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CIRKULÆRE VEDRØRENDE LØN UNDER VIDEREUDDANNELSE I DET OMFANG
AT

MIDLER

HERTIL

BLIVER

BEVILGET

FRA

DEPARTEMENTETS

SUNDHEDSAFDELINGS VIDEREUDDANNELSESPULJE

Faggrupper
§ 1. Sygeplejersker og radiografer, jordemødre, bioanalytikere, økonomaer samt fysio- og
ergoterapeuter, der har søgt og fået bevilget videreuddannelse.

Videreuddannelsestyper

§ 2. Fagligt relevante specialuddannelser som diplom-, master-, og kandidatuddannelser eller
andre uddannelser på højere niveau.
Stk. 2. Uddannelserne kan afvikles som:
-

fuldtidsstudier ved uddannelsesinstitutioner i og udenfor Grønland

-

specialuddannelser af længere varighed udenfor Grønland i specialer, hvor
undervisningen og praksis afvikles sideløbende f.eks. anæstesi, intensiv og
psykiatriuddannelse

-

deltidsstudier ved uddannelsesinstitutioner i og udenfor Grønland, der afvikles som en
blanding af kort tilstedeværelsesuddannelse og selvstudie

-

deltidsstudier, der afvikles i samlet modul af under ½ års varighed
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Frihed til videreuddannelse
§ 3.

Studerende på videreuddannelse skal søge og have tjenestefri med løn fra lokal

arbejdsgiver til de i § 2 nævnte videreuddannelser.

Løn under videreuddannelse
Fuldtidsstudie ved uddannelsesinstitutioner i og udenfor Grønland
§ 4. Bevillingen omfatter grundløn efter gældende overenskomst, evt. særligt tillæg samt
puljetillæg, rekrutterings- og fastholdelsestillæg og tillæg fra den decentrale pulje. Bevillingen
dækker ikke tjenestedragt, stedtillæg og rådighedstillæg, da personen i uddannelsesperioden ikke
er bosiddende et sted, der udløser stedtillæg, og ikke står til rådighed i den stilling, hvortil
rådighedstillægget er knyttet.
Stk.1. Bevillingens størrelse fastsættes af et bedømmelsesudvalg for hver enkelt ansøger.

Deltidsstudie ved uddannelsesinstitutioner i og udenfor Grønland

§ 5. Deltidsstudier ved uddannelsesinstitutioner i og udenfor Grønland, der afvikles i samlede
moduler af under ½ års varighed. Bevillingen omfatter den i § 4, stk.1 angivne løn. Bevillingens
størrelse fastsættes af et bedømmelsesudvalg for hver enkelt ansøger.
Stk. 2. Deltidsstudier ved uddannelsesinstitutioner i og udenfor Grønland, der afvikles som
selvstudier samt korte perioder med tilstedeværelsesuddannelse. Bevillingen omfatter grundløn,
særlige tillæg, puljetillæg, rekrutterings- og fastholdelsestillæg samt tillæg fra den decentrale
pulje, stedtillæg, men ikke rådighedstillæg og ulempeydelser. Bevillingens størrelse fastsættes af
et bedømmelsesudvalg for hver enkelt ansøger.
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Specialeuddannelse udenfor Grønland

§ 6. I det omfang der er lavet en aftale mellem Departementet for Familie og Sundhed og en
institution eller et hospital udenfor Grønland om at stille en uddannelsesplads til rådighed, er det
den danske arbejdsgiver, der udbetaler løn på landets vilkår. Lønnen mellemregnes med
Departementet for Familie og Sundhed med et beløb svarende til indholdet i aftalen.
Stk. 2. I det omfang en specialeuddannelse er søgt som en ren uddannelsesstilling, er det den
danske arbejdsgiver, der udbetaler løn på landets vilkår.

Lønudbetaling under videreuddannelse
§ 7. Den lokale arbejdsgiver fortsætter med at betale løn jf. § 4, § 5 eller § 6. Hvor andet ikke er
angivet vil lønnen skulle mellemregnes månedsvis med Departementet for Familie og Sundhed i
henhold til bevillingen fra videreuddannelsespuljen.

Ophør af lønudbetaling i forbindelse med videreuddannelse

§ 8. Umiddelbart efter afsluttende eksamen ophører bevillingen, og den uddannelsessøgende
returnerer til tidligere ansættelse/ny ansættelse, hvis ikke andet er aftalt.

§ 9. Hvis en uddannelsessøgende afbryder sin uddannelse ophører lønudbetaling fra
videreuddannelsespuljen øjeblikkelig. Afbrydelse af uddannelse skal altid straks meddeles
Departementet for Familie og Sundhed.
Stk. 2. Hvis en uddannelsessøgende ikke gennemfører den uddannelse, hvortil de tildelte midler
er knyttet, er den uddannelsessøgende forpligtet til at betale det beløb tilbage til Departementet
for Familie og Sundhed, som uddannelsen har kostet frem til ophør af uddannelse.
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§ 10. Hvis en uddannelsessøgende ikke består planlagt eksamen skal dette meddeles
Departementet for Familie og Sundhed.
Stk. 2. Hvis en uddannelsessøgende ikke består planlagt eksamen mere end én gang under et
uddannelsesforløb, forbeholder Departementet for Familie og Sundhed sig ret til at tage fortsat
støtte op til revision.

§ 11. Det er muligt at søge orlov fra en påbegyndt videreuddannelse.

Øvrige bestemmelser

§ 12. Cirkulæret træder i kraft den 1. marts 2008.

Grønlands Hjemmestyre, den 27. februar 2008

Martha Lund Olsen
/
Lisbeth Sveigaard

4
_____________________
DS j.nr. 45.04.03.05

