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Med dette lille informationshæfte håber vi, at vi kan være med til at give ansøgere til
stillinger på Ilisimatusarfik en god basis for at vælge os som kommende arbejdsplads
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Velkommen til Grønland
Grønland er med sine mere end 2 mio. km2 verdens
største ø. Der bor ca. 57.000 mennesker på hele øen fordelt på 18 byer og ca. 60 bygder.

Grønland og
befolkningen

Grønland er et bjergland. Det isfri land består af fjelde.
Dybe fjorde og lange dale gennemskærer bjerglandet,
og de fleste steder er landskabet plettet af søer. Utallige
elve afvander landet og Indlandsisen.
Gennem dalene løber elvene ud til fjordene eller havet.
Kysten er mange steder en skærgårdskyst med tusindvis
af små og store øer.

Befolkningen
Grønlænderne, Kalaallit, (udtales ga’laathlit)
nedstammer fra inuit, som indvandrede fra Canada for
ca. 8-900 år siden. Mange har også europæiske
forfædre, fordi Grønland har haft kontakt med Europa i
flere hundrede år.
Sproget kaldes kalaallisut, (udtales ga’laathlisut) grønlandsk. Det er et eskimoisk sprog, som er meget
anderledes end europæiske sprog. Derimod ligner det
meget de eskimoiske sprog, der tales af inuit i Canada,
Alaska og Sibirien.
I Grønland findes der 3 meget forskellige dialekter, men
alle lærer vestgrønlandsk i skolen. Dansk er også meget
udbredt. Grønlandsk er det officielle sprog, men på
grund af rigsfællesskabet med Danmark undervises der
også i dansk. Begge sprog kan benyttes i det offentlige
liv.
Ca. 12,5% af befolkningen er født udenfor Grønland. Det
er mest danskere, som enten arbejder midlertidigt i
Grønland eller er emigreret.
I Grønland er naturen lige uden for døren. Ligeså snart
man kommer udenfor den bymæssige bebyggelse, er
man i den fri natur, men der er ingen veje ude i den fri
natur, så man må gå eller sejle for at komme ud i
naturen. Fra hele Nuuk by er der udsigt til byens vartegn,
bjerget Sermitsiaq, som ligger ca. 25 km fra byen.

Tekst er fra www.sermersooq.gl

Kortet viser inddelingen i
de nye kommuner efter
kommunesammenlægningerne i 2009.

Grønland er en del af
Kongeriget Danmark
med eget selvstyre
indført i 2009.
Politisk hører Grønland
derfor til Europa;
geografisk hører
Grønland derimod til det
nordamerikanske
kontinent.
Grønland er ikke med i
EU, men der findes en
række politiske og
økonomiske aftaler som
knytter de to sammen.
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Nyttige links
Her giver vi et kort
overblik over nyttige links:
• Turist information
• Nyheder fra Sermitsiaq
• Det nationale Radio/
TV-selskab KNR
• Kommuneqarfik
Sermersooq
• Ilisimatusarfik
• DJØF – job i Grønland
• Dansk Magisterforening
• Det Grønlandske Hus i
København
• Det Grønlandske Hus i
Ålborg

Kommuneqarfik
Sermersooq
Nuuk er Grønlands hovedstad. Det sætter sit tydelige
præg på byen, der blandt andet rummer Grønlands
kulturhus, Katuaq. Her mødes borgerne i Nuuk til
koncerter og teaterforestillinger. Desuden har biografen i
Katuaq premierestatus, så her kan de nyeste film altid
nydes.
Kommunen har ca. 21.000 indbyggere, hvoraf godt
17.000 bor i selve Nuuk.
Byen er en udpræget administrationsby og hjemsted for
blandt andet Grønlands Selvstyre, Royal Arctic Line,
Royal Greenland, TELE Greenland, Air Greenland mfl.
Udover administration er der en del fiskeindustri,
entreprenør- og håndværksvirksomheder.
Kommunen er stor - ca. 635.600 km2. Selve Nuuk ligger i
mundingen af Godthåbsfjorden.
Fjordsystemet, som består af et antal øer og mindre
fjorde er på størrelse med Færøerne og rammen om
byens friluftsliv - især om sommeren. Det er her, man
dyrker jagt og fiskeri.
Flere nedlagte bygder i området bruges i dag som
sommerhusområder. Udover hovedbyen Nuuk har
kommunen to bygder - Kapisillit og Fiskenæsset.
Klimaet i byen er lav-arktisk med gennemsnitstemperaturer på +7 grader i juli og -8 i januar.
Byens kystnære beliggenhed sikrer, at der hver vinter
falder relativt meget sne til glæde for alle børn og
barnlige sjæle.
Nuuk ligger 250 km syd for polarcirklen og dagene er
temmelig korte i december med solopgang kl. 10 og
solnedgang kl. 14.30.
Til gengæld er der fra slutningen af maj og til
begyndelsen af august næsten lyst døgnet rundt.
Nuuk og de to forstæder, Nuussuaq og Qinngorput,
ligger spredt over et temmelig stort område, men et
effektivt bybus net sikrer, at man kommer nemt og billigt

Tekst er fra www.sermersooq.gl

!3

INFORMATIONSHÆFTE

rundt. Byen har over 100 km asfalteret vej, og desuden er byen bundet sammen af et
omfattende stisystem.
Der er rige muligheder for at dyrke sport i Nuuk. Byen har flere idrætshaller og i
forbindelse med skolerne er der også flere minihaller. Desuden er der fitness-centre i
byen.
Vintersporten tilgodeses med et udbygget løjpenet omkring byen samt flere skilifter. Lidt
uden for byen – mellem de to forstæder og i nærheden af lufthaven – ligger en dejlig 9hullers golfbane, hvor der også er mulighed for at spille i simulator, såfremt vejret ikke er
godt til udendørs spil.
Og ydermere indviede byen i 2003 den flotte, prisbelønnede svømmehal, som er til stor
glæde for både store og små.

Kommunen har et højt serviceniveau, der tåler sammenligning
med de fleste danske kommuner.

Dagsinstitutioner og folkeskolen
Der er børnehaver og vuggestuer i Nuuk på samme måde som i Danmark. Det er svært
at få en daginstitutionsplads i Nuuk, hvorfor man nok må indstille sig på, at der skal findes
en dagplejemor. Prisen for at have et barn i daginstitution er afhængig af
husstandsindkomsten.
Der er en del byskoler (f.eks. Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Ukaliusaq, Kangillinnguit
Atuarfiat, Nuussuup Atuarfia og Atuarfik Hans Lynge) og en friskole i Nuuk, samt en
bygdeskole i hver af de to bygder. Kommunens samlede elevtal er ca. 3000, og tallet er
stigende. Der er ca. 200 lærere. Skolesystemet i Nuuk er velfungerende.
Kommunalbestyrelsen har klare målsætninger på IT- området, som betyder at skolerne er
velforsynet med computere.
Udover folkeskolen driver kommunen en omfattende aften- og fritidsundervisning. Man
har startet en musikskole, og der er i samarbejde med Katuaq etableret en
skolebioordning.
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Ilisimatusarfik
Grønlands Universitet (grønlandsk: Ilisimatusarfik) er et
universitet i Nuuk. Tidligere hed det Inuit Instituttet, men fik
status af universitet i 1989. Universitetets forskning og
undervisning fokuserer på emner med relation til
Grønland og Arktis. Universitetet lå indtil 2007 i den gamle
herrnhutiske missionsstation fra 1738 i Nuuk.
Med ny universitetslov i november 2007 fusionerede
universitetet med en række professionsrettede
bacheloruddannelser. Samtidig flyttede dele af
universitetet ud i universitetsparken – Ilimmarfik – som er
et center for uddannelse, forskning, dokumentation og
formidling.
Pr. 01. februar 2015 fik Ilisimatusarfik ny
organisationsstruktur - og består nu af fire institutter med
hver deres forskellige uddannelser.
• Institut for Læring
• Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab
• Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik
• Institut for Kultur, Sprog og Historie

På Ilisimatusarfik udbydes disse uddannelser – enten som
bacheloruddannelser eller som kandidatuddannelser:

Bygningen
Ilimmarfik
Ilisimatusarfik er en del af
Ilimmarfik, som også
udgør disse institutioner
og enheder:
• Nationalbiblioteket
Groenlandica:
Grønlands national- og
forskningsbibliotek organisatorisk
underafdeling af
Landsbiblioteket,
Nunatta
Atuagaateqarfia
• Grønlands Landsarkiv:
institution som
modtager arkivalier fra
alle offentlige
institutioner i Grønland
samt fra privatpersoner.
Arkivet er til rådighed i
spørgsmål, der
omhandler arkivalier
om eller fra Grønland

• Erhvervsøkonomi
• Journalistik
• Jura, offentlig ret
• Kultur- & Samfundshistorie
• Lærer
• Oversættelse & Tolkning
• Samfundsvidenskab
• Socialrådgiver
• Sprog, Litteratur & Medier
• Sygeplejerske
• Teologi
• West Nordic Studies

Ilisimatusarfiks bestyrelse er universitetets øverste
myndighed. Rektor Gitte Adler Reimer er ansvarlig for
universitetets daglige ledelse.
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Skat i Grønland

Løn og
ansættelsesforhold
Ansættelsen ved Ilisimatusarfik sker efter gældende
overenskomst.
Ansættelsesvilkår

Skattereglerne i Grønland
varierer noget fra det
danske system, da
mulighederne for fradrag
er anderledes, mens
trækprocenten er lavere.
Trækprocenten i Nuuk er
42%. Og der er et
bundfradrag på 48.000
kr. Desuden har man et
fradrag for B- indkomst
på 5.000 kr.
Der er nogle ting, man
ikke kan trække fra i
Grønland, nemlig bidrag
til dansk arbejdsløshedskasse og renter af gæld
på fast ejendom i
Danmark. Renter af gæld
i fast ejendom i Danmark
kan spares op, og kan
fratrækkes i Danmark
ved flytning tilbage til
Danmark.

Tjenestemandsansatte er forudlønnede. Nyansatte
tjenestemænd får således første månedsløn udbetalt
ved ansættelsens start. Det betyder også, at når
ansættelsesforholdet ophører, skal man indstille sig på, at
der kan gå 2 måneder mellem lønudbetalinger, hvis man
skifter til et job med lønudbetaling efter månedens
udgang.
Overenskomstansatte får lønnen udbetalt ifølge
gældende overenskomst, indgået mellem
organisationen og Grønlands Selvstyre.
Lønudbetalingen sker ved overførsel direkte til en
lønkonto. Ilisimatusarfik skal derfor inden den nyansatte
rejser til Grønland have et kontonummer til den lønkonto,
hvortil pengene skal overføres. Du kan sagtens benytte
et dansk pengeinstitut. Efter tilmelding til folkeregisteret i
Nuuk vil der blive udstedt et skattekort, som skal afleveres
til Ilisimatusarfik.
Lønudbetaling sker til sidste hverdag i måneden.
Det beløb, der kommer til udbetaling, er grundlønnen for
måneden; derfra trækkes grønlandsk skat.
Arbejdsugen
I Grønland er der 40 timers arbejdsuge.

Omkring specielle
skatteforhold eller andre
spørgsmål, har Grønlands
Selvstyre et kontor
(”Grønlands
Repræsentation”) på
Bryggen i København,
hvor der sidder en række
eksperter, som gerne vil
hjælpe dig.
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Bolig
Nuuk er præget af stor boligmangel. Selv på
personaleboliger kan der være ganske lang ventetid,
men arbejdsgiveren dækker de fleste omkostninger til en
midlertidig indkvartering i lejlighed / hotellejlighed.
Udgiften som dækkes af arbejdsgiver er skattepligtig.
Til visse af stillingerne kan der stilles en tjenestebolig til
rådighed af Grønlands Selvstyre. Det fremgår af
stillingsannoncen om der stilles tjenestebolig til rådighed.
En tjenestebolig skal fraflyttes samtidigt med
ansættelsesforholdets ophør. Tjenesteboligerne indgår
på lige fod med andre boliger i den boligmasse, som
administreres af boligselskabet INI A/S. INI A/S
administrerer mange boliger for Grønlands Selvstyre. Det
betyder i praksis, at man som nyansat bliver skrevet op til
en bolig hos INI, hvorefter man kan indflytte, når der
bliver en bolig ledig med den rette størrelse.
Familiestørrelsen er afgørende for størrelsen af den
tildelte bolig. Man kan således ikke frit vælge, hvor stor
en lejlighed man vil have, og heller ikke lejlighedens
beliggenhed; man får anvist en bolig, og der er ikke
mulighed for at vælge mellem flere boliger. Man kan
dog angive en ønskebeliggenhed (Nuuk eller Nuussuaq),
og man kan ønske en mindre lejlighed end man er
berettiget til.
Man er berettiget til en bolig med antal værelser ift.
følgende:
• Enlige er berettiget til en 2-rums bolig.
• Par uden børn, enlige med et barn og par med et barn
er berettiget til en 3-rums bolig.
• Enlige med to børn og par med to børn er berettiget til
en 4-rums bolig.
• Enlige med tre eller flere børn og par med tre eller flere
børn er berettiget til en 5rums bolig.
Vær opmærksom på, at der er lang ventetid på de store
lejligheder. Det bør derfor overvejes, om man kan nøjes
med en mindre! For boligen skal der betales normal
husleje. Ved nyindflytning skal der indbetales et
depositum, svarende til 3 måneders husleje. Dette

Flytning
Ilisimatusarfik betaler for
flytning og bohavetransport fra din bopæl til
Nuuk ved tiltrædelsen.
Flytningen indbefatter
pakning på din bopæl
og udpakning på den
nye adresse i Nuuk.
Ilisimatusarfik betaler for
opmagasinering af dit
gods, mens du bor
vakant, og for én åbning
af containeren, så det er
en god ide at pakke det
mest nødvendige i kasser,
som flyttefirmaet sætter
yderst i containeren.
Der er begrænsninger på
hvor stort et flyttelæs
Ilisimatusarfik betaler for:
Det praktiske omkring
flytning aftales typisk
med Ilisimatusarfik
direkte. Vi kan også
være behjælpelig med
bl.a. flytterekvisitioner og
billetter til rejsen. Der
anvendes et flyttefirma,
som Grønlands Selvstyre
har en aftale med.
Ilisimatusarfik betaler
ligeledes for flytning og
bohavetransport den
anden vej ved
fratrædelse efter 3 års
kontinuerlig ansættelse.
Ved tidligere fratrædelse
skal flytteomkostningerne
afholdes af den ansatte
selv.
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Nyansat

depositum kan afbetales rentefrit over 12 måneder.
Huslejepriserne for 2 rums lejligheder varierer fra ca.
3000,- kr. pr. måned til ca. 6000,- kr. pr. måned afhængig
af lejlighedens størrelse og byggeriets kvalitet og alder.
En 2 rums lejlighed er normalt på 40 - 60 m2.

Tilkaldekurser
Som nyansat i Grønland,
vil man som regel blive
tilbudt et kursus for
tilkaldte.
Dette kursus arrangeres
af Selvstyrets
Danmarkskontor. Kurset
afholdes i Danmark.
Nærmere oplysninger om
dette kan indhentes på
Grønlands
Repræsentation,
Strandgade 91, Postboks
2151, 1016 København K,
www.nanoq.gl/ghsdk.

Intro-program
De første dage og uger
af din ansættelse er
tilrettelagt på forhånd
gennem vores særlige
introduktions- program.
Her vil du blive gradvist
blive introduceret for
diverse kolleger, regler,
seværdigheder og
praktiske ting omkring din
dagligdag her hos os.

Vakantbolig
På grund af boligmangel i Nuuk kan det ikke garanteres,
at der vil være en lejlighed klar til indflytning ved
ankomsten. Faktisk kan der gå et par måneder. I
ventetiden stiller Selvstyret en vakantbolig til rådighed.
Denne lejlighed er møbleret, men kan være mindre end
den lejlighedsstørrelse, som man egentlig har krav på. En
vakantlejlighed indeholder alle de ting, man normalt
forventer en familie har brug for, det vil sige møbler,
sengelinned, håndklæder, viskestykker, service,
køkkenudstyr og lignende. Grundet ventetiden også på
vakantboliger kan man blive indkvarteret i en midlertidig
bolig ved sin ansættelse. Denne midlertidige bolig FØR
vakantboligen har samme standard som en vakantbolig.
Der betales en mindre afgift for at bo vakant.
Forsikring
Det anbefales altid at have en indboforsikring. Denne
forsikring skal dække ved brand og ved indbrud. Hvis
man har en indboforsikring i Danmark, så kontrollér om
forsikringsselskabet også forsikrer i Grønland, ellers kan
der tegnes en indboforsikring hos et lokalt
forsikringsselskab.
Tiltrædelsesrejse
Ved ansættelse får den ansatte og dennes familie fri
rejse fra nærmeste indenrigslufthavn til Nuuk. Alle andre
rejser eller omkostninger vedrørende transporten til
indenrigslufthavnen er Ilisimatusarfik uvedkommende.
Der kan aftales særordning for ansøgere fra Færøerne.
Bemærk, at den normale vægtgrænse for bagage med
flyveren er 20 kg. pr. person, ligesom der normalt kun må
medtages et stk. håndbagage pr. person i flyveren.
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Andre nyttige oplysninger
Omkostninger
Generelt er omkostningsniveauet højere i Grønland, end det er i Danmark. Det mærkes i
dagligdagen ved, at butikspriserne i Grønland generelt er lidt højere end butikspriserne i
Danmark. Den største forskel er nok, at der i Grønland ikke er noget, der hedder
discountbutikker. Noget af prisforskellen opvejes dog af, at der ikke er nogen moms på
varerne. De dyre varer er de varer, som skal flyves ind til landet – også kaldet ”flyfriske
varer”. Det gælder f.eks. en liter frisk dansk mælk, som i butikkerne koster ca. 40,- kr. Ofte
findes der dog udmærkede alternativer til de flyfriske varer, og disse fås naturligvis til
rimeligvis danske priser. Tobak og alkohol er også væsentlig dyrere end i Danmark.
Transport
Der er en velfungerende bybus i Nuuk med flere buslinier, som sikrer hurtig og bekvem
forbindelse mellem bydelene og lufthavnen. Flere busser kører i fast rutefart mellem Nuuk
bycenter og Ilisimatusarfik. Læs mere på www.bus.gl.
Det er selvfølgelig også muligt at cykle eller gå. Gåturen mellem Nuuk og Nuussuaq (hvor
en stor del af befolkningen bor) tager ca. 20 minutter. I de senere år er der kommet rigtig
gang i cyklisterne, især i sommerhalvåret.
Endelig er der forbavsende mange privatbiler i Nuuk! Ønsker man at se mere af
Grønland, kan det enten ske med skib eller med fly.
Post
Den hurtigste og sikreste måde at modtage breve er at bruge Ilisimatusarfiks postadresse
som ens egen.
Dette er anbefalelsesværdigt, da Ilisimatusarfiks postboks er placeret på
hovedpostkontoret i Nuuk, og da der afhentes post mindst 1 gang dagligt.
Hvis man bruger Ilisimatusarfiks postboks som sin postadresse, kan man typisk modtage
breve 2-3 dage efter, de er afsendt i Danmark.
Man kan selvfølgelig også modtage post på sin hjemadresse – dog er dette forbundet
med lidt større uregelmæssighed.
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Flere nyttige oplysninger
Nyheder
Ilisimatusarfik abonnerer på to grønlandske aviser: AG og Sermitsiaq - og derudover også
flere danske aviser. Grønlands Tv-kanal (KNR) sender dagligt de danske Tv-aviser, ligesom
der er mulighed for betalings-TV med kanaler som TV2, Canal+, CNN, Discovery m.v. På
arbejdspladsen er der naturligvis tilgængeligt til internettet, som er den hurtigste kilde til
nyheder.
Fritidsinteresser
Udbuddet af fritidsinteresser er stort i Nuuk. De udendørs aktiviteter er afhængige af
årstiden. Om sommeren er det muligt at spille fodbold, løbe på rulleskøjter, gå ture i
fjeldet, løbe maraton og sejle. Om vinteren er det mest skisport, snowboard og
indendørssport, der er mulighed for. En god måde at komme ud i naturen på, er at
melde sig ind i friluftsklubben ”Naleraq”, som arrangerer ture både sommer og vinter.
Grønlands Landsbibliotek har både en omfangsrig voksen- og børneafdeling, og
biblioteket bestiller gerne bøger hjem fra Danmark. Det kan selvfølgelig betyde lidt
ventetid, men ikke mere end på et provinsbibliotek i Danmark.
Man kan også gå en tur i byen og nyde nattelivet på en af Nuuks mange restaurationer.
Restaurationslivet i Nuuk er med sine værtshuse, dansesteder, restauranter, caféer med
mere en både hyggelig og varieret oplevelse. Et særegent kendetegn ved flere af
restauranterne er, at musikken ofte leveres af orkestre live.
På Ilisimatusarfik arrangerer vi også tit sociale arrangementer - og dem kan du altid se på
vores intranet.
Læge og tandlæge
I Grønland er benyttelse af læge og tandlæge gratis. Sundhedsvæsenet er dog
anderledes opbygget end det danske. Der er i Nuuk kun en lægeklinik, som er placeret
på Dronning Ingrids hospital. Du kan bestille tid hos lægen på tlf. 80 11 11. Telefonen er
åben fra kl. 08.15 - 08.30. Du kan også besøge www.doktor.gl (primært egnet til at forny
recepter, prøvesvar eller meget afgrænsede problemstillinger). Ved akut sygdom
udenfor klinikkens åbningstid, henvender man sig enten telefonisk eller personligt på
klinikken på samme måde som på danske skadestuer/lægevagter.
Med hensyn til tandlæge er princippet nogenlunde det samme. Undersøgelse og
tandrensning for voksne kan bestilles telefonisk på tlf.: 34 84 84 fra kl. 09.00 - 09.30.
Tandbehandling for voksne foregår ved personligt fremmøde på Centraltandklinikken,
Imaneq 43, fra kl. 07.45 - 08.15. Ventetiden for tandeftersyn kan være meget lang, så det
er en god ide at få efterset sine tænder inden afrejsen til Grønland. Der findes dog også
en privat tandklinik – priserne er nogenlunde som i Danmark.

!1 0

