Afsnit S.
(socialfonden)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling
Serie C-II

AFTALE
mellem
Naalakkersuisut,

Skatteministeriet

og

Sulinermik

Inuussutis-

sarsiuteqartut Kattuffiat om socialfonden.

§ 1.
Arbejdsgiverne bidrager til den pr. 1. april 2018 oprettede socialfonden med 64 øre pr. præsteret arbejdstime.
Arbejdsgiverbidraget indbetales pr. 14 dag og månedsvis bagud. Indbetalingen sker til et S.I.K. valgt pengeinstitut i Grønland.

§ 2.
Fonden har til formål økonomisk at støtte / til ansatte i henhold
SIK´s overenskomster, der er ansat i Selvstyret, Kommunerne eller
staten, som pågældende selv eller, hvis nære pårørende er blevet ramt
af en alvorlig sygdom. Støtten består i, hvad der ikke kan dækkes i
den eksisterende overenskomster, hvad angår bestemmelserne om sygdom,
arbejdsfrihed i forbindelse med barns sygdom. Støtten kan bruges i
forbindelse med ansattes eller dennes nære pårørendes sygdom til betaling af kost og logi, og i ekstra ordinær tilfælde til flybilletter
og transport af afdøde familiemedlemmer fra Danmark til Grønland, internt Grønland, samt til dagpenge og tabt arbejdsfortjeneste.
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Ved nære pårørende forstås forældre, ægtefæller og dermed ligestillede, børn og søskende, men ikke ægtefællens og dermed ligestilledes
familie.

§ 3
Ansøgning om støtte/tilskud sker til fonden og skal medfølge attester/udtalelser/bilag jf. de i § 2 nævnte tilfælde.
Bestyrelsen tager alle ansøgninger som hastesager og er beslutninsdygtig.

§ 4
Fonden ledes af en bestyrelse på 2 medlemmer, hvor af SIK udpeger 1
medlem og Naalakkersuisut udpeger 1 medlem. Bestyrelsens formand,
hvis stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed, udpeges af
SIK. Derudover udpeger SIK og Naalakkersuisut hver en suppleant.

§ 5
Bestyrelsen udarbejder hvert år et årsregnskab og en årsberetning.
Regnskabsåret er 1. april – 31. marts. Revideret og godkendt regnskab
samt årsberetning for det forudgående kalenderår fremsendes hvert år
senest 1. juni til Naalakkersuisut og SIK.

§ 6
Såfremt der ved en overenskomstfornyelse ikke opnås enighed om fortsat bidrag til fonden, fortsætter denne sin virksomhed, så længe den
har midler hertil.

Herefter opløses fonden, i bestyrelsen på sædvan-

lig vis aflægger regnskab og beretning.
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§ 7
Aftalen har virkning fra 1. april 2014 og følger opsigelsesvarsler
i henhold til SIK´s overenskomster.

Nuuk, den

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut

Naalakkersuisut

Kattuffiat

e.b.

Jess G. Berthelsen

André Steenholdt-Guttesen

(sign.)

(sign.)

Skatteministeriet
P.M.V.
e.b.
Pernille Thorsteen Madsen
(sign.)

Hermed udgår aftale af 14. november 2014.
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