsen om risikoen for egenbetaling og i grove tilfælde løntræk fratager ikke
den enkelte muligheden for at rejse, men den enkelte skal samtidig påtage sig et
tilsvarende ansvar for den risiko den pågældende tager på vegne af det omgivende
samfund.

Hans-Peder Barlach Christensen
Departementschef
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