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Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd 
i Grønland 
(Til samtlige ministerier mv.) 
 
 
Generelle bemærkninger 
Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 9. 
november 2010 om ferie for statens tjenestemænd i Grønland. 
 
Som led i aftaleforhandlingerne pr. 1. april 2009 er det aftalt, at antallet af sær-
lige feriedage med virkning fra optjeningsåret 2010 forhøjes med 2 til i alt 5 
særlige feriedage pr. optjeningsår, jf. § 3.  
 
Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2010. Samtidig ophæves Finansmini-
steriets cirkulære af 29. november 2007. 
 
 
Finansministeriet, Personalestyrelsen 
 
Den 16. november 2010. 
 
P.M.V. 
E.B. 
Pia Staniok 
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Aftale om ferie for statens tjenestemænd i 
Grønland 
 
 
Der er mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer, 
CO10, Centralorganisationen af 2010, AC og Lærernes Centralorganisation i 
henhold til § 41, stk. 1, i lov om statens tjenestemænd i Grønland indgået føl-
gende aftale om ferie for statens tjenestemænd i Grønland. 
 
 
§ 1. Tjenestemænd har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. 10 af 
12. november 2001, idet der i henhold til landstingslovens § 2 er aftalt de ne-
denfor anførte særlige regler. 
 
 
§ 2. For tjenestemænd, der i henhold til landstingslovens § 14, stk. 2, vælger 
ferie med feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, fradrages løn for det antal 
dage, der afholdes ferie. Lønnen pr. time beregnes som 1/2080 af årslønnen. 
 
 
§ 3. Der optjenes fem særlige feriedage pr. optjeningsår. De særlige feriedage 
optjenes og afholdes i overensstemmelse med reglerne i landstingslov nr. 10 af 
12. november 2001 om ferie. 
 
Stk. 2. Hvis de særlige feriedage ikke er afviklet inden ferieårets udgang, kan 
de efter aftale mellem tjenestemanden og ledelsen overføres til det følgende 
ferieår. Hvis en sådan aftale ikke indgås, udbetales de kontant med en godtgø-
relse på 8/2080 pr. særlig feriedag af den pågældendes faste årsløn på udbeta-
lingstidspunktet. 
 
 
§ 4. En tjenestemand, der er berettiget til afsked med pension i henhold til 
kapitel 1 i lov om pension til statens tjenestemænd mv. i Grønland, skal så vidt 
muligt før afskedigelsen holde den ferie, der er optjent indtil afskedigelsestids-
punktet. Tjenestemanden får i forbindelse med afskedigelsen udbetalt den sær-
lige feriegodtgørelse, der er optjent indtil afskedigelsestidspunktet, jf. dog stk. 
3. 
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Stk. 2. Har tilgodehavende ferie ikke kunnet afvikles som anført i stk. 1, er 
tjenestemanden for en periode af samme længde som den tilgodehavende ferie 
berettiget til en godtgørelse, der udgør forskellen mellem pensionen og den 
senest forud for afskedigelsen modtagne løn. 
 
Stk. 3.  Ved opgørelse af tilgodehavende ferie medregnes fravær på grund af 
sygdom umiddelbart forud for afskedigelsen ikke som tjeneste. Løn og andet 
vederlag, der er udbetalt under sådant fravær, medtages ikke ved beregning af 
særlig feriegodtgørelse. 
 
Stk. 4. Retten til godtgørelse efter stk. 2 og særlig feriegodtgørelse efter stk. 1, 
jf. stk. 3, bortfalder, hvis tjenestemanden umiddelbart forud for afskedigelsen 
har været fraværende på grund af sygdom i 6 måneder eller derover. Særlig 
feriegodtgørelse, der allerede er udbetalt til en tjenestemand i fratrædelsesåret 
forud for meddelelsen om afsked, bortfalder dog ikke. 
 
Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på tjeneste-
mænd, der afskediges med ventepenge eller rådighedsløn. 
 
 
§ 5. Denne aftale træder i kraft 1. januar 2010. Samtidig ophæves aftale af 29. 
november 2007 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om ferie 
for statens tjenestemænd i Grønland. 
 
Stk. 2. For tjenestemænd, der var ansat pr. 30. september 1991 med ikke-
hjemhørende status, gælder fortsat bestemmelserne i aftale af 2. august 1977 
mellem Ministeriet for Grønland og Statstjenestemændenes Centralorganisati-
on I og II, Lærernes Centralorganisation og Akademikernes Centralorganisati-
on (Tjenestemandsudvalget) om orlov. 
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Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april, dog 
tidligst til den 1. april 2012. 
 
 
København, den 9. november 2010 
 
 
Offentligt Ansattes Organisationer   Finansministeriet 
- Det Statslige Område     P.M.V. 
Flemming Vinther     E.B.  
       Eva Hoff Sonne 
CO10, Centralorganisationen af 2010 
Peter Ibsen 
 
AC 
Erik Jylling 
 
Lærernes Centralorganisation 
Anders Bondo Christensen 
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