
NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

Ulloq 22. marts 2016 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami 

 

sul.nr. C 172/15 

(Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivik sul.nr. 

RIG-BS-190530/2014) Qaasuitsup Kommunea  

 (advokat Niels Hansen Damm, j.nr. 112730) 

 illuatungeralugu 

 Suliareqqitassanngortitaq 

 (advokat Lise Mørup Dalsgaard, j.nr. 1401657) 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

E Q Q A R T U U S S U T: 

 

Siullermeeriffiusumi eqqartuussut 

 

Siullermeeriffiusumi eqqartuussuteqartuuvoq Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivik ulloq 19. 

maj 2015. Eqqartuussummi tamatumani Qaasuitsup Kommunea eqqartuunneqarpoq kr. 

213.476,28-nik, ulloq 31. oktober 2011-miit ernilikkanik, sap. akunneri sisamat qaangiutsi-

nnagit suliareqqitassanngortitamut akiliisussanngortinneqarluni kiisalu suliamut anin-

gaasartuutit kr. 35.500 naalagaaffiup karsianit akilerneqassallutik.  

 

Suliareqqitassanngortitsineq 

 

Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiviup eqqartussutaa Qaasuitsup Kommunianit nunatta 

eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq.  

 

Suliareqqitassanngortitaq nammineq aningaasartuutiginngisaminik nunatta eqqartuussiviani 

eqqartuussisulersuussisinnaatitaavoq.  

 

Piumasaqaatit 
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Qaasuitsoq Kommunea pinngitsuutitsinissamik piumasaqaateqarnini uteqqippaa taamaat-

toqarsinnaanngippallu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaammut pinngitsuutitsinissamik 

piumasaqaateqarluni. 

 

Suliareqqitassanngortitaq atuuttussanngortitsinissamik piumasaqaateqarpoq. 

 

Suliamik ilassutitut saqqummiussineq 

 

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfiup suliareqqitas-

sanngortitamut tusarniaalluni allagai 31. marts 2011-meersut ilaatigut ima imaqarput: 

 

 ”Matumuuna nalunaarutigineqarpoq ataani taakkartorneqartut tunngavigalugit ingerlaannartumik sor-

aarsinneqarnissat siunniunneqarmat. 

 

 Tunngavilersuutit 

 Tallimanngorneq 25. marts 2011 sulitillutit aniinnavissimavutit peqqutaanik oqaaseqarnat ullullu sin-

nera takkuteqqissimanak. 

  

 Ataasinngorneq 28. marts 2011 nalunaaruteqarnat sulinngilatit, aammalu marlunngornermi nalunaaru-

teqarnat sulinngilatit. 

 …. 

 

 Pingasunngorneq 30. marts nalunaaruteqarnak aamma sulinngilatit, aatsaallu sisamanngornermi 31. 

marts 2011 piffissap nalunaarfissarititaasup qaangereeraa napparsimallutit sulisinnaanak nalunaaru-

tigisimallugu. 

 

 Siunissaq 

 Peqquteqanngitsumik akuerineqaqqaaranilu suliffimmiit qimagutiinnarneq, nalunaaruteqarnanilu 

sulinngitsoorneq suliffimmik sumiginnaanerut annertuutut isigineqarput, taamaattumillu ingerlaan-

nartumik soraarsinneqarnissat siunniunneqarpoq.” 

 … 

 

Qaasuitsup Kommuniani, Ilulissani Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfik suliareqqitas-

sanngortitamut allakkanik imatut nipilinnik 28. april 2011-mi nassiussivoq: 

 

 ”Ulloq 31. marts 2011 ingerlaannartumik soraarsinneqarnissat siunniunneqarluni tusarniaavigineqar-

putit, tunngavilersuutigineqarlutik piffissami 25. marts 2011-mi sulinerup nalaani peqquteqanngitsu-

mik aniinnaveriarlutit ulloq 30. marts 2011-ip tungaanut nalunaaruteqartarnak sulisimannginnavit, 

aatsaallu 31. marts 2011 piffissap nalunaarfissarititaasup qaangereeraa napparsimallutit sulisinnaanak 

nalunaaruteqarsimallutit. Tusarniaassummut akissuteqarsimavutit 12. april 2011 ullulikkamik, tassa-

nilu napparsimallutit nalunaarutigivat, nakorsamullu napparsimanermik uppernarsaammik piniarsin-

naasugut innersuussutigalugu. Innersuussinerillu tunngavigalugu nakorsamit uppernarsaat pinia-

rneqarpoq, suli ulloq manna tigusaqarfiginngisatsinnik. 
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 Inerniliineq 

 Marlunngorneq 29. marts 2011 suleqaternut sianerlutit nassuiaassimavat Ilulissaniit suleqatersi naatso-

rsuutiginngisamik takkummat suliakkersuilerlunilu, suliassatit alaannarlugit ingerlasariaqalersimallu-

tit. Tusarniaassummut akissutigivat napparsimallutit sulisimanak, naak aatsaat 31. marts napparsimal-

lutit sulisinnaanak nalunaarutigisimallugu, tamannali aamma aatsaat piffissap nalunaarfissarititaasup 

qaangiunnerani pisimalluni. Tusarniaassumi allanneqareersutuut, peqquteqanngitsumik akuerineqara-

nilu suliffimmiit qimagutiinnarneq, nalunaaruteqaranilu sulinngitsoorneq suliffimmik sumiginnaaner-

ruvoq annertooq, pingaartumillu illit sulisut sinniisaattut inissisimanerni suliffmmi malittarisassat 

eqqarsaatigalugit maligassiuilluinnartussaagaluarlutit taamaattoqarsimanngilaq.  

 Tamanna tunngavigalugu matumuuna nalunaarutigissavarput ingerlaannartumik soraarsinneqaravit 

ullumi ulloq 28. april 2011”.  

 

Nassuiaatit 

 

Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianut nassuiaateqartoqanngilaq.  

 

Illuatungeriit isumaat 

 

Illuatungeriit Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut tunngavilersuutitik annertigut tunng-

avilersuutigeqqippaat tamatumunngalu naapertuuttumik naggataarutaasumik oqaaseqarlutik. 

   

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

 

Assortorneqanngitsumik tunngaviutinneqarpoq suliareqqitassanngortitap suliffini nalu-

naarnani tamatumunngalu tunngavilersuinani ulloq 25. marts 2011-mi qimassimagaa. 

Aamma ataasinngornermi 28. marts marlunngornermilu 29. marts aamma pingasunngor-

nermi 30. marts 2011 suliartorsimanngilaq tamannalu pillugu sulinnginnerminullu pis-

sutaasoq pillugu pisortarisaminut nalunaarsimanani. Sisamanngornermi 31. marts 2011 

aamma suliartorsimanngilaq, kisianni pisortarisani, JS, taamaalluni attaveqarfigisimavaa 

napparsimasimallunilu ilisimatitsissutigalugu. Suliareqqitassanngortitap Kalaallit Nunaanni 

Eqqartuussivimmut nassuiaataa malillugu tunngaviutinneqarportaaq sulinnginnermi nalaani 

pisortarisaminit attaveqarfigineqarsimanngitsoq aamma pisortarisaa ulloq 31. marts 2011-mi 

oqaloqatigiittoqarnerani oqarsimasoq suliareqqitassanngortitaq ingerlaannartumik soraarsi-

taasoq SIK-mullu attaveqaqqullugu innersuussusimagaa.      

 

Tusarniaalluni allakkanit kommunillu allagaanit 28. april 2014-imeersunit ersersinneqarpoq 

suliareqqitassanngortitap piffissami pineqartumi sulinnginnera sulinnginnerminullu pis-

sutaasoq pillugu nalunaaruteqarnnginnera ingerlaannartumik soraarsitsinermut patsisaasi-

masoq. Kommunip sulinermi maleruagassaniit ersersinneqarpoq napparsimaneq sulinerup 

allartinnerani kingusinnerpaamillu nal. 8.30 suliffimmut nalunaarutigineqartassasoq.  
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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq aqutsisut pissutsit taamaatsillugit sulinngin-

nermut pissutaasoq pillugu suliareqqitassanngortitaq attaveqarfigalugu paasiniaanissamin-

nut pisussaaffeqanngitsut, suliareqqitassanngortitammi napparsimalluni sulinnginneq pil-

lugu nalunaartussaatitaanermik maleruagassat ilisimasimavai, kisiannili kommune taassu-

mannga attaveqarfigineqartussaasimavoq aamma taanna sulinnginnerminut napparsimaneq 

pissutaasoq pillugu ulloq 31. marts 2011-mi nalunaarmat ingerlaannartumik soraarsitsinis-

saminnut iliuuseqarsinnaatitaavoq. Taamaattumik anisimaneq piffissamilu 15. – 31.marts 

2011-mi sulinnginneq suliareqqitassanngortitap kommunimi aalajangersimasumik ator-

feqaannarneranut kinguneqartinneqassanngitsoq suliareqqitassanngortitaq isumaqartissal-

lugu kommune tunngavissiisimanngilaq, taamaalillunilu kommunip iliuuseqanngitsoornik-

kut taassumannga ingerlaannartumik soraarsitsisinnaanini annaasimanngilaa.   

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq kommunip tusarniaalluni allagai 31. marts 

2015-imeersut ima paasisariaqartut taakkuani suliareqqitassanngortitaq paasissutissanik 

isummaminillu saqqummiussinissaminut periarfissinneqartoq, kommune ingerlaannartumik 

soraarsitsinissaq pillugu aalajangiinerminik isumaliutiginneqqissinnaanissaa siunertari-

neqarluni. Aammattaaq tusarniaalluni allakkanut suliareqqitassanngortitap akissutaanik 

kommunip  eqikkaaneranit – suliareqqitassanngortitap akerliliivigisimanngisaanit- ersersin-

neqarpoq taassuma tusarniaalluni allakkat taamatorluinnaq aamma paasisimagai. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata isumaqaaffigigaa suliareqqitassanngortitap pissutsini al-

laaserineqartuni pissusilersorsimanera atorfimmik sumiginnaanerusoq annertooq aamma 

kommune ingerlaannartumik soraarsitsinerminik aalajangiusisimasinnaatitaasimasoq, soorlu 

allakkani ulloq 28. april 2011-meersuni taamaaliorsimasoq. Nunatta Eqqartuussisuuneqar-

fiata tamatumunnga atatillugu oqaatigaa, kommunip tusarniaalluni allagaasa oqaasertaler-

sorneqarnerat inatsisitigut isumanaatsuunissamik qularnaarinermik, suliareqqitassanngorti-

tamut ajoqutaasumik suliap inerneqarnissaanut sunniutaasinnaasunik, kinguneqartut isu-

maqassalluni tunngavissaqanngitsoq. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata kommunip pingitsuutitaanissamik piumasaqaataa matuma 

kingorna taperserpaa. 

 

Suliap inernera malillugu, piumasaqaatit sanilliunneqarlutik, naalagaaffiup karsiata 

eqqartuussivinni marlunni suliamut aningaasartuutit akilissavai Qaasuitsup Komminianut 

50.750 kr. Aningaasat tassaapput 750 kr. nunatta eqqartuussisuuneqarfianut akitsuut aamma 

50.000 kr. advokateqarnermut aningaasartuutinut akiliutissat.  

 



 5 

Advokatimut ikiortinnermut anngaasartuutinik aalajangersaanermi nunatta eqqartuus-

sisuuneqarfiata suliap nalinga suliallu annertussusaa ingerlasimaneralu pingaartippai.    

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Qaasuitsup Kommunia pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Suliamut aningaasartuutit 50.750 kr. naalagaaffiup karsiata Qaasuitsup Kommunianut sap. 

akunneri sisamat qaangiutsinnagit akilissavai.  

 

Aningaasartuutit erniaaliisarnermik inatsimmi § 8a malillugu ernialersorneqassapput. 

 

------------ 

 

Den 22. marts 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. C 172/15 

(Retten i Grønlands sagl.nr. 

RIG-BS-190530/2014) Qaasuitsup Kommunea  

 (advokat Niels Hansen Damm, j.nr. 112730) 

 mod 

 Appelindstævnte 

 (advokat Lise Mørup Dalsgaard, j.nr. 1401657) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Dom i første instans 

 

Dom i første instans blev afsagt af Retten i Grønland den 19. maj 2015. Ved dommen blev 

Qaasuitsup Kommunea dømt til inden 4 uger at betale 213.476,28 kr. med tillæg af proces-

rente fra den 31. oktober 2011 til appelindstævnte samt i sagsomkostninger til statskassen 

betale 35.500 kr.  

 

Anke 

 

Retten i Grønlands dom er af Qaasuitsup Kommunea anket til landsretten.  

 

Appelindstævnte har fri proces for landsretten.  
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Påstande 

 

Qaasuitsoq Kommunea har gentaget sin påstand om frifindelse og har subsidiært påstået 

frifindelse for påstanden om godtgørelse. 

 

Appelindstævnte har nedlagt påstand om stadfæstelse. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Høringsbrevet af 31. marts 2011 fra Qaasuitsup Kommunia, HR-afdelingen i Ilulissat, til 

appelindstævnte indeholder blandt andet: 

 

 ”Det skal hermed meddeles, på baggrund af nedenstående, at man har besluttet at opsige din ansættel-

se med øjeblikkelig virkning. 

 

 Begrundelse 

 Fredag d. 25. marts 2011 var du uden videre gået fra dit arbejde uden at give en gyldig grund herfor, 

og du kom ikke tilbage på arbejdet igen den dag. 

  

 Mandag d. 28. marts 2011 udeblev du fra dit arbejde uden at give besked, og igen om tirsdagen var du 

heller ikke på arbejde. 

 …. 

 

 Onsdag d. 30. marts mødte du heller ikke på arbejde uden at give besked, og om torsdagen d. 31. marts 

2011 gav du først besked om at du på grund af sygdom ikke kunne møde på arbejde efter tidsfristen 

for sygemelding. 

 

 Fremtiden 

 At gå fra arbejdet uden gyldig grund eller besked samt udeblivelse fra arbejde uden at give besked 

anses som grov misligholdelse af ansættelsen, hvorfor det blev besluttet at afskedige dig med øjeblik-

kelig virkning.” 

 … 

 

Den 28. april 2011 sendte HR-afdelingen i Qaasuitsup Kommunia sålydende brev til appel-

indstævnte: 

 

 ”Den 31. marts 2011 blev beslutningen om din afskedigelse med øjeblikkelig varsel sendt til høring 

hos dig. Begrundelsen for beslutningen var, at du under arbejdstiden forlod din arbejdsplads uden be-

grundelse den 25. marts 2011, hvorefter du udeblev indtil den 30. marts 2011 uden at give besked og 

først den 31. marts 2011, efter meddelelsespligten var gået, meddelte du, at du ikke var i stand til at 

møde på arbejde på grund af sygdom. Du har afgivet et høringsvar dateret den 12. april 2011, hvor du 
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meddelte, at du var sygemeldt og henviste os til at rekvirere en lægeerklæring. På baggrund af henvis-

ningen blev en lægeerklæring rekvireret, som ikke er modtaget indtil dato. 

 

 Konklusion 

 Du har den 29. marts 2011 ringet til din kollega og oplyst, at du havde set dig nødsaget til at forlade 

dine arbejdsopgaver, fordi en af jeres kollegaer fra Ilulissat var kommet uanmeldt og var begyndt at 

tildele jer opgaver. I dit høringssvar har du angivet, at dit fravær skyldtes sygdom, uagtet du først 

meldte dig syg den 31. marts, hvilket først var sket efter meddelelsesfristens udløb. Som angivet i hø-

ringsskrivelsen er det at forlade arbejdspladsen uden grund og uden tilladelse samt fravær uden at 

meddele det til arbejdsgiveren en meget alvorlig arbejdsmæssig forsømmelse, især fordi du, som til-

lidsrepræsentant, skal foregå dine kollegaer med et godt eksempel hvad angår reglerne på arbejdsplad-

sen, hvilket ikke har været tilfældet her. 

 På dette baggrund skal vi hermed meddele, at du er afskediget med øjeblikkelig varsel den 28. april 

2012”.  

 

Forklaringer 

 

Der er ikke afgivet forklaringer for landsretten.  

 

Parternes synspunkter 

 

Paterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for Retten i Grønland og har pro-

cederet i overensstemmelse hermed. 

   

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Det lægges som ubestridt til grund, at appelindstævntes forlod arbejdspladsen fredag den 25. 

marts 2011 uden at meddele dette og give en begrundelse herfor. Han mødte heller ikke på 

arbejde mandag den 28. marts, tirsdag den 29. marts og onsdag den 30. marts 2011 og gav 

heller ikke meddelelse herom og om årsagen til fraværet til sin ledelse. Torsdag den 31. 

marts 2011 mødte han heller ikke på arbejde, men på et tidspunkt kontaktede han sin leder, J 

S, og oplyste, at han havde været syg. I overensstemmelse med appelindstævntes forklaring 

for Retten i Grønland lægges det videre til grund, at han ikke var blevet kontaktet af sin le-

der i fraværsperioden, og at lederen under samtalen den 31. marts 2011 sagde, at han var 

bortvist, og henviste ham til at kontakte SIK.      

 

Det fremgår af såvel høringsbrevet som kommunens brev af 28. april 2011, at bortvisningen 

var begrundet i, at appelindstævnte havde været fraværende i den anførte periode uden at 

give besked om fraværet og årsagen hertil. Det fremgår af kommunens arbejdstidsregler, at 

sygdom skal meddeles arbejdspladsen ved arbejdstids begyndelse og senest kl. 8.30.  
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Landsretten finder, at ledelsen under disse omstændigheder ikke var forpligtet til at kontakte 

appelindstævnte, som kendte reglerne om pligten til at give underretning om sygefravær, for 

at få oplyst årsagen til fraværet, men at kommunen var berettiget til afvente henvendelse fra 

ham og at tage skridt til bortvisning, da han den 31. marts 2011 oplyste, at årsagen til fravæ-

ret var sygdom. Kommunen har derfor ikke givet appelindstævnte noget grundlag for at gå 

ud fra, at bortgangen og udeblivelsen i perioden 25. til 31. marts 2011 ikke ville få konse-

kvenser for hans fortsatte ansættelse i kommunen, som således ikke har fortabt adgangen til 

at bortvise ham ved passivitet.   

 

Landsretten finder, at kommunens høringsbrev af 31. marts 2015 må forstås således, at ap-

pelindstævnte fik mulighed for at fremkomme med oplysninger og synspunkter med henblik 

på, at kommunen kunne genoverveje beslutningen om bortvisning. Det fremgår endvidere af 

kommunens referat af appelindstævntes svar på høringsbrevet - som appelindstævnte ikke 

har taget afstand fra - at han forstod høringsbrevet på samme måde. 

 

Landsretten kan tiltræde, at appelindstævntes adfærd under de beskrevne omstændigheder 

udgør en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at kommunen var berettiget til 

at fastholde bortvisningen, som sket i brevet af 28. april 2011. Landsretten bemærker i den 

forbindelse, at der ikke er grundlag for at antage, at kommunens formulering af høringsbre-

vet indebærer en tilsidesættelse af retssikkerhedsgarantier, som kan have påvirket sagens 

udfald til skade for appelindstævnte. 

 

Landsretten tager herefter kommunens påstand om frifindelse til følge. 

 

Efter sagens udfald sammenholdt med de nedlagte påstande skal statskassen betale sagens 

omkostninger for begge retter til Qaasuitsup Kommunia med 50.750 kr. Beløbet omfatter 

750 kr. til retsafgift for landsretten og 50.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand.  

 

Ved fastsættelsen af beløbet til udgifter til advokatbistand har landsretten lagt vægt på sa-

gens værdi og sagens omfang og forløb.    

 

 

T H I   K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Qaasuitsup Kommunia frifindes. 

 

I sagsomkostninger skal statskassen inden 4 uger betale 50.750 kr. i sagsomkostninger til 

Qaasuitsup Kommunia.  
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Omkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a. 

 

 

Karsten Bo Knudsen                     Søren Søndergård Hansen                     Elisabeth Mejnertz 

 

 

 

 

 


