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Emne: Spørgsmål fra studerende på Råstofskolen

Hej vedkommende som har noget med høringssvar at gøre i forbindelse med London Mining
projektet.
De studerende fra råstofskolen (Maskine og entreprenør uddannelsen på 19studerende) har læst de
to VVM og VSB.
Her er to filer med spørgsmål vi håber at i modtager dem, selvom vi sender dem lidt senere end den
deadline i har givet.
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London Mining ISUA VSB‐rapport
Tilføjelser vedr. Høring proces fra Råstofskolen hold‐ (Social)






Grønlandske arbejder, såsom maskinfører, sprængnigsleder, og dem der har hodt common
corer kurser, og udlærte indenfor mining og enterprenørarbejder samt
Praktikanter. Hvordan ser lønskala ud? Ud fra de fire områder!
Skal Man have løn også i fritiden?, Fordi fritiden er ret langt.
Hvor meget er lønnen for arbejderne?
Hvor lange skal turnusskemaerne være? I VSB’et står der 4 uger inde og 4 uger ude, og i et
andet side står der 6 uger inde og 3 uger ude, hvilken en skal det være?
Skal man selv bestemme fagforening? inden for mining og entrerprenørarbejder. Selvom man
har en lokalt eller landbasseret forening (SIK)
Fagforening skal have en værdier ligesom i international basis model!
Og man skal kunne selv oprette en fagforening!
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Spørgsmål til ‐ London Mining
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5.
6.
7.

Har de erfaring i mineindustri i arktis?
udstyr: Entreprenørmaskiner og Rør? – har de disse i forvejen?
Vil månedlønnen blive opppebåret under friperioderne?
Hvor ligger lønniveauet?
Er det muligt at anvende forurenignsfrie erngiformer på alt?
Er der potentiale for, at permarfrosten kan blive et problem ifbm. vejanlæggelsen? – Hvor?
(Kulturelle og Natur værdier) 9 ud af 10 er fanger i Grønland, hvor har i taget den fra..? og
hundeslæde om vinteren i Nuuk “Isukasia”..?
8. Er der plads til lærlinge og medarbejdere med ”partner og børn”..?
Spørgsmål fra –:
Kristian Andersen, studerende på råstofskolen

