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Delaftale II om udmøntning af 
pulje til justitsområdet i 
Grønland 2020-2023 
 

Forbedring af lønforhold for polititjenestemænd i Grønland 

Der blev på finansloven for 2020 afsat en pulje på 49,2 mio. kr. for perioden 2020-

2023 rettet mod initiativer på justitsområdet i Grønland.  

 

Regeringen og de grønlandske folketingsmandater fra Inuit Ataqatigiit og Siumut 

blev den 6. april 2020 enige om en delaftale, hvor en del af puljen udmøntes til at 

højne lønniveauet for anstaltsbetjente i Grønland. 

 

Nu er regeringen og de grønlandske folketingsmandater fra Inuit Ataqatigiit og 

Siumut enige om, at de resterende 10,8 mio. kr. af puljen udmøntes til at højne 

lønniveauet for polititjenestemænd i Grønland. Udmøntningsaftalen skal løse de 

lønudfordringer, der er for polititjenestemænd i Grønland, og medvirke til at løse 

rekrutteringsudfordringer samt sikre fastholdelse af polititjenestemænd i Grønland.  

 

Aftalen sikrer bevilling til et lønløft i form af et tillæg på 10 mio. kr. til 

polititjenestemænd – herunder politikommissærer og vicepolitiinspektører – med 

fast tjenestested i Grønland, som udligner lønforskellen mellem Grønland og 

hovedstaden.  

 

Der afsættes herudover 0,8 mio. kr. til øvrige lønforbedrende initiativer for 

polititjenestemænd med fast tjenestested i Grønland. 

 

Aftalen udmøntes endeligt efter forhandling med de faglige organisationer. Parterne 

er dog enige om, at puljen primært anvendes til tillæg til polititjenestemænd med 

fast tjenestested i Grønland, der sikrer, at de lønmæssigt kommer på niveau med 

politibetjente i Danmark.  

 

Parterne er også enige om, at puljen udmøntes hurtigst muligt. Puljen vil ikke blive 

modregnet i den samlede lønsum, der forhandles om ved 

overenskomstforhandlingerne for statens tjenestemænd i Grønland. 

 

Tillæggene får virkning fra den 1. januar 2020. 
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Tabel 1 

Økonomiske konsekvenser 

Mio. kr., 2020-pl 2020 2021 2022 2023 I alt 

Delaftale I      

Lønforbedringer til anstaltsbetjente i Grønland 9,6 9,6 9,6 9,6 38,4 

Delaftale II      

Lønforbedringer til polititjenestemænd med fast 
tjenested i Grønland 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 

Lønforbedringer til vicepolitiinspektører og 
politikommissærer i Grønland 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 

Manko til udmøntning af initiativer for 
polititjenestemænd med fast tjenestested i 
Grønland 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Samlet udmøntning 12,3 12,3 12,3 12,3 49,2 
 

 

 

 

 


