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EQQARTUUSSUT 

 

Nalunaarutigineqartoq 3. november 2016 suliami nr. BS 80481/2015-imi: 

 

Suliassanngortitsisoq 

[…] 

illuatungeralugu 

Qeqqata Kommunia 

Makkorsip Aqquserna 2, postboks 1014 

3911 Sisimiut  

 

 

Suliap suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartunik peqataasoqarpoq Qeqqata Kommunianiit 

noqqaassuteqarneq naapertorlugu, naleqq. Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 46. imm. 1. 

 

Suliamut tunuliaqutaasoq illuatungeriillu piumasaqaataat  

Suliami pineqartoq tassaavoq Qeqqata Kommuniata suliassanngortitsumik atorfianiit peersitsinera 

tunngavissaqarnersoq, taamaassimappallu kommunip suliassanngortitsisullu akornanni 

aningaasatigut aaqqiagiinngissutaasut. 

 

Suliassanngortitsisoq sinnerlugu IMAK piginnaattitaasutut inaarutaasumik pingaarnermik 

piumasaqaateqarpoq Qeqqata Kommunia suliassanngortitsisimut kr. 209.817,57-inik 

akiliisussanngortinneqassasoq, taamaattoqarsinnaanngippat kr.159.817,57-inik, 26. juni 2015-imiit 

suliamut ernialiunneqartartunik ernialikkanik. 

 

Qeqqata Kommunia pinngitsuutitsinissamik pingaarnermik piumasaqaateqarpoq, 

taamaattoqarsinnaanngippat tulliullugu piumasaqaateqarpoq Suliassanngortitsisoq kr. 105.476,79-

inik akiliisoqassasoq, 26. juni 2015-imiit suliamut ernialiunneqartartunik ernialikkanik. 

 

Suliami paasissutissat 

Eqqartuussut una suliami saqqummiussanik tamakkiisumik imaqanngilaq, naleqq. 

eqqartuussisarnermik inatsimmi § 238, imm. 2, tassami suliap ilanngussartai issuarneqanngillat. 

 

Qeqqata Kommuniata Suliassanngortitsisoq Kangerlussuarmi Qinnguata Atuarfiani (Fjordskolen) 

ilinniartitsisutut 1. august 2013-imiit atuuttumik atorfinitsippaa. Atofinitsitsinerup aallartinnerani 

Kalaallit Nunaanni meeqqat atuarfianni ilinniartitsisunut Naalakkersuisut IMAK-illu 

isumaqatatigiissutaat 30. maj 2012-imeersoq atuutsinneqarpoq, kingusinnerusullu taakkorpiaat 

akornanni isumaqatigiissut 27. august 2014-imeersoq atuutsinneqarluni. 

 

Suliassanngortitsisoq Qinnguata Atuarfiani ilinniartitsisutut siornatigut atorfeqarnikuuvoq, 

Suliassanngortitsisup 30. september 2005-imi sipaarniuteqarnissaata tungaanut. Tamanna 

sioqqullugu taamanikkut Sisimiut Kommuniata Suliassanngortitsisumik soraarsitsilersaarnini 

pillugu taanna allakkatigut 12. september 2005-imeersutigut tusarniaavigaa, Suliassanngortitsisup 

atuartumut nakuusersimanerarneqarnera atuartumullu allamut sakkortuuliorsimanerarneqarnera 

pillugu pisimasut marluk kingunerisaannik. 
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Suliassanngortitsisoq Kangerlussuarmi Orpigaq-imi najugaqartumut 28. februar 2014-imi 

kanngutsaatsuliorfiginnissimanermut 3. marts 2014-imi nalunaarutigineqarpoq. Politiit 

unnerluussinissaq 6. marts 2014-imi taamaatiinnarpaat innersuussutigalugu eqqartuussisarnermik 

inatsimmi § 312, nr. 2, (uppernarsaatissaqarniarneq).  

 

Suliassanngortitsisoq pinngitsaaliilluni atoqateqarnermut Orpigaq-imi najugaqartumit 7. april 2014-

imi politiinut nalunaarutigineqarpoq. Pinngitsaaliilluni atoqateqarneq Suliassanngortitsisup 

angerlarsimaffiani sap. akunnerata naanerani 5.-6. april 2016-imi erngunnermut atatillugu 

pisimanerarneqarluni. Aamma pisimasoq tamannarpiaq Qinnguata Atuarfiani aqutsisuusup X-ip 

politiinut nalunaarutigaa. Politiinut nalunaaruteqarnermut tamatumunnga tunngaviuvortaaq atuartut 

18-iliineqanngitsut Orpigaq-imi najugallit marluk erngunnermut peqataasimanerat. Qeqqata 

Kommuniata Suliassanngortitsisoq 8. april 2014-imiit suliunnaarsippaa. Politiit unnerluussinissaq 

16. april 2014-imi taamaatiinnarpaat innersuussutigalugu eqqartuussisarnermik inatsimmi § 312, nr. 

2, (uppernarsaatissaqarniarneq). Suliassanngortitsisup ilinniartitsisutut sulinini tamatuma kingorna 

ingerlateqqilerpaa.  

 

Ulloq 23. januar 2015 Fjordskolenimi atuartup arnaata Suliassanngortitsisoq nakuusernermut, 

ilaatigut nalunaarutiginnittup pania 19. januar 2015-imi nakuuserfigineqarsimalluni, politiinut 

nalunaarutigaa. Politiit unnerluussinissaq 4. juli 2016-imi taamaatiinnarpaat innersuussutigalugu 

eqqartuussisarnermik inatsimmi § 312, nr. 1, (pasinninneq tunngavissaqanngitsoq). 

 

Qeqqata Kommuniata Suliassanngortitsisoq suliunnaarsippaa 6. marts 2015 Suliassanngortitsisullu 

7. maj 2015-imiit peersitaanissaa pillugu tusarniaassut 24. april 2015-imi nassiullugu. 

Tusarniaalluni allakkanut akissuteqarnissamut 5. maj 2015 piffissaliunneqarpoq, kisianni kattuffiup 

Suliassanngortitsisoq ilaasortaaffiata IMAK-ip noqqaassuteqarnera tunngavigalugu piffissaliussaq 

kingusinnerusukkut sivitsorneqarpoq.  IMAK aamma Suliassanngortitsisoq sinnerlugu advokat 

Britta Keldsen tusarniaaneq pillugu Qeqqata Kommunianut akissuteqarpoq 4. juni 2015. 

Aalajangiinikkut 5. juni 2015-imeersukkut Qeqqata Kommuniata Suliassanngortitsisoq atorfianiit 

peersippaa. 

 

Suliassanngortitsisoq pingaarnermik piumasaqaataa imatut katitigaavoq: 

 

Soraarsitsinissamut kalerriinngitsoornermut 3*27.170,39         81.511,17 kr. 

Soraarnerussutisiat annaasat                                                       13.776,72 kr. 

Feriasiassat annaasat                                                                   10.188,90 kr. 

Taartisiassat annaasat, naleqq. OK § 37                                     54.340,78 kr. 

Tunngavissaqanngitsumik soraarsitaanermut taart.                    50.000,00 kr. 

Katillugit:                                                                                  209.817,57 kr. 

 

Suliassanngortitsisoq tulliullugu piumasaqaataa imatut katitigaavoq: 

 

Soraarsitsinissamut kalerriinngitsoornermut 3*27.170,39         81.511,17 kr. 

Soraarnerussutisiat annaasat                                                      13.776,72 kr. 

Feriasiassat annaasat                                                                  10.188,90 kr. 

Taartisiassat annaasat, naleqq. OK § 37                                    54.340,78 kr. 

Katillugit:                                                                                 159.817,57 kr. 

 

Naatsorsuusiap aningaasartai assortorneqanngillat. 
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Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu illuatungiusutut Suliassanngortitsisoq kiisalu ilisimannittut I3, I4, I5, I6, 

X2, I7, X4 aamma X5 nassuiaateqarput. 

 

Suliassanngortitsisoq ilaatigut nassuiaavoq, maanna palasitut atuarluni. Orpigaq-imi 

sulinikuunngilaq Qinnguata Atuarfianili sulinikuuvoq. 2013-imi februaarimi taartitut atorfinippoq 1. 

august 2013-imilu ilinniartitsisutut aalajangersimasumik atorfinippoq. 

Oqallisaalluni tusaramiuk ullualuit qaangiuttut atuarfimmi aqutsisut 2014-imi erngunnermik pisoq 

pillugu ilisimatippai. Skoleinspektør, X oqaloqatigaa. Oqaluttuarpoq X1 attaveqarfigisimallugu, 

atuartut pinnagit. Susoqarsimaneranik oqaluttuarpoq, ilanngullugu oqaluttuaralugu 

immiaarartortoqarlunilu viinnisortoqarsimasoq. Nammineq immiaararsillunilu viinnisisuuvoq. 

Nammineq iminngilaq. X1-p Orpigaq-imi najugaqartut allat attaveqarfigisimavai. Niviarsissat 

arfininngornermi unnukkut takkupput unnuarlu ilanngullugu isersimallutik. Sapaatikkut ualikkut 

ingerlaqqipput. Niviarsissap aappaa atuarfimmi atuartuuvoq. X1 atoqatigaa, kisianni X2-p 

saavaniunngitsoq. X2-p saavani atoqatigiinnerup tungaatigut susoqanngilaq. X1 isiminik 

qaninniarpoq sinittarfiullu tungaanut tikkuarluni. X1 kisiat qaaqquaa. X1 takkunniassammat 

arlaannik neqeroorfiginngilaa – imigassaq eqqaassanngikkaanni. X2 imigassamik piumavoq 

pivorlu. Taanna imannarsuaq aalakuulinngilaq. X1 aalakuulerpoq. X3 sapaammi ualikkut 

pulaartigaa, kisianni ingerlaqqeqquaa. Taanna isersimalaariarluni ingerlaqqippoq imigassamillu 

pinngilaq. X3 iserami aalakooreerpoq.  

Isimmitsineq 19. januar 2015-imi pisoq pillugu nassuiaavoq, atuartullu oqaloqatigiissimallutik 

tissisaarisimallutillu. X4-mit ajanneqarpoq tunummullu uppingajavippoq, uppingajannerminilu 

taanna isimmittoorpaa. Atuartut sisamat najuupput. Taamaallaat X4 isimmittoorpaa. 

Isumaluttoqanngilaq aamma oqaluunnertik nuannisarnertillu ingerlatiinnarpaat. Aqaguani X4-p 

anaanaanit attaveqarfigineqarpoq, taassumalu X4-mik isimmitsisimanerarpaa, tilluusersimammat. 

Qanoq pisoqarsimanera nammineq oqaluttuaraa, taassumali pisoq politiinut 

nalunaarutiginiarnerarpaa, namminerlu tamanna ajorinngilaa. Atuarfimmi aqutsisut pisoq pillugu 

oqaluttuutinngilai, tamanna atuarnerup avataani pinikuummat. Kingunitsiaa politiinit 

attaveqarfigineqarpoq killisiorneqarlunilu. Aatsaat atorfimminiit peersinneqarnermi kingorna 

attaveqarfigineqarpoq. Tamatuma tungaanut tusagaqanngilaq. X4-p arnaata aamma paasitinngilaa 

politiinut nalunaarutigisimanerlugu. Meeqqat pineqartut pisup kingorna ilinniartitsisuuffigai. 

Pisumut atatillugu ajornartorsiuteqartoqanngilaq. 

I6 atuartulluunniit allat attuualaarnikuunngilai. Aamma assinik tulluanngitsunik atuartunut 

takutitaqarnikuunngilaq. Politiit kajumissaarpai oqarasuaatini misissoqqullugu, taakkualu 

sumilluunniit nassaanngillat. 

I3 ilaatigut nassuiaavoq, Qeqqata Kommuniani vicekommunaldirektøriulluni. Kommune 

pilersinneqarmalli tassani atorfeqarpoq. Ilinniartitaanermut tunngasut, atuarfiit ilanngullugit, 

ilaatigut akisussaaffigai. Siammasissumik ilusilersuineruvoq Sisimiuni Maniitsumilu 

ilinniartitaanermut pisortaqartoqarluni. Kangerlussuarmi skoleinspektørip Sisimiuni 

ilinniartitaanermut pisortaq qaninnermik suleqatigisarpaa. 2014-imi aprilimi ilinniartitaanermut 

tunngasuni akisussaasuunngilaq, taamaattumillu suliamut akuliutsitaanngilaq. Aamma 

Suliassanngortitsisoq 2013-imi siusinnerusukkulluunniit atorfinitsinneqarneranut akuunngilaq. 

Niviarsiaraq, pinngitsaaliilluni atoqatiginninnermut akuusoq, atuartuunngilaq, kisianni Orpigaq-

imut inissinneqarnikuuvoq. X2 Qinnguata Atuarfiani atuartuuvoq aamma Orpigaq-imut 

inissinneqarnikuuvoq. Taanna ulloq unnuarlu paaqqinniffiuvoq, inissiinernik ajornakusoornerpaanik 
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isumaginnittartoq. Nunatsinni inuusuttut pisariaqartitsinerpaat, ulloq unnuarlu paaqqinniffiit allat 

artugaat. Tusarnikuuaa X3-mik pulaartoqarsimasoq. Tamanna X7-miit tusarpaa. Taassuma aamma 

ilisimatitsissutigaa Suliassanngortitsisoq atuartut facebookikkut attaveqarfigisarsimagai, 

ilinniartitsissullu taamaattussaanngillat. Ilinniartitsisut atuartut Facebookikkut 

kammagisussaanngilaat, tamanna ilinniartitsisuunermut naapertuutinngimmat. Tamanna 

ilinniartitsisunut erseqqissarneqarnikuuvoq. Isimmitsineq pillugu pisumik 2015-imi februaarimi 

sap. akunnerani kingullermi paasitinneqarpoq, kommunalbestyrelsit Kangerlussuarmi 

ataatsimoorneranni. Ilinniartitsisualuit ataatsimiititaliamut siulittaasoq I3-lu 

ataatsimeeqatigerusuppaat. Angajoqqaat 50-it miss. takkupput taakkualu ilaat– I4 – oqaluttuarpoq 

panini Suliassanngortitsisup isimmissimagaa. Sap. akunnera ataaseq qaangiuttoq I4 oqaluttuarpoq 

atuarfiup pisortaa oqaloqatigisimallugu, taassumalu naammagittaalliuut tunuartissimagaa. 

Angajoqqaat naammagittaalliuutigaat atuarfiup aqutsisuata atuarfik aqunngikkaa. Ilinniartitsisoq 

atuartunik isimmitsisoq akuerineqarsinnaanngilaq – aamma piaarinerugaluarpalluunniit, tamanna 

tilluusernermik kinguneqarpat. I6-mik pisoq pillugu 2015-imi martsimi aprilimiluunniit 

ilisimatinneqarsoraaq. Pappiaqqanit takusinnaavaa taamanikkut atuarfimmik aqutsisup 

Suliassanngortitsisoq imigassartortitsinermik pisumut atatillugu nalunaarutigisimagaa. 

Isimmitsinermik pisumi aamma imigassamut tunngatillugu pisumi allagaatinik 

takunnissinnaatitaaneq pillugu qinnuteqarpoq. Niviarsiaqqanik najuuttoqarsimanera 

imigassartortoqarsimaneralu politiit qisuariarfigisimanngimmassuk kukkunerusoraa. Allagaatinik 

takunnissinnaatitaaneq pillugu qinnuteqaataa politiinit itigartitsissutigineqarpoq. 

Qisuariarsinnaassaguni allagaatinik takunnissinnaatitaaneq utaqqivaa. Aatsaat advokati 

akuliunneqarmat kommune allagaatinik takunnissinnaatitaalerpoq. Taamaattumik I7 

nalunaarusioqquaa, 2015-imi aprilimi tigusaminik. Tamatuma saniatigut Facebookimiit 

naqitanngortitanik I7-miit takkuttoqarpoq. Pisimasut taakku ilinniartitsisutut atorfininnermut 

naapertuutinngillat. Isumaqarpoq kommune soraarsitsisinnaatitaasoq, allamummi 

nuutsitsisoqarsinnaanngimmat Suliassanngortitsisoq ilinniartitsisutut ilinniarnikuummat 

taamaattumillu atuarfimmut allamut nuutsiinnarneqarsinnaanani. Atorfinitsitaanermik 

allannguinissaq pillugu pisortat allagaqaasiaanni tunngavilersuutaasoq tassaavoq I6mik 

attuualaarinninneq, X2-mut X3-mullu tunngatillugu imigassamik pisoq kiisalu X4-mut X5-mullu 

tunngatilugu isimmiinermik pisoq. Atorfimmiit peersitsinermut pisimasut taakkorpiaat eqqaamasai 

malillugit tunngavilersuutaapput. Atorfimmiit peersitsigamik I4p nassuiaataa pigivaat. 

Eqqaamanngilaa politiinut nalunaarut piginerlugu, kisianni nalunngilaat politiinut 

nalunaaruteqartoqarsimasoq. Aammattaaq X5-p arnaa oqaloqatigaa, taassumalu isimmitsilluni pisoq 

ilumoornerarpaa. Tamatuma saniatigut I7-p ilaatigut 2014-imi imigassartorsimaneq pillugu 

nalunaarusiaa pigaat. Isumaa naapertorlugu imigassartorsimaneq iluamik misissorneqarsimanngilaq. 

Pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq pillugu nalunaarummut politiit akissutaat pigivaat. 

Eqqaamanngilaa I7-miit nalunaarusiaq IMAK-imut nassiunneritsik. Naluaa ilaatigut Facebookimik 

atuineq pillugu allakkatigut najoqqutassanik peqarnerlutik. Tamanna pillugu arlalinnik 

suliaqartoqarnikuuvoq. Tamanna pillugu nalunaartoqartarnikuuvoq. 

I4 ilaatigut nassuiaavoq, panini, X4, Kangerlussuarmi atuarfimmi 10. klasse tikillugu 

atuartinnikuullugu. X4 maanna meeqqat atuarfiannit naammassisimalerpoq Danmarkimilu 

efterskolerluni. Taassuma Suliassanngortitsisoq ilinniartitsisorinikuuaa. Pania 2014-imi 

taassumannga isimminneqarpoq. Tamanna mittarfimmi–transithallimi pivoq. Pisoq aqaguani 

paasivaa. Pisoq atuarnerup nalaani pinngilaq. Pisoq akuerisinnaanngilaa. Pisoq politiinut 

nalunaarutigaat. Politiineereeramik pania sundhedsplejerskimiippoq. Paniata taamatut pineqarnini 

nuannarinngilaa. Pania isimmitsinerup kingunerisaanik tilluuserpoq. X-imut maalaaruteqarpoq. 

Taassuma maalaarut tunuartippaa, kisianni Suliassanngortitsisup mobiiliata normua tunniullugu. 

Suliassanngortitsisoq sianerfigaa aperalugulu sooq panini taamatut pisimaneraa. Taanna akivoq 
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asuli pinerusimasoq aamma taama ajortigisumik tigusinissaanut pissutissaqanngitsoq. Tamanna 

puffassutigaa, oqaluttuarporlu politiinut nalunaarutigisimallugu. Aamma oqaluttuarpoq atuarfiup 

aqutsisuanut oqarsimalluni. Tusarnikuuaa Suliassanngortitsisoq atuartoq alla aamma 

isimminikuugaa atuartorlu attuualaarnikuugaa. Atuarfimmi pissutsit pillugit kommunimi atorfilinnit 

ataatsimeeqatigineqarput tamatumunngalu atatillugu pisimasoq oqaluttuaraa. Isimmitsineq pimmat 

nammineq najuutinngilaq. Tamanna ernerminiit tusarpaa. Aamma ivianngitigut attuuannittoqarmat 

najuutinngilaq. Tamanna panimminiit tusarpaa. Upperaa panini sallunngitsoq aamma allat 

attuualaartinnikuusut tusarnikuuaa. Nammineq najuutinngilaq. 

I5 ilaatigut nassuiaavoq, Orpigaq-imi atorfeqarnikuulluni 1. september 2013-imiit 31. juli 2016-

imut. Inuusuttut ulluinnarminni ilusilersuinerannik ikiortarpai. Perorsaasumut ikiortitut sulivoq. 

Eqqaamavaa I6 paaqqinniffimmi 2013-2015-imi najugaqartoq Qinnguata Atuarfianilu atuartoq. 

Taassuma Suliassanngortitsisoq ilinniartitsisoraa. 2014-ip aallartinnerani ualit ilaanni I6 qialluni 

angerlarpoq oqaluttuarlunilu atuaqqikkusunnani. Oqaluttuarpoq anitsiarlutik inimi 

filmertarfimmiissimallutik. Atuartut pingasut. Ilinniartitsisup iseqqoqqissimavai. I6 

anartarfialiarsimavoq. Ilinniartitsisoq I6-p siornani ingerlalluni taanna iviangiatigut attorsimavaa. 

Ilisimannittup I7 pisoq pillugu ulloq taanna oqaluttuuppaa. Suliassanngortitsisoq 

kisimeeqatiginissaa I6-p kingornatigut annilaangagilerpaa taamaattumillu Orpigaq-imi ineqartoq 

alla ilagisarpaa. Kingusinnerusukkut klasseqataa alla oqaluttuarpoq ilinniartitsisup tamaqanngitsut 

assingi I6-mut I2-mullu takutissimagai. Ilisimannittoq isumaqarpoq taakku pornografiimut 

tunngasuusut. Ilisimannittup nammineq assit takunikuunngilai. 

X1 X2-lu arfininngornikkut unnukkut innarfissap kingorna Orpigaq-imiit qimagupput. Aqaguani 

takkupput qaatusimappullu. Naluaa imersimanersut. Suliassanngortitsisup niviarsiaqqat sms-ikkut 

facebookikkullu attavigisimavai. Suliassanngortitsisup normua X-p X1-mut tunniussimavaa, 

eqqaamasai naapertorlugit. X1 oqaluttuarpoq susoqarsimasoq aamma Suliassanngortitsisoq 

facebookikkut allaqatigiittarnitik takutippai. X1 siornatigut atugarisimasani pissutigalugit 

sumilluunniit nakutikkuminartuuvoq. Sapaatikkut X3-p niviarsiaqqanit allanit paasisimavaa 

Suliassanngortitsisoq imigassaateqartoq. X3 unnukkut nal. 22-ip miss. angerlarami aalakoorpoq. 

Ilisimannittup naluaa X3 Suliassanngortitsisumiissimanersoq.  

I6 ilaatigut nassuiaavoq, 17-inik ukioqarluni. Kangerlussuarmi Orpigaq-imi ukiuni marlunni 

najugaqarnikuuvoq. 2012-imiit 2013-imut. Kangerlussuarmi meeqqat atuarfianni atuarpoq. 

Suliassanngortitsisoq ilinniartitsisoraa. I5 atuarfimmi pisimasumik oqaluttuunnikuuaa. 

Atuarfimmiitilluni attuualaarneqarpoq. Anitsiarnerup kingorna naalanngipput. Nammineq 

toqqorpoq, kisianni Suliassanngortitsisumit malinneqarpoq siullermillu tuimigut attorneqarpoq 

kingornatigullu iviangimigut taassumannga tigutilluni. Tamanna atuarfiup wc’ani pivoq. Ganngi 

wc’ip inissisimaffia nerukitsuararsuuvoq. Ajattaalluni Suliassanngortitsisoq saneqquteriarlugu 

toqqoqqippoq. Suliassanngortitsisoq malinnaavoq oqarlunilu klassimut isissasoq. Eqqaamanngilaa 

taamaaliornerluni. Pisoq nuanniippoq aamma atuarfimmut uteqqikkusunngilaq. Orpigaq-imi sulisoq 

oqarpoq atuarfimmut utissasoq, uppernarsaatissaqanngimmat. Sap. akunnera ataaseq marluk 

qaangiummata atuarfimmut uteqqippoq. Tamatuma kingorna Suliassanngortitsisoq 

kisimeeqatiginikuunngilaa. Eqqaamavaa Suliassanngortitsisup taakku assiutaat takugai, taassumalu 

ilisimannittumut I2-mullu takutikkai kalaallit arnat assingi, ilaat tamataqanngitsut. Assit 

suminngaanneernersut naluaa. Suliassanngortitsisup kajumissaarpai assingusunik imminnut 

assilissasut. Suliassanngortitsisoq pisup kingorna venneanmodningimik Facebookikkut 

nassiussivoq.  

X2 ilaatigut nassuiaavoq, 19-inik ukioqarluni. 2014-imi Kangerlussuarmi Orpigaq-imi 

najugaqarpoq. Kangerlussuarmi meeqqat atuarfianni atuarpoq. Eqqaamanngilaa qanoq 
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sivisutigisumik tassani atuarnerluni. Suliassanngortitsisoq ilinniartitsisoraa. Aallaqqaammut 

Suliassanngortitsisoq atuarfiup avataani attaveqarfigisanngilaa. X1 aamma Suliassanngortitsisoq 

unnuk taanna qimaassapput imerlutillu. X1 Suliassanngortitsiaorlu sms aqqutigalugu 

allaqatigiipput. 2014-imi 4. aamma 5. aprilip akornaniuvoq. Orpigaq-imiit unnuakkut 

qimaguteqqusaanngillat, kisianni igalaakkut anipput. Suliassanngortitsisumukarput. 1-lu imerput, 

kingornatigullu peeraa X6 Kangerlussuarmioq takkuppoq. Suliassanngortitsisoq iminngilaq. 

Taamanikkut nammineq 16-inik 17-inilluunniit ukioqarpoq. Imigassartorlutillu immiaarartorput, 

kingulliilli eqqaamavallaanngilai. Qanoq imertiginerlutik eqqaamanngilaa, aalakoorpulli. Aatsaat 

aqaguani angerlarput, uteramik. Qassinngornersoq eqqaamanngilaa. Orpigaq-imit utipallappoq 

paasineqannginniassagami. X1 Suliassanngortitsisorlu atoqatigiipput. Orpigaq-imut uterami 

aalakuunngilaq. Nalunngilaa X3 Suliassanngortitsisumut sapaammi ualikkut pulaartoq, 

Takusinnaavaat X3 Orpigaq-imut uterami aalakoortoq. Ilisimannittup naluaa nukkani 

Suliassanngortitsisuimit attaveqarfigineqarsimanersoq. Advokat Wilhelm Malling suliaq pillugu 

oqaloqatiginikuuaa. Oqaloqatigiinneq apeqqutigineqartussanut susoqarsimaneranullu aamma 

eqqartuussivimmi iluamik oqartussaaneranut tunngasuuvoq. Aallaqqaammut paatsuungavoq. 

Paatsuungassutigaa qaqugu eqqartuussivimmiissalluni. Pisormi aalakoortillugit pivoq aamma 

aperinikuuvoq qaqugu Suliassanngortitsisoq aperineqassanersoq. X1 oqarpoq 

atornerlunneqarsimalluni, kisianni ilisimannittup pissutsit nammineq piumasassutsimik pisutut 

paasivai. Suliassanngortitsisoq Facebookikkut allaffiginikuuaa, […] angajuata normoraa. Immaqa 

Suliassanngortitsisoq normukkut tassuunga allaffiginikuuaa, eqqaamanngilaali. 

I7 ilaatigut nassuiaavoq, Orpigaq-imi tullersortitut atorfeqarnikuulluni 2012-imi decembarimiit 

2016-imi apriilip tungaanut. Perorsaanermut suliniutit suliassaanut ilaapput. Orpigaq inuusuttunut 

annertuunik ajornartorsiutilinnut paaqqinniffiuvoq. Meeqqat Orpigaq-imiittut kingusinnerpaamik 

nal. 22 angerlarsimareertussaapput. Meeqqat Kangerlussuarmi najugalinnut allanut 

attaveqarsinnaapput, kisianni paaqqinniffik susoqarneranik malinnaasarpoq. Inuusuttut 18-it 

inorlugit ukiullit nal. 22 innartartussaapput – 18-it sinnerlugit ukiullit nal. 23. Innarnerup kingorna 

paaqqinniffik qimaqqusaanngilaq. Atuartut Qinnguata Atuarfiani atuartarput. Niviarsiaq 

pinngitsaalineqarluni atoqatigineqarsimasorisoq 18-it sinnerlugit ukioqarpoq. Taanna Orpigaq-imiit 

qimagunnissaminut akuerineqarnikuunngilaq. Taassuma Orpigaq qimassimavaa unnuap qeqqata 

missaani. X2 ilagalugu. Niviarsissat aqaguani ullup qeqqata missaani angerlaramik qasupput 

aqagutaarlutillu. Ilisimannittup ilimagaa Suliassanngortitsisumi imigassartorsimasut. Tamanna 

akuerineqarsinnaanngilaq. X3 aamma Suliassanngortitsisumukarsimavoq imigassartorlunilu. 

Taanna angerlarami aalakoorpoq. Taanna nammineq oqaluttuarpoq. Suliassanngortitsisup imigassaq 

X1-llu oqarasuaataanut tusass pilerisaarutigisimavai. Orpigaq Facebookimi pissusilersorneq pillugu 

maleruagassaqanngilaq, kisianni atuineq pillugu inuusuttut ilitsersortarpaat. Orpigaq-imiit pisimasut 

politiinut nalunaarutigineqarput inuusutullu sagsbehandlerii nalunaarfigineqarput. Tamanna 

kinguneqanngilaq. Suliassanngortitsisup 17. april 2015-imi venneanmodningia pillugu X1-p 

ilisimannittoq oqaluttuuppaa. Ilisimannittup politiit attaveqarfiginiaraluarpai, pissarsiarinagilli. 

Taamaattumik ilisimannittup suleqatini ilagalugu Suliassanngortitsisoq ornippaat qinnuigalugulu 

X1 attaveqarfigisaqqunagu. Ilisimannittoq suliaq pillugu tusagaqaqqinngilaq. Orpigaq-ip aamma 

atuarfik politiillu nalunaarfigai. X 18-inik ukioqarmat qanoq iliuuseqarfigineqarsinnaanngilaq. X1-p 

sagsbehandleria Nuummiippoq. X3-p Sisimiut kommunianeersuulluni. Orpigaq-ip atuarfimmi 

pisortaq attaveqarfigaa erngussimanerlu pillugu ilisimatillugu. Naluaa atuarfimmut 

nalunaaruteqarneq qanoq kinguneqarsimanersoq. 

I6 Qinnguata Atuarfiani atuartuuvoq. Ullut ilaanni qialluni angerlarpoq oqaluttuarlunilu iviangimi 

illuatigut Suliassanngortitsisup tigusimagaani. Suliassanngortitsisoq anartarfimmiitsissimavaa 

attuualaarlugulu. I6 pisoq pillugu oqaluttuarmat I5 aamma najuuppoq. Ilisimannittoq politiinut 
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nalunaarutiginnippoq I6-llu Nuup kommuniani sagsbehandleria nalunaarfigalugu. I6 kingorna 

atuariartorumajunnaarpoq Suliassanngortitsisoq ersigigamiuk. I6 oqaluttuarpoq ikinngutinilu 

assinik isiginnaarsimallutik. Suliassanngortitsisoq nammineq oqarasuaamminiit angallattakkamiit 

assit pornografiimut tunngasut takutissimavai kajumissaarlugillu taamaattunik assiliisassasut. 

Tamanna politiinut nalunaarutigineqarpoq, kisianni kinguneqanngilaq. 

X4 ilaatigut nassuiaavoq, 16-inik ukioqarluni. Kangerlussuarmi Qinnguata Atuarfiani 

atuartuunikuuvoq 8. klassemiit 2016-imi julimi meqqat atuarfiannik naammassinninissami 

tungaanut. Suliassanngortitsisoq 8. klassemi ilinniartitsisoraa. Hotelimiipput. Amerlalaarput, 

kisianni eqqaamanngilaa, Suliassanngortitsisoq takkuppoq pingaakujunniarlunilu. 

Suliassanngortitsisoq tuiatigut immannguaq ajappaa, uppisinnaguli ingeqqipporlu. Tamatuma 

kingorna kanaamigut isimminneqarpoq. X5 oqarasuaamminik angallattakkamik filmiliorpoq aamma 

X5 isimmitsinnguatsiarpoq. Suliassanngortitsisoq isikkaminik isimmippaa. Nammineq issiavoq. 

Naluaa sooq taamaaliornersoq. Kingornatigut oqaloqatigiinnertik ingerlatiinnarpaat. 

Suliassanngortitsisoq ingerlammat namminneq anipput busseriarlutik. Ilinniartitsisuminik 

isimmitsinnini nuannarinngilaa. Suliassanngortitsisoq atuartunut allanut isimmissaasarpoq – aamma 

atuarfimmi. Tamannali ilisimannittup malinnaaviginikuunngilaa. Annerpoq, tilluuserpoq 

pullanneqalerlunilu. X5-p ilisimannittup aqqaluaa oqaluttuuppaa, tamatumalu kingorna 

ilisimannittup angajoqqaani oqaluttuuppai. Ilisimannittoq anaananilu poliinukarput tamatumalu 

kingorna peqqissaavimmukarlutik.  

X5 ilaatigut nassuiaavoq, 13-inik ukioqarluni. Isimmitsippoq. Suliassanngortitsisoq isini asserpai 

tappiitsuusaarlunilu. Suliassanngortitsisoq isimmisseriarpoq ilisimannittorlu eqqorlugu. 

Annernalaarpoq. Suliassanngortitsisoq aamma allat eqqorunarpai. Suliassanngortitsisoq aperivoq 

imminerminik ajatsinissaminnut sapinnginnersut. X4 nikuippoq Suliassanngortitsisorlu ajallugu, 

taannalu issiavimmut ingippoq. Suliassanngortitsisoq nikuippoq X4-lu isimmillugu. Taassuma 

kiinaa isumaluppasippoq, kisiannili immaqa piaaraluni. Naluaa Suliassanngortitsisoq akiniaalluni 

isimmitsinersoq. Eqqaamanngilaa pisoq qanoq sivisutiginersoq. 

 

Illuatungeriit isumaat 

IMAK Suliassanngortitsisoq sinnerlugu piginnaatitaasutut piumasaqaateqarluni allakkiaminut 18. 

marts 2016-imeersumut naapertuuttumik eqqartuussinerup ingerlanerani pingaarnermik 

tunngavilersuuteqarpoq, tassani ilaatigut oqaatigineqarpoq: 

 

”TUNNGAVILERSUUTIT: 

Aallaqqaasiullugu oqaatigineqassaaq atorfillit pillugit inatsit suliassiisumut 

atuuttoq, taamaattumillu suliassiisup taarseeqqusissutaa inatsimmi pineqartumi 

tamanna pillugu maleruagassanik ilaatigut tunngaveqartoq. 

 

Piumasaqaammut tunngaviusutut atuutsinniarneqarpoq peqqarniitsumik 

sumiginnaasoqarsimanngitsoq Suliassanngortitsisumik atorfianiit 

peersitsinissamut tunngavilersugaalluartumik toqqammavissiisinnaasumik. 

Qeqqata Kommunia tamatumunnga atatillugu uppernarsaasussaatitaavoq 

soraarsitsissutaasinnaasumik sumiginnaasoqarsimasoq, tamannalu 

uppernarsarneqarsimarpasinngilaq. Taamaalilluni tunngaviutinneqartariaqarpoq 

qanorluunniit uppernarsarneqarsimanngitsoq suliassiisup atuartut arlallit 2015-imi 

januaarimi isimissimagai, aalajangiinermi 5. juni 2015-imeersumi 

tunngavilersuutaasumi allassimasutut. 
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Suliassiisup angerlarsimaffiani 2014-imi erngussimanermut tunngatillugu 

tunngavilersuutaasut aappaanut atatillugu ilatsiinnarsimaneq pillugu ataani 

oqaatigineqartut innersuussutigineqarput. 

 

Tamatuma kingorna tunngavissaqanngilaq inerniliissalluni Suliassanngortitsisoq 

atorfinitsitaanerminut tunngatillugu ima annertutigisumik 

assuarnartuliorsimammat atorfimmiit peersitsinissaq pissutissaqartoq. 

 

Nalunartut pillugit atuutsinniarneqarpoq 6. marts 2015-imi soraarsitsinerup 

kingorna suliaq pillugu kommunimut ingerlaannaq oqaaseqarsimannginnera 

suliassiisumut ajoqutaatinneqarsinnaanngitsoq, naleqq. soraarsitsilluni allakkani 

isornartorsiutit atorsinnaanngitsut aamma naleqq. suliassiisup 

ilimagisariaqarsimagaa tusarniaasoqassappat tusarniarneqarnerminut atatillugu 

taamaattoqassasoq. Taamaattoqarsimanngilarli, tamannalu suliassiisup 

tusarniaanermut akissutaani 4. juni 2015-imeersumi oqaatigineqarpoq – 

ilanngussaq 5. 

 

Eqqartuussisut isumaqassappata Suliassanngortitsisoq pisimasumi ataatsimi 

arlalinniluunniit assuarnartumik iliuuseqarsimasoq, atuutsinniarneqarpoq Qeqqata 

Kommuniata ilatsiinnarnerup kingunerisaanik akerliliisinnaassutsini qanorluunniit 

annaasimagaa. 2014-imi pisimasumut tunngatillugu tamatumunnga atatillugu 

oqaatigineqarpoq kommunip tamanna 2014-imili ilisimareersimagaa, taamanikkut 

Suliassanngortitsisoq suliunnaarsitaavoq kingusinnerusukkullu 

sulilerseqqinneqarluni, tamatumalu kingorna kommunip pisimasoq nutaamik 

sukannernerusumillu inatsisitigut sunniuteqarteqqissinnaanngilaa. 2015-imi 

januaarimi pisimasumut tunngatillugu atuutsinniarneqarpoq sulisitsisup tamanna 

2015-imi januaarimi ilisimareersimagaa, taamaattumillu ingerlaannaq 

pissutissaqanngitsumillu uninnganani akerliisoqartussaasimasoq, aatsaat 2015-imi 

apriilimi pinnani, oqaatigineqarpormi massa tamanna soraarsitsinermik allakkiani 

6. marts 2015-imeersuni sillimaffigeqquneqaraluartoq taava kommune 

ilatsiinnarsimavoq inatsisitigut malersuisinnaajunnaassutaasumik, tassami 

piumasaqaat aatsaat tusarniaalluni allakkiami 24. april 2015-imeersumi 

oqaatigineqarpoq, tassani soraarsitsilluni allakkiaqarnermiit qaammatit aappaata 

affaa sinnerlugu qaangiutereersoq aammalu paasissutissanik allanik 

saqqummertoqanngitsoq, kommunip 2015-imi januaarimili taamaanngippallu 

2015-imi martsimi ilisimasimanngisaatut tunngaviutinneqarsinnaasunik. Qanoq 

ikkaluarpalluunniit atuutsinniarneqarpoq kommuni taamaaliornissaminut 

sillimaqqusinikuugaluaruniluunniit qaammatit aappaata affaa sinnerlugu 

tunngavissaqarluartumik atorsinnaanngikkaa sulinermut tunngasumik 

kinguneqartitsinissap isummerfiginissaanut, innersuussutigeqqinneqarpormi 

kommuni paasissutissat pisariaqartut piniarneqarnerisa kingorna ingerlaannaq 

pissutissaqanngitsumillu uninnganani qisuariartussaasoq, aamma pineqarluni 

paasissutissat pisariaqartut pisimasoq eqqarsaatigalugu pisariaqartumik 

piaassusilimmik piniarneqarnissaat. 

 

Eqqartuussisut isumaqassappata Qeqqata Kommuniata pisimasut 2015-imi 

januaarimeersut aatsaat 2015-imi martsimi paasilersimagai, atuutsinniarneqarpoq 
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pisimasoq atorfimmiit peersitsissutaasinnaanngitsoq, naleqq. suliassiisoq 

nakuusernerarneqarnerminut tusarniaanermut akissuteqaammini akerliliisoq, 

aamma naleqq. politiit pisimasoq pillugu unnerluussuteqarsimanngitsut. 

 

Qanorluunniit ikkaluarpat nakuuserneq pillugu pisimasumut tunngatillugu 

atuutsinniarneqarpoq, pisimasoq eqqartuussuteqarnikkut imaluunniit 

minnerpaamik politiit unnerluussuteqarnerisigut inaarutaasumik 

uppernarsarneqanngimmat tunngavissaqarluartuuneq pillugu apeqqut 

aalajangiivigineqartussaasoq sulisitsisup piffissami aalajangiiffimmini 

tunngaviutissimasai aallaavigalugit, tamatumunngalu atatillugu 

suliassanngortitamut ajoqutaasoq 4. juni 2015-imi tusarniaalluni 

allagaqartoqarsimagaluartoq pisimasoq pineqartoq pillugu suliassiisumut allamik 

erseqqissaasoqarsimannginnera, taamaaliortoqarsimasuuppammi taanna imminut 

illersornissaanut piviusumik periarfissinneqassagaluarpoq. Kommuni tamatuma 

kingorna ajoquserneqartup arnaaniit ilisimatitsissutigineqartut kisiisa 

tunngavigalugit, massalu unnerluussisoqanngikkaluartoq, aalajangiigami 

ingerlatsinerminimut atatillugu misissuisussaatitaanerminik eqqortitsinngilaq, 

taavalu kingusinnerusukkut eqqartuussutikkut unnerluussutikkulluunniit 

saqqummiunneqanngittuarmat inatsisitigut unioqqutitsisoqarsimasoq, tamanna 

aalajangiinerup tunngaveqanngittuartumik pisimaneranik kinguneqartariaqarpoq. 

 

Atorfimmiit peersitsinissamik aalajangiineq matuma kingorna tunngaveqanngilaq, 

taamaattumillu Suliassanngortitsisoq taarsiivigineqartariaqarpoq 

pisassaraluaminillu taarsiivigineqartariaqarluni suliassanngortitsissummi 

oqaatigineqartutut, aamma atorfillit pillugit inatsimmi § 4 naapertorlugu 

tunngavissaqanngitsumik peersitaanermut taarsiivigineqarluni, 

soraarsitaanissamik kalerriussinngitsoornermut taarsiivigineqarluni kiisalu 

isumaqatigiissummi § 37 naapertorlugu pisassaraluanut annaasanut 

taarsiivigineqaluni. 

 

Suliassiisup isumaqatigiissummi § 37 naapertorlugu taarsiivigineqarnissamik 

piumasaqaataanut tunngatillugu nalunartut pillugit oqaatigineqarpoq, suliassiisoq 

atorfinitsitaanini uani pineqartoq sioqqullugu suliassanngortitami 

atorfeqarnikuusoq aamma suliassanngortitami atorfeqarsimanera atorfimmiit 

peersitsinissaq sioqqullugu ukiut marluk sinnerlugit sivisussuseqarsimasoq. 

 

Suliassiisup tunngavissaqanngitsumik peersitaanermut taarsiivigineqaatigaluni 

isumaqatigiissummi § 37 malillugu taarsiivigineqarsinnaannginnera 

assortorneqarpoq, inatsisitigummi tunngavissaq kingulliullugu taaneqartoq 

isumaqatigiissuteqartut akornanni isumaqatigiissutigineqarsimavoq ukiumi 

atuarfiusumi soraarsitaanerup tulluartuunnginneranut matussusiinertut, tassami 

atorfinitsitaaqqinnissamut piffissap sivisungaatsiartup ingerlanissaa 

naatsorsuutigineqartariaqartarmat, atuarfeqarfimmimi atorfinitsitaanerit ukiup 

atuarfiusup aallartinnerani/naanerani pisarput. Taartisissutissammi taamaalillutik 

assersuunneqarsinnaanngillat. 

 

Eqqartuussisut isumaqassappata atorfimmiit peersitsinissamut 

tunngavissaqarluartumik toqqammavissaqartoqanngitsoq, soraarsitsinissamulli 
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tunngavissaqarluartumik toqqammavissaqartoqartoq, taava atuutsinniarneqarpoq 

suliassanngortitaq piumasaqaammi oqaatigineqartuniit ikinnerusunik, tassa kr. 

159.817,57-inik suliassiisumut akiliisussanngortinneqassasoq. 

 

… 

 

Isumaqatigiissut malillugu taarsiisussanngortitsinissamut tunngatillugu, naleqq. 

illuatungeriit isumaqatigiissutaanni § 37, atuutsinniarneqarpoq 

sumiginnaasimanermut tunngavigitinniakkat suliassanngortitap oqaatigisai 

isumaqatigiissummut tunngatillugu oqaatsip paasisariaqarneratut sakkortuutut 

atuutsinneqarsinnaanngitsut. 

 

Inatsisinik tunngaveqarnermut tunngatillugu aallaqqaammut oqaatigineqarpoq 

suliassiisup atuutsinniaraa atorfillit pillugit inatsit pisimasumut atuutissasoq. 

Eqqartuussisut sinnerlugit eqqartuussisuugallartup X9-p isiginnittaaseq 

oqaatigisimasaa unaavoq inatsit taamaallaat atorneqarsinnaasoq 

atorfinitsitsinermik isumaqatigiissutinut 1. januar 2014-ip kingorna 

isumaqatigiissutigineqarsimasunut, taamaattumik eqqartuussisut atorfik 

tunngavigalugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat itigartitsissutigisinnaagaat. 

 

Tamanna assortorneqarpoq makku pissutigalugit 

- Atorfillit pillugit inatsisip § 25, imm. 2-ani aalajangersarneqarpoq 

atorfinitsitaanermi pissutsinut inatsisip atuutilernissaa sioqqullugu 

isumaqatigiissutaasimasunut tunngatillugu inatsisiliortup inatsisip atuutilernera 

pillugu apeqqut isummerfigereersimagaa, tassami inatsisiliortup erseqqissumik 

oqaatigaa inatsit sullitanut unammilleqatigiinnermullu aalajangersakkanut 

tunngatillugu aalajangersakkanut taama ittunut inatsisip atuutilernerata kingorna 

taamaallaat atuuttoq. Taamaalilluni aalajangersagaq taanna aallaavigalugu 

akerlianik inerniliisoqartariaqarpoq, inatsisiliortormi tamatumuuna paasititsivoq 

inatsisip aalajangersagartaasa sinneri Nunatsinni atorfilinnut tunngasuni 

pissutsinut tamanut atuuttut, qanoq ilineratigut atorfinitsitaanissamik 

isumaqatigiissuteqarneq apeqqutaatinnagu - Inatsisip atorfilinnut tunngasuni 

pissutsinut, inatsisip atuutilernerata kingorna isumaqatigiissutigineqartunut, 

taamaallaat atuunneranik paasinnittaaseqarneq Kalaallit Nunaanni 

sulisartoqarnerup iluani malunnartumik assigiinngisitsinermik pilersitsissaaq, 

tassami atorfinitsitaanermi pissutsit assigiit maleruagassat assigiinngitsut 

malillugit suliarineqartassapput, qanga isumaqatigiissuteqartoqarsimanersoq 

apeqqutaatillugu, tamannalu pisut aallaavigalugit inatsisiliortup 

siunertarisimanavianngilaa aamma tamanna inatsimmik piareersaatinit 

taperserneqarpasinngilaq  

 

Nalunartut pillugit oqaatigineqarpoq suliassanngortitap assortunngikkaa atorfillit 

pillugit inatsimmi taarsiivigineqarnissamut tunngavissaqartoqartoq. 

 

Eqqartuussisut inerniliissappata atorfillit pillugit inatsit pisumut matumunnga 

atuutinngitsoq, atuutsinniarneqarpoq illuatungeriit isumaqatigiissutaanni § 38 

naapertorlugu taarsiivigineqarnissamut tunngavissaqartoqartoq, 

taamaattoqarsinnaanngippat suliassiisup tunngavissaqanngitsumik atorfimmiit 
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peersinneqarnermut danskit atorfillit pillugit inatsisaanni § 2b naapertorlugu 

taarsiivigineqarnissaa inatsisitigut tunngavissaqartoq, naleqq. Kalaallit Nunaanni 

eqqartuussisaaseq, ...” 

 

Qeqqata Kommunia piumasaqaateqarluni allakkiaminut 25. febaruar 2016-imeersumut 

naapertuuttumik eqqartuussinerup ingerlanerani pingaarnermik tunngavilersuuteqarpoq, tassani 

ilaatigut oqaatigineqarpoq: 

 

”Suliassanngortitap pingaarnermik tunngavilersuutai: 

 

1) Atuutsinniarneqarpoq suliassiisoq atorfimminiit peersinneqarsimasoq arlalinnik 

pisoqarsimanera pissutigalugu, taakkulu ataatsimut isigalugit tamanna 

annertuumik sumiginnaanerusoq  

 a. Atuartunik Orpigaq-imi inissinneqarsimasunik imigassanik 

aalakoornartortalinnik imeriartoqqusilluni unnuakkut angerlarsimaffimminut 

qaaqqusineq isertitsinerluunniit, ilanngussaq D, F aamma G.  

 b. Nammineq atuartitanik ukiukitsunik kanngutsaatsuliorfiginninneq 

taakkua iviangiisigut attuualaarlugit, ilanngussaq L.  

 c. Atuartunut nakuuserneq, taakkua isimmillugit isimmitsineq 

pimoorunneqaraluarpat pinnguarluniluunniit pigaluarpat, ilaatigut ima 

kinguneqarsimalluni atuartoq X4 seeqqumigut tilluusersimalluni 

pullanneqalersimallunilu, ilanngussaq J 

 d. Atuartunik Facebookikkut attaveqateqarneq ikinngutigiumallugit 

noqqaassuteqarluni, aamma X1-mik, taanna suliassiisumit pinngitsaalineqarluni 

atoqatigineqarsimanerarpoq taamaattumillu suliassiisumiit saaffigeqqinneqarami 

immikkut ittumik quilertalerpoq  

 e. Kanngutsaatsuliorfiginninneq arnaq/arnat 

tamaqanngitsoq/tamaqanngitsut assingi takutillugit, taakkulu suliassiisup 

Facebookikkut tigusimagunarpai kajumissaaraluni assinik assingusunik imminut 

nassiussisoqassasoq. ”Taamaattunik assiuteqassaasi”, ilanngussaq L. 

 

2) Assortorneqarpoq suliassanngortitap tungaaniit ilatsiinnartoqarsimasoq. 

Atuutsinniarneqarpoq suliassanngortitaq tassuuguinnaq qisuariarsimasoq, 

suliassiisup pissusilersornera pillugu paasissutissat kommunimi aqutsisunut 

apuussortillugit naleqquttumik misissuereerluni. Ilatsiinnarnermut 

sunniutaasartoq – atuutsinniarneqarpoq – suliassiisup pisimasumik 

ilisimasaqalerneraniit aatsaat aallartittoq.  

 

3) Suliassanngortitap aalajangiusimavaa pisimasut pisoqqat suliassanngortitap 

atugaanik naliliinermi pisimasunullu nutaanut immikkoortillugit 

ilanngunneqarsinnaasut, tamanna aatsaat suliassanngortitap kingusinnerusukkut 

ilisimalersimappagu. Assersuutigalugu pisimasut 

kanngutsaatsuliorfiginninnermut tunngasut aamm atuartunik ernguteqateqarneq.  

 

4) Suliassanngortitap aalajangiusimavaa arlalinnik pisoqarsimanera 

pingaaruteqarnermik naliliinermut ataatsimut ataasiakkaarlugilluunniit 

ilanngunneqarsinnaasut, taakku qanga paasineqarsimanerat apeqqutaatinnagu, 
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ilanngullugittaaq pisimasut suliap piareersarneqarnerata nalaani 

ilisimaneqalersut. 

 

5) Suliassiisumik atorfianiit peersitsineq kommunip atuarfittut 

ingerlatsisussaasutullu pisussaaffigivaa.  

 

Suliassiisup akiliuteqarnissamik piumasaqaataa pillugu: 

 

1) Suliassiisup pissusilersorsimanera, nakuusersimanera, 

kanngutsaatsuliorfiginnissimanera atuartunillu ernguteqateqarsimanera 

pissutigalugit atorfillit pillugit inatsit naapertorlugu qanorluunniit 

taarsiisoqarnissaq mattunneqarpoq, soraarsitsineq suliassiisup nammineq 

atugaanik tunngaveqarpoq aamma isumaqatigiissummi bilag 7, § 37, 

naapertorlugu, suliassiisumimmi soraarsitsineq pisimasunik 

pillarneqaataasussanik atorfinitsitaanermillu sumiginnaanermik 

ilungersunartunik tunngaveqarpoq, naleqqiuguk § 37, imm. 3...” 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

Eqqartuussisut isummerfigisussaavaat Qeqqata Kommuniata Suliassanngortitsisoq atorfimminiit 

peersinneqarnissaa pillugu aalajangiinera 5. juni 2015-imeersoq atuuttussaanersoq, ilanngullugu 

isummerfigissallugu peqataasup isumaanik tusarniaaneq pillugu aamma pisortat sulisumik 

soraarsitseriaasiat pillugu maleruagassat suliassanik suliarinnittarnermik inatsimmiittut malillugit 

aalajangiisoqarsimanersoq. 

Qeqqata Kommuniata Suliassanngortitsisumut allagaanit 24. april 2015-imeersunit ilaatigut 

ersersinneqarpoq Suliassanngortitsisoq atuartitami arnat ilaat ataaseq iviangiatigut 2014-imi 

februaarimi ataasiarluni attorsimagaagooq aamma arnap tamaqanngitsup assinga atuartunut 

niviarsiaqqanut marlunnut takutissimagaagooq, oqarlunilu asseq Facebookikkut pisimallugu. 

Pisimasut arlaannaalluunniit piffissaqmut piffimmullu imaluunniit atuartut pineqartut 

kinaassusaannut tunngatillugu erseqqinnerusumik allaaserineqanngilaq. IMAK-ip tusarniaanermut 

akissutaani 4. juni 2015-imeersumi oqaatigineqarpoq ilaatigut pisut tamakku 

uppernarsarneqarnikuunngitsut. Qeqqata Kommuniata Suliassanngortitsisumik suliffianiit 

peersitsilluni allagaani 5. juni 2015-imeersuni pisimasut eqqaaneqanngillat. 

Suliamit ersersinneqarpoq Suliassanngortitsisoq 3. marts 2014-imi politiinut 

nalunaarutigineqarsimasoq, atuartoq I6 28. februar 2014-imi kanngutsaatsuliorfigisimammagugooq. 

Tamaqanngitsup assinganik takutitsisimaneraaneq pillugu politiinut nalunaaruteqartoqarsimanera 

takuneqarsinnaanngilaq. I6 eqqartuussinerup ingerlanerani nassuiaavoq, anitsiarnerup kingorna 

atuarfiup anartarfiata eqqaani ganngimi toqqorsimatilluni Suliassanngortitsisup iviangimigut 

attuuasimagaani. Suliassanngortitsisup I6 attuualaarsimannginnerarpaa. Politiit 

Suliassanngortitsisoq kanngutsaatsuliorfiginninnermut unnerluutiginninnissartik 6. marts 2014-imi 

taamaatiinnarpaat uppernarsaatissaqarniarnerup qanoq ittuunera innersuussutigalugu, naleqq. 

eqqartuussisarnermik inatsimmi § 312, nr. 2. I6 nassuiaavortaaq, Suliassanngortitsisup kalaallit 

arnat tamaqanngitsut assingi imminut atuartumullu allamut, I2-mik atilimmut, takutissimagai. 

Suliassanngortitsisoq nassuiaavoq, tamaqanngitsut assinginik atuartunut takutitsinikuunani. 

Eqqartuussisut tamanna tunngavigalugu isumaqarput Suliassanngortitsisoq miserratiginnitsillugu 

uppernarsarneqanngitsoq taassuma I6 iviangiatigut attorsimagaa imaluunniit tamaqanngitsut 

assinginik atuartunut takutitsisimasoq, Qeqqata Kommuniata allagaani 24. april 2015-imeersuni 
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oqaatigineqartutut. Eqqartuussisut isumaqarputtaaq pisortat sulisunik soraarsitsinerat pillugu suliani 

annertusisamik tusarniaasoqarnissaanut piumasaqaatit allakkani taakkunani pisimasut 

allaaserineqarnerisigut naammattumik eqqortinneqarsimanngitsut. Naggataatigut eqqartuussisut 

isumaqarput pisimasut kommunip allagaani 5. juni 2015-imeersuni eqqaaneqanngimmata 

atorfimmiit peersitsinermut tunngaviusutut isigineqarsinnaanngitsut. 

Qeqqata Kommuniata allakkamini 24. april 2015-imeersuni ilaatiguttaaq oqaatigaa: 

”Ilisimatitsissutigineqartut malillugit 2014-imi facebook aqqutigalugu allatulluunniit atuartut 

Orpigaq-imilu najugaqartut arnat najugaqarfinnut imigassartoriartoqqullugit qaaqqusimavatit, 

taamaaliornikkut inuusuttut arlallit aalakoorsimallutik ataaserlu pinngitsaalineqarluni 

atoqatigineqarsoraluni.” Pisimasoq piffissamut aamma atuartut najugaqartullu kikkuunerinut 

tunngatillugu erseqqinnerusumik allaaserineqanngilaq. Atorfimmiit peersitsineq pillugu allakkani 5. 

juni 2015-imeersuni kommunip ilaatigut oqaatigaa, Suliassanngortitsisup”2014-imi apriilimi 

atuartut niviarsiaqqat angerlarsimaffimminut erngukkiartoqqullugit qaaqqusisimanera pissutsinillu 

assuarnartunik, soorlu Orpigaq-imi najugaqartumik atoqateqarnertut ittut, atuartunik niviarsiaqqanik 

eqqartueqateqarsimanera kiisalu atuartuutimi angerlarsimaffimini najuunnerisa nalaanni 

najugaqartumik taassuminnga atoqateqarsimanera tunngavigalugit atorfimmiit peersitsisoqartoq.” 

Suliamit ersersinneqarpoq Suliassanngortitsisoq X1-mik pinngitsaaliilluni atoqatiginninnermut 7. 

april 2014-imi politiinut nalunaarutigineqarsimasoq. Ilaatigut X1 nammineq 

nalunaarutiginnittuuvoq ilaatigulli Suliassanngortitsisup aqutsisua, skoleinspektør X 

Kangerlussuarmi Qinnguata Atuarfianeersoq. X-p nalunaarutiginninnerminut ilaatigut 

ilanngussimavaa X- p X2-mik 17-inik ukiulimmik erngunnermut qaqqusisimanerarneqarnera, 

taamatuttaaq innersuussutigineqarsimalluni Orpigaq-imi najugalik, X3, peqataasimasoq, Qeqqata 

Kommuniatali Suliassanngortitsisoq allakkatigut 8. april 2014-imeersutigut sulitikkunnaarpaa 

innersuussutigalugu pisimasoq atoqatigiinnermut tunngasoq Suliassanngortitsisumit 

Kangerlussuarmi piliarineqarsimasoq pillugu nalunaarutiginnittoqarsimasoq. Allakkat Qeqqata 

Kommuniani kommunaldirektør X7-mit aamma uddannelseschef X8-mit atsiorneqarsimapput. 

Suliami pinngitsaaliilluni atoqateqarnermut tunngasumi politiit Suliassanngortitsisumut 

unnerluussuteqarnissartik 16. april 2014-imi taamaatiinnarpaat uppernarsaatissaqarniarnikkut 

inissisimaffik innersuussutigalugu, naleqq. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 312, nr. 2. 

Suliassanngortitsisoq tamatuma kingorna suleqqilerpoq. 

Eqqartuussisut tamanna tunngavigalugu tunngaviutippaat Qeqqata Kommuniata 2014-imi apriilimi 

nalusimanngikkaa Suliassanngortitsisumi ernguttoqarsimasoq, inuusuttut paaqqinniffimmut 

Orpigaq-imut attuumassutillit peqataaffigisaannik, ilaasimallutittaaq Suliassanngortitsisoq 

nammineq atuartuutai 18-it inorlugit ukiullit arlallit ataaserluunniit aamma tamatumunnga atatillugu 

Suliassanngortitsisoq X1-lu 18-inik ukiulik atoqatigiissimasut, suli atuartoq ataaseq 18-it inorlugit 

ukiulik Suliassanngortitsisup najugaqarfiani isersimasoq. Eqqartuussisut isumaqataaffigaat 

Suliassanngortitsisup atuartuutaanut tunngatillugu pissusilersorneq tamanna 

akuersaarneqarsinnaasutut isigineqarsinnaanngitsoq. Eqqartuussisulli tunngaviutippaat Qeqqata 

Kommunia Suliassanngortitsisumut iliuuseqarsimanngitsoq, taamaallaalli Suliassanngortitsisoq 

piffissami killilimmi suliunnaartissimagaa. Tamatuma kingorna eqqartuussisut isumaqarput 

Qeqqata Kommuniata pisimasoq atorfimmiit peersitsissutitut imaluunniit soraarsitsissutitut 

patsisiginiarsinnaanngikkaa, Qeqqata Kommuniata tamatuminnga ilisimasaqarlerneraniit ukioq 

ataaseq sinnerlugu qaangiutereersimalernerani.  

Tusarniaalluni allakkani 24. april 2015-imeersuni Qeqqata Kommuniata ilaatigut oqaatigaattaaq 

”kingullermik atuartup niviarsiaqqap anaanaanit nalunaarutigineqarsimavutit taassuminnga 

atuartunillu allanik isimmitsisimasutut, tilluuserlugit 
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Sundhedscenterimukarnerinik/Sygeplejestationimukarnerinillu kinguneqartumik.” Pisimasoq 

piffissamut piffimmullu imaluunniit atuartut pineqartut kikkuunerinut tunngatillugu 

erseqqinnerusumik allaaserineqanngilaq. IMAK-ip tusarniaanermut akissutaani 4. juni 2015-

imeersumi oqaatigineqarpoq, ilaatigut pisimasoq taanna uppernarsarneqanngitsoq. Atorfimmiit 

peersitsineq pillugu allakkani 5. juni 2015-imeersuni kommunip ilaatigut oqaatigaa, 

Suliassanngortitsisoq”2015-imi januaarimi atuartunik isimmitsisimanermi, sygeplejestationimi 

takuneqartariaqarsimasunik” kingunerisaanik atorfimmiit peersinneqartoq. Politiit unnerluussut 

tunngavissaqarunanngitsutut taamaatiinnarpaat 4. juli 2016-imi, naleqq. eqqartuussisarnermik 

inatsimmi § 312, nr. 1. 

Uppernarsaasiinerup kingorna, ilanngullugit Suliassanngortitsisoq, X4-p aamma X5-p nassuiaataat, 

sanilliunneqarluni politiinut uppernarsaasiissut, eqqartuussisut tunngaviutippaat 

Suliassanngortitsisoq X4 X5lu isimmissimagai aamma X4 tamatuma kingunerisaanik 

tilluusersimasoq. Nassuiaatit tunngavigalugit eqqartuussisut isumaqarput 

tunngaviutinneqartariaqartoq pisimasoq, atuarnerup avataani pisoq, atuartunik pineqartunik 

pillaanertut ittuunngitsoq, kisiannili sakkortuumik pinnguarnertut isikkoqartoq, tassani 

Suliassanngortitsisoq meeqqanut ilaatigut ajaqqusimalluni. Eqqartuussisut tunngaviutippaattaaq 

isimmitsinerup kingorna meeqqanik peqateqarneq ingerlaannarsimasoq. Eqqartuussisut isumaqarput 

Suliassanngortitsisup pissusilersornera naleqqutinngitsutut isigineqartariaqartoq, kisianni 

tunngaviusut pigineqartut aallaavigalugit ilinniartitsisutut atorfianik annertuumik 

ilungersunartumillu sumiginnaanertut, atorfimmiit peersitaanermik kinguneqartitsisinnaasumik, 

isigineqarsinnaanngitsoq. 

Suliamit ersersinneqarpoq Suliassanngortitsisoq Kangerlussuarmi Qinnguata Atuarfiani 2005-imi 

ilinniartitsisutut skoleinspektøriugallartutullu atorfeqarnermi nalaani atuartunut marlunnut 

naleqqutinngitsumik sakkortuumillu pissusilersorsimasoq. Taamanikkut Sisimiut Komunia 

Suliassanngortitsisumik soraarsitsilersaarnini pillugu tusarniaavoq kingusinnerusukkullu taassuma 

soraarniuteqarnera akueralugu. Qeqqata Komuniata Suliassanngortitsisoq Kangerlussuarmi 

Qinnguata Atuarfiani 1. august 2013-imiit atorfinitsipppaa, ulloq taanna sioqqullugu tassani taartitut 

sulereersoq. Eqqartuussisut tamanna tunngavigalugu isumaqarput pisimasoq 2005-imeersoq 2015-

imi atorfimmiit peersitsinermut soraarsitsinermulluunniit tunngavissatut atorneqarsinnaanngitsoq. 

Qulaaniittut tunngavigalugit eqqartuussisut isumaqarput Qeqqata Kommuniata 

Suliassanngortitsisumik atorfianiit peersitsinissamik aalajangiinera 5. juni 2015-imeersoq 

tunngavissaqanngitsoq. 

Suliassanngortitsisoq soraarsinneqarnissaminik kalerrinneqanngitsoornerminut, 

utoqqaliniarsiassaraluaminut feriasiassaraluaminullu aningaasarnik naatsorsorneqarsimasunik 

taartisisussaalerpoq. 

Eqqartuussisut isumaqarputtaaq Suliassanngortitsisup isumaqatigiissummi § 37 naapertorlugu 

taartisinissaanut tunngavissaqartoq. Eqqartuussisut tamatumunnga atatillugu pingaartippaat 

soraarsitsineq 5. juni 2015-imiit atuutilersoq aamma piumasaqaatit isumaqatigiissutip § 37, imm. 3, 

litra a-d-aniittut arlaannaalluunniit qulaaniittut naapertorlugit atuussimasutut 

isigineqarsinaanngitsut. 

Sulisitsisut aamma atorfillit (atorfillit pillugit isumaqatigiissut) akornanni inatsisitigut pissutsit 

pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 11-mi 29. november 2013-imeersumi § 25, imm. 1-imi 

aalajangersarneqarpoq inatsisit 1. januar 2014-imi atuutilersoq. Nangilluni aalajangersakkap 2. 

stykke-ani aalajangersarneqarpoq unammilleqatigiinneq sullitallu pillugit aalajangersakkat pillugit 

inatsisip §§ 21-a 22-alu taamaallaat pisussaaffinnut, 1. januar 2014-imi kingusinnerusukkulluunniit 

pisussaaffiliunneqartunut, sunniuteqartartut. Inatsimmi aalajangersakkat sinneri 

atorfinitsitaarnermik isumaqatigiissutinut 1. januar 2014 sioqqullugu 

isumaqatigiissutigineqarsimasunut taamaalillutik atuupput. Eqqartuussisut tamanna tunngavigalugu 
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isumaqarput Suliassanngortitsisoqip atorfilinnut inatsimmi § 4, imm. 1, naleqq. imm. 3 

naapertorlugu tunngavissaqanngitsumik atorfimminiit peersitaanermut taarsiivigineqarnissaa 

tunngavissaqartortaaq. 

Eqqartuussisut Suliassanngortitsisup pingaarnermik piumasaqaataa tamakkiisumik malippaat. 

Suliap inernerata kingorna Qeqqata Kommunia suliamut aningaasartuutinik Suliassanngortitsisoq 

sinnerlugu piginnaatitamut IMAK-imut akiliissaaq. Suliamut aningaasartuutit suliap qanoq 

ittuunera annertussusaalu isiginiarlugit kr. 40.000-inik annertussusilerneqarput, taakkunannga 

eqqartuussivimmut akitsuut kr. 500-ulluni aningaasallu sinneri advokatimut aningaasartuutaallutik. 

Eqqartuussisut advokatimut aningaasartuutinik annertussusiliinerminni pingaartippaat kr. 200.001 

aamma 500.000 akornanni assigiinngissut suliami pineqartoq, taamaattumillu aningaasat kr. 22.000 

– 55.000 akornannut annertussusilerneqarput. Eqqartuussisut tamatuma saniatigut pingaartippaat 

eqqartuussinissaagaluaq eqqartuussivimmi pissutsit pissutigalugit ullumut allamut 

piffissaliivigineqarnikuusoq, kingornatigulli ullumut allamut piffissaleeqqinneq illuatungeriit 

atugaannik pissuteqarsimasoq, taamatuttaaq piareersaaneq ingerlateqqinneqalersimasoq 

illuatungeriillu tamarmik immikkut suliami atugassanik nutaanik ilanngussisimasut. Taamaattumik 

advokatimut aningaasartuutit assigiinngissutsimiit ikinnerusunut amerlanerusunullunniit 

annertussusilerneqarnisaannut tunngavissaqartoqanngilaq. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

Qeqqata Kommuniata kr. 209.817,57-it, 26. juni 2015-imiit suliamut ernialiunneqartartunik 

erniliakkat, Suliassanngortitsisumut akilissavai. 

 

Qeqqata Kommuniata suliamut aningaasartuutit kr. 40.000 IMAK-imut akilissavai. 

 

Eqqartuussutigineqartut eqqartuussutip matuma nalunaarutigineqarneraniit sap. akunneri sisamat 

qaangiutsinnagit akilerneqassapput. 

 

Suliamut aningaasartuutit ernialiisarnermik inatsimmi § 8a naapertorlugu ernialersorneqassapput. 

 

 

*** 

 

 

DOM 

 

Afsagt den 3. november 2016 i sag nr. BS 80481/2015: 

 

IMAK som mandatar for appellanten 

[…] 

3910 Kangerlussuaq 

mod 

Qeqqata Kommunia 

Makkorsip Aqquserna 2, postboks 1014 
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3911 Sisimiut  

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af sagen efter anmodning fra Qeqqata Kommunia, 

jf. retsplejelovens § 46. stk. 1. 

 

Sagens baggrund og parternes påstande 

Sagen vedrører spørgsmålet, om Qeqqata Kommunias bortvisning af appellanten var uberettiget og 

i givet fald det økonomiske opgør mellem kommunen og appellanten. 

 

IMAK som mandatar for Appellanten har nedlagt endelig påstand om, at Qeqqata Kommunia 

tilpligtes at betale principalt 209.817,57 kr., subsidiært 159.817,57 kr. med tillæg af procesrente fra 

den 26. juni 2015 til Appellanten. 

 

Qeqqata Kommunia har nedlagt endelig påstand om principalt frifindelse, subsidiært betaling af 

105.476,79 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. juni 2015 til Appellanten. 

 

Oplysningerne i sagen 

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 238, stk. 2, idet 

gengivelse af sagens bilag er udeladt. 

 

Qeqqata Kommunia ansatte med virkning fra den 1. august 2013 Appellanten som lærer med 

placering ved Qinnguata Atarfia (Fjordskolen) i Kangerlussuaq. Ansættelsesforholdet var ved sin 

begyndelse omfattet af overenskomst af 30. maj 2012 mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere 

i folkeskolen i Grønland og senere af overenskomst af 27. august 2014 mellem samme parter. 

 

Appellanten havde tidligere været ansat som lærer ved Fjordskolen, hvilket ansættelsesforhold blev 

afsluttet pr. 30. september 2005 efter Appellantens opsigelse. Forud herfor havde daværende 

Sisimiut Kommune ved brev af 12. september 2005 partshørt Appellanten om en påtænkt 

afskedigelse af ham som følge af to episoder, hvor Appellanten angiveligt havde udøvet vold over 

for en skoleelev og udvist voldsom adfærd over for en anden skoleelev. 

 

Den 3. marts 2014 blev Appellanten anmeldt for blufærdighedskrænkelse, som angiveligt skulle 

være blevet begået over for en beboer på institutionen Orpigaq i Kangerlussuaq den 28. februar 

2014. Politiet opgav sigtelse den 6. marts 2014 med henvisning til retsplejelovens § 312, nr. 2, 

(bevisets stilling).  

 

Den 7. april 2014 blev Appellanten politianmeldt af en beboer på Orpigaq for voldtægt, som skulle 

være fundet sted i weekenden den 5.-6. april 2014 i forbindelse med et drikkelag hos Appellanten. 

Der blev ligeledes foretaget politianmeldelse for samme forhold af skolelederen på Fjordskolen, X. 

Denne politianmeldelse var tillige begrundet i, at drikkelaget havde omfattet to andre beboere på 

Orpigaq, som var umyndige skoleelever. Qeqqata Kommunia fritog herefter Appellanten fra 

tjeneste fra den 8. april 2014. Politiet opgav sigtelse den 16. april 2014 med henvisning til 

retsplejelovens § 312, nr. 2, (bevisets stilling). Appellanten genoptog herefter sit arbejde som 

skolelærer.  

 

Den 23. januar 2015 foretog moderen til en skoleelev fra Fjordskolen politianmeldelse af 

Appellanten for vold, som angivelig var blevet begået over for blandt andre anmelderens datter den 
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19. januar 2015. Politiet opgav sigtelse den 4. juli 2016 med henvisning til retsplejelovens § 312, nr. 

1, (sigtelsen grundløs). 

 

Qeqqata Kommunia fritog Appellanten fra tjeneste den 6. marts 2015 og sendte den 24. april 2015 

partshøring vedrørende påtænkt bortvisning af Appellanten pr. 7. maj 2015. Frist for svar på 

partshøringsbrevet blev sat til den 5. maj 2015, men senere forlænget efter anmodning fra 

Appellantens faglige organisation, IMAK. Advokat Britta Keldsen sendte på vegne af IMAK og 

Appellanten svar på partshøringen til Qeqqata Kommunia den 4. juni 2015. Ved afgørelse af 5. juni 

2015 bortviste Qeqqata Kommunia Appellanten. 

 

Appellantens principale krav er sammensat således: 

 

Erstatning mistet opsigelsesvarsel 3*27.170,39                          81.511,17 kr. 

Mistet pension                                                                             13.776,72 kr. 

Mistede feriepenge                                                                      10.188,90 kr. 

Erstatning mistet godtgørelse, jf. OK § 37                                  54.340,78 kr. 

Godtgørelse for usaglig bortvisning                                            50.000,00 kr. 

I alt:                                                                                           209.817,57 kr. 

 

Appellantens subsidiære krav er sammensat således: 

 

Erstatning mistet opsigelsesvarsel 3*27.170,39                          81.511,17 kr. 

Mistet pension                                                                             13.776,72 kr. 

Mistede feriepenge                                                                      10.188,90 kr. 

Erstatning mistet godtgørelse, jf. OK § 37                                  54.340,78 kr. 

I alt:                                                                                           159.817,57 kr. 

 

Opgørelsen er ikke bestridt beløbsmæssigt. 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet partsforklaring af Appellanten samt vidneforklaringer af V3, V4, V5, 

V6, X2, V7, X4 og X5. 

 

Appellanten har forklaret blandt andet, at han nu er teologistuderende. Han har ikke været ansat på 

Orpigaq, men på Fjordskolen. Han blev ansat som vikar i februar 2013 og blev fastansat pr. 1. 

august 2013 som skolelærer. 

Han oplyste skoleledelsen om episoden om drukgildet i 2014 nogle dage efter, da han hørte rygter 

om ham. Han talte med skoleinspektøren, X. Han fortalte, at han havde kontaktet X1, men ikke 

skoleelever. Han fortalte, hvad der skete, herunder at der blev indtaget øl og vin. Han havde selv 

købt øl og vin. Han drak ikke selv noget. X1 havde selv kontaktet andre beboere på Orpigaq. 

Pigerne kom lørdag aften og blev natten over. De gik igen søndag eftermiddag. Den anden pige var 

elev på skolen. Han havde samleje med X1, men ikke foran X2. Der foregik ikke noget seksuelt 

foran X2. X1 flirtede med øjnene og pegede op, hvor soveværelset var. Han har kun inviteret X1. 

Han tilbød ikke X1 noget for at komme – bortset fra alkohol. X2 bad om alkohol og fik det. Hun 

blev ikke alvorligt beruset. X1 blev beruset. Han havde besøg af X3 søndag eftermiddag, men han 

bad hende om at gå igen. Hun gik efter et kort stykke tid, og fik ikke noget at drikke. X3 var 

allerede fuld, da hun kom til ham.  
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Om sparkeepisoden den 19. januar 2015 forklarer han, at han og eleverne snakkede og lavede sjov. 

Han blev skubbet af X4 og var ved at falde bagover, hvorved han kom til at sparke hende. Der var 4 

elever til stede. Han kom kun til at sparke X4. Der var ikke nogen dårlig stemning, og de fortsatte 

med at snakke og have det sjovt. Dagen efter blev han kontaktet af X4´s mor, som beskyldte ham 

for at sparke X4, som havde fået blåt mærke. Han forklarede sin version af episoden, men hun ville 

anmelde episoden til politiet, hvilket han var indforstået med. Han fortalte ikke skoleledelsen om 

hændelsen, da det var sket uden for skoletiden. Han blev noget tid efter kontaktet af politiet og 

afhørt. Han blev først kontaktet efter bortvisningen. Han havde ikke hørt noget i den 

mellemliggende periode. X4´s mor havde heller ikke oplyst, at hun havde anmeldt ham til politiet. 

Han var lærer for de pågældende børn efter episoden. Der var ikke nogen problemer med relation til 

episoden. 

Han har ikke befølt V6 eller andre elever. Han har heller ikke vist upassende billeder til skoleelever. 

Han opfordrede politiet til at gennemgå sin telefon, og de fandt ikke noget. 

X har forklaret blandt andet, at han er vicekommunaldirektør i Qeqqata Kommunia. Han har været 

ansat i kommunen siden dennes etablering. Han har bl.a. ansvar for uddannelsesområdet, herunder 

skolerne. Der er en decentral struktur med en uddannelseschef i Sisimiut og Maniitsoq. 

Skoleinspektøren i Kangerlussuaq refererer til uddannelseschefen for Sisimiut, som refererer til 

ham. I april 2014 var han ikke ansvarlig for uddannelsesområdet, og han var derfor ikke inddraget i 

sagen. Han var heller ikke involveret i Appellantens ansættelse i 2013 eller tidligere. Han mener 

ikke, at episoden fra 2005 ville have betydning for den senere ansættelse. Pigen, som var involveret 

i voldtægtsepisoden, var ikke i den skolepligtige alder, men anbragt på Orpigaq. X2 var elev på 

Fjordskolen og var anbragt på Orpigaq. Dette er en døgninstitution, som tager sig af de vanskeligste 

anbringelser. De mest udsatte unge i Grønland, som ingen andre døgninstitutioner kan magte. Han 

har hørt, at der var et besøg fra X3. Dette har han hørt fra V7. Denne har også oplyst om, at 

Appellanten havde kontakt med elever via Facebook, hvilket lærere ikke bør have. Lærere bør ikke 

være venner med eleverne på Facebook, da dette ikke er foreneligt med lærerrollen. Dette er 

indskærpet over for lærerne. Han blev gjort bekendt med sparkeepisoden i sidste uge af februar 

2015, hvor kommunalbestyrelsen var samlet i Kangerlussuaq. Nogle lærere ønskede et møde med 

udvalgsformanden og V3. Der kom ca. 50 forældre, og en af disse – V4 – fortalte, at Appellanten 

havde sparket hendes datter. En uge efter fortalte V4, at hun havde talt med skolelederen, som 

afviste klagen. Forældrene klagede over, at skolelederen ikke ledede skolen. Det er ikke 

acceptabelt, at en skolelærer sparker elever – heller ikke for sjov, når der er blå mærker til følge. 

Han mener, at han blev orienteret om episoden med V6 i marts eller april 2015. Han kunne se af 

akterne, at den daværende skoleleder havde anmeldt Appellanten i anledning af episoden med 

udskænkning af alkohol. Han bad om aktindsigt i sparkeepisoden og episoden med alkohol. Han 

mener, at der er sket en fejl ved, at politiet ikke har reageret på, at der har været skolepiger til stede 

og har fået alkohol. Han fik afslag på aktindsigt fra politiet. Han afventede aktindsigten for at kunne 

reagere. Kommunen fik først aktindsigt efter, at advokaten var tilknyttet. Han bad derfor V7 om en 

redegørelse, som han fik i april 2015. Der kom derudover udskrifter fra Facebook fra V7. Disse 

episoder er ikke forenelige med ansættelsen som lærer. Han mente, at kommunen havde pligt til at 

afskedige, da omplacering ikke var en mulighed, da Appellanten var læreruddannet og derfor ikke 

blot kunne placeres på en anden skole. Begrundelsen i sindetskrivelsen var beføling af eleven V6, 

alkoholepisoden med X2 og X3 samt sparkeepisoden med X4 og X5. Begrundelsen i bortvisningen 

var efter hans erindring de samme episoder. Da de foretog bortvisningen havde de forklaringen fra 

V4. Han husker ikke, om de havde politianmeldelsen, men de vidste, at der var sket 

politianmeldelse. Han havde desuden snakket med X5’s mor, som havde bekræftet sparkeepisoden. 

Derudover havde de V7´s skriftlige redegørelse om bl.a. alkoholindtagelse i 2014. Man havde ikke 
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undersøgt forholdet vedrørende alkoholindtagelse ordentligt efter hans mening. De havde svaret fra 

politiet vedrørende anmeldelsen om voldtægt. Han husker ikke, om de sendte notatet fra V7 til 

IMAK. Han ved ikke, om de har skriftlige retningslinjer om brug af bl.a. Facebook. Der har været 

flere sager herom. Der har været udmeldinger herom. 

X4 har forklaret blandt andet, at hun har haft sin datter, X4, i skolen i Kangerlussuaq indtil 10. 

klasse. X4 er nu færdig med folkeskolen og er på efterskole i Danmark. Hun havde Appellanten 

som lærer. Hun har kendskab til en episode mellem hendes datter og Appellanten. Han har sparket 

datteren i 2014. Det skete i lufthavnen – i transithallen. Hun fik kendskab til episoden dagen efter. 

Episoden fandt ikke sted i skoletiden. Hun kan ikke acceptere episoden. De anmeldte episoden til 

politiet. Hendes datter var hos sundhedsplejersken, da de havde været hos politiet. Hendes datter 

brød sig ikke om at blive behandlet på den måde. Hendes datter havde fået blå mærker efter sparket. 

Hun klagede til X. Han afviste klagen, men gav hende Appellantens private mobilnummer. Hun 

ringede til Appellanten og spurgte om, hvorfor han havde handlet på den måde over for datteren. 

Han svarede, at det bare havde været for sjov, og der var ingen grund til at tage det så ilde op. Det 

gjorde hende oprørt, og hun fortalte, at de havde anmeldt ham til politiet. Hun fortalte også, at hun 

havde sagt det til skolelederen. Hun har hørt, at Appellanten også har sparket en anden elev og 

befølt en elev. Kommunens tjenestemænd holdt et møde med dem vedrørende forholdene på skolen, 

og hun fortalte om episoden i den forbindelse. Hun var ikke selv til stede, da sparkeepisoden fandt 

sted. Hun hørte det fra sin søn. Hun har heller ikke været til stede i forbindelse med en episode med 

beføling på brysterne. Hun hørte det fra sin datter. Hun stoler på, at datteren ikke lyver, og hun har 

også hørt om andre, der var blevet befølt. Hun har ikke været til stede. 

V5 har forklaret blandt andet, at hun har været ansat i Orpigaq fra 1. september 2013 til 31. juli 

2016. Hun hjalp de unge med at få struktur på deres hverdag. Hun var ansat som 

pædagogmedhjælper. Hun husker V6, som boede på institutionen fra 2013-2015 og gik på 

Fjordskolen. Hun havde Appellanten som lærer. En eftermiddag i starten af 2014 kom V6 grædende 

hjem og fortalte, at hun ikke ville i skole igen. Hun fortalte, at de havde haft frikvarter og havde 

været i filmlokalet. 3 elever. Læreren kaldte dem ind igen. V6 gik i stedet på toilettet. Læreren gik 

foran V6 og rørte hende på brystet. Vidnet fortalte V7 om episoden samme dag. V6 var 

efterfølgende bange for at være alene med Appellanten og holdt sig derfor sammen med en anden 

beboer fra Orpigaq. Senere fortalte en anden fra den samme klasse, at læreren havde vist 

ubehagelige nøgenbilleder til V6 og V2. Vidnet tror, at der var tale om pornografiske billeder. 

Vidnet har ikke selv set billederne. 

X1 og X2 forlod Orpigaq efter sengetid en lørdag aften. De kom hjem dagen efter og var ædru. Hun 

ved ikke, om de fik noget at drikke. Appellanten havde været i kontakt med pigerne via sms og 

Facebook. X2 havde givet appellantens nummer til X1, så vidt vidnet huskede. X1 fortalte, hvad der 

var sket og viste Facebook-beskeder mellem hende og Appellanten. X1 er nem at lokke med alt på 

grund af hendes forhistorie. Om søndagen havde X3 fået at vide af de andre piger, at der var sprut 

hos Appellanten. X3 var fuld, da hun kom hjem ca. kl. 22 om aftenen. Vidnet ved ikke, om X3 

havde været hos Appellanten.  

V6 har forklaret blandt andet, at hun er 17 år. Hun har boet i 2 år på Orpigaq i Kangerlussuaq. Det 

var fra 2012 til 2013. Hun gik på folkeskolen i Kangerlussuaq. Appellanten var hendes lærer. Hun 

har fortalt V5 noget om en episode, der skete i skolen. Hun blev befølt, mens hun var på skolen. De 

var uartige efter frikvarteret. Hun gemte sig, men Appellanten fulgte efter hende og rørte hende 

først på skulderen og derefter på brystet, som han klemte om. Det fandt sted på wc’et på skolen. 

Gangen, hvor wc’et er, er meget smal. Hun skubbede sig forbi Appellanten og gemte sig igen. 

Appellanten fulgte efter og sagde, at hun skulle gå ind i klassen. Hun husker ikke, om hun gjorde 
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det. Episoden var ubehagelig, og hun ville ikke tilbage til skolen. En ansat på Orpigaq sagde, at hun 

skulle tilbage på skolen, fordi der ikke var beviser. Hun kom tilbage til skolen efter en til to uger. 

Hun har ikke siden været alene med Appellanten. Hun husker, at Appellanten så deres billeder, og 

han viste vidnet og V2 billeder af grønlandske kvinder, hvoraf nogle var nøgne. Hun ved ikke, hvor 

billederne var fra. Appellanten opfordrede dem til at tage lignende billeder af sig selv. Appellanten 

har sendt venneanmodning via Facebook efter episoden.  

X2 har forklaret blandt andet, at hun er 19 år. Hun boede i Orpigaq i Kangerlussuaq i 2014. Hun gik 

på folkeskolen i Kangerlussuaq. Hun kan ikke huske, hvor længe hun gik der. Hun havde 

Appellanten som lærer. I starten havde hun ikke kontakt med appellanten uden for skolen. X1 og 

appellanten. Den aften skulle de flygte og drikke. X1 og appellanten skrev sammen via sms. Det var 

mellem den 4. og 5. april 2014. De måtte ikke forlade Orpigaq om natten, men de klatrede ud ad 

vinduet. De tog hen til Appellanten. X1 og hun selv drak, og senere kom X6 fra Kangerlussuaq, 

som var hendes kæreste. Appellanten drak ikke selv. Hun var 16 eller 17 år gammel dengang. De 

drak spiritus og øl, men det sidste husker hun ikke så godt. Hun husker ikke, hvor meget de drak, 

men de var fulde. De tog først hjem dagen efter, da de var vågnet. Hun husker ikke tidspunktet. Hun 

skyndte sig tilbage til Orpigaq for ikke at blive opdaget. X1 og appellanten havde samleje. Hun var 

ikke fuld, da hun kom tilbage til Orpigaq. Hun ved, at X3 også var på besøg hos appellanten søndag 

eftermiddag. De kunne se, at X3 var fuld, da hun kom tilbage til Orpigaq. Vidnet ved ikke, om 

Appellanten har kontaktet hendes lillesøster. Hun har haft en samtale med advokat Wilhelm Malling 

om sagen. Samtalen drejede sig om de spørgsmål, som skulle stilles, og hvad der var sket, og at hun 

skulle forklare ordentligt i retten. Hun var desorienteret i starten. Hun blev forvirret over, hvornår 

hun skulle i retten. Episoden er jo sket, mens de var fulde, og hun har spurgt om, hvornår man 

skulle spørge appellanten. X1 sagde, at hun var blevet misbrugt, men vidnet opfattede situationen 

som frivillig. Hun har skrevet til appellanten via Facebook. […] er hendes storesøsters nummer. 

Hun har måske skrevet til Appellanten via det nummer, men hun husker det ikke. 

V7 har forklaret blandt andet, at han var ansat som souschef ved Orpigaq i december 2012 til april 

2016. Hans arbejdsområde omfattede den pædagogiske indsats. Orpigaq er en institution for unge 

med massive problemer. Børnene på Orpigaq skal være hjemme senest kl. 22. Børnene må gerne 

have kontakt til øvrige beboere i Kangerlussuaq, men institutionen følger med i, hvad der foregår. 

Unge under 18 år i seng kl. 22 – over 18 år kl. 23. det er ikke tilladt at forlade inst. Efter sengetid. 

De skolesøgende børn går på Fjordskolen. Pigen, som mente sig voldtaget var over 18 år. Hun 

havde ikke fået tilladelse til at forlade Orpigaq. Hun forlod Orpigaq omkring midnat. Hun var 

sammen med X2. Pigerne var trætte og havde tømmermænd, da de kom hjem dagen efter ved 

middagstid. Vidnet antager, at de havde drukket alkohol hos Appellanten. Dette var ikke 

acceptabelt. X3 gik også over til appellanten og drak alkohol. Hun var fuld, da hun kom hjem. Hun 

fortalte det selv. Appellanten havde lokket med alkohol og Tusasskort til X1s telefon. Orpigaq 

havde ingen regler om adfærd på Facebook, men vejledte de unge om brugen. Orpigaq anmeldte 

episoderne til politiet og underrettede de unges sagsbehandlere. Der kom ikke noget ud af dette. X1 

fortalte vidnet om en venneanmodning fra Appellanten den 17. april 2015. Vidnet forsøgte at 

kontakte politiet, men kom ikke igennem. Vidnet og en kollega opsøgte derfor Appellanten og bad 

ham om at undlade at kontakte X1. Vidnet har ikke hørt mere til sagen. Orpigaq underrettede også 

skolen og politiet. Da X1 var 18 år, var der ikke noget at gøre ved det. X1s sagsbehandler var i 

Nuuk. X3s kom fra Sisimiut kommune. Orpigaq kontaktede skolelederen og orienterede om 

drikkegildet. Han ved ikke, hvad der kom ud af underretningen til skolen. 

V6 var elev på Fjordskolen. En dag kom hun grædende hjem, og fortalte, at Appellanten havde 

taget hende på det ene bryst. Appellanten havde opholdt hende på toilettet og befølt hende. V5 var 
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også til stede, da V6 fortalte om episoden. Vidnet anmeldte til politiet og underrettede V6´s 

sagsbehandler fra Nuuk kommune. V6 ville efterfølgende ikke i skole, fordi hun var bange for 

Appellanten. V6 har fortalt, at hun og en veninde sag og kiggede på billeder. Appellanten viste dem 

pornografiske billeder fra sin egen mobiltelefon og opfordrede dem til at tage sådanne billeder. Det 

blev politianmeldt, men der kom ikke noget ud af det. 

X4 har forklaret blandt andet, at hun er 16 år. Hun har været elev på Fjordskolen i Kangerlussuaq 

fra 8. klasse og indtil juli 2016, hvor hun afsluttede folkeskolen. Hun har haft Appellanten som 

lærer i 8. klasse. De var på hotellet. De var ret mange, men hun husker ikke. Appellanten kom og 

pralede. Hun skubbede appellanten lidt på skulderen, men uden at vælte ham og satte sig ned igen. 

Derefter fik hun et spark på skinnebenet. X5 filmede det med sin mobiltelefon, og X5 blev vist også 

sparket. Appellanten sparkede hende med foden. Hun sad ned. Hun ved ikke, hvorfor han gjorde 

det. Bagefter snakkede de videre. Da appellanten var gået, gik de selv ud for at tage bussen. Hun var 

ikke glad for at blive sparket af sin lærer. Appellanten plejer at sparke – også i skolen – over for 

andre elever. Det er dog ikke noget, vidnet har fulgt med i. Det gjorde ondt, hun fik blå mærker og 

hævelser. X5 fortalte om det til vidnets lillebror og derefter fortalte vidnet det til sine forældre. 

Vidnet og hendes mor tog til politiet og derefter til sundhedsstationen.  

X5 har forklaret blandt andet, at han er 13 år. Han blev sparket. Appellanten dækkede for sine øjne 

og legede blind. Appellanten sparkede ud og ramte vidnet. Det gjorde lidt ondt. Appellanten ramte 

måske andre. Appellanten spurgte, om de turde at skubbe ham. X4 rejste sig og skubbede 

Appellanten, som satte sig i en stol. Appellanten rejste sig op og sparkede X4. Hans ansigtsudtryk 

var surt, men måske for sjov. Han ved ikke, om Appellanten sparkede for at gøre gengæld. Han 

husker ikke, hvor lang tid episoden varede. 

 

Parternes synspunkter 

IMAK som mandatar for Appellanten har under hovedforhandlingen i det væsentligste procederet i 

overensstemmelse med sit påstandsdokument af 18. marts 2016, hvori er anført blandt andet: 

 

”ARGUMENTER: 

Det bemærkes indledningsvist, at sagsøger er omfattet af funktionærloven, hvorfor 

sagsøgers godtgørelseskrav delvist støttes på reglerne herom i den pågældende 

lov. 

 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at der ikke er det fornødne 

grove misligholdelsesforhold til stede, der sagligt kan begrunde en bortvisning af 

Appellanten. Qeqqata kommune har i den forbindelse bevisbyrden for, at den 

fornødne misligholdelse er til stede, hvilket ikke synes dokumenteret. Således må 

det lægges til grund, at det på ingen måde er dokumenteret, at sagsøger har 

sparket flere skoleelever i januar 2015, således som afgørelsesbegrundelsen lyder i 

afgørelse af 5. juni 2015. 

 

For så vidt angår den anden del af begrundelsen omkring drukgilde i sagsøgers 

hjem i 2014, henvises til nedenstående omkring passivitet. 

 

Der er herefter ikke grundlag for at konkludere, at Appellanten har optrådt 

utilbørlig i forhold til sit ansættelsesforhold i et omfang, der kan begrunde 

bortvisning. 
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Det gøres for en god ordens skyld gældende, at det ikke kan komme sagsøger til 

skade, at han ikke efter fritstillelsen den 6. marts 2015 straks kommenterer sagen 

over for kommunen jf. i den sammenhæng, at kritikpunkterne ikke er kvalificeret i 

fritagelsesbrevet og jf. at sagsøger må forvente at dette sker i forbindelse med en 

eventuel høring af ham. Dette gjorde det imidlertid ikke hvilket også bemærkes i 

sagsøgers høringssvar af 4. juni 2015 – bilag 5. 

 

Såfremt retten måtte finde at Appellanten i et eller flere forhold har optrådt 

utilbørligt, gøres det gældende, at Qeqqata kommune under alle omstændigheder 

har mistet sin indsigelsesret som følge af passivitet. I den forbindelse bemærkes, 

at for så vidt angår forholdet i 2014 var kommunen bevidst derom allerede i 2014, 

hvor Appellanten blev fritaget for tjeneste og efterfølgende genindsat, hvorefter 

kommunen ikke et år efter på ny kan tillægge forholdet en ny og strengere 

retsvirkning. For så vidt angår forholdet i januar 2015 gøres det gældende, at 

arbejdsgiver allerede i januar 2015 blev bekendt hermed, hvorfor indsigelsen skal 

komme straks og uden ugrundet ophold og således ikke først i april 2015, idet det 

bemærkes, at uanset der er taget forbehold herfor i fritagelsesskrivelsen af 6. 

marts 2015, så har kommunen udvist retsfortabende passivitet, idet 

sanktionspåstanden først angives i høringsskrivelsen af 24. april 2015 mere end 1 

½  måned efter fritagelsesskrivelsen, og uden der er kommet nye oplysninger 

frem, der kan lægges til grund ikke at være kommunen bekendt allerede i januar 

2015 og i hvert fald i marts 2015. Det gøres under alle omstændigheder gældende, 

at kommunen ikke uanset forbehold herfor sagligt kan bruge mere end 1½ måned 

på at tage stilling til en arbejdsretlig konsekvens, idet der igen henvises til, at 

kommunens reaktion skal komme straks og uden ugrundet ophold efter de 

fornødne oplysninger er indhentet og heri ligger også at de fornødne oplysninger 

skal indhentes med den til forholdet fornødne hurtighed. 

 

Såfremt retten måtte finde, at Qeqqata kommune først er blevet opmærksom på 

forholdet fra januar 2015 i marts 2015 gøres det gældende, at forholdet ikke 

berettiget til en bortvisning jf. sagsøger i sit høringssvar bestrider at have udøvet 

vold jf. også at politiet ikke har rejst sigtelse for forholdet. 

 

Det gøres under alle omstændigheder gældende for så vidt angår forholdet 

omkring vold, når forholdet ikke er endeligt bevist enten ved dom eller som 

minimum ved politiets sigtelse, at spørgsmålet omkring saglighed skal afgøres ud 

fra hvad arbejdsgiver måtte lægge til grund på afgørelsestidspunktet, og det må i 

den sammenhæng komme sagsøgte til skade, at man uanset høringsbrevet af 4. 

juni 2015 ikke gør yderligere i relation til at konkretisere den pågældende episode 

overfor sagsøger, således denne gives en reel mulighed for at forsvare sig. Når 

kommunen herefter alene træffer afgørelse på det grundlag, man har fået oplyst 

fra skadelidtes mor uanset man må konstatere, at der ikke er fundet en sigtelse 

sted, så har man ikke overholdt sin forvaltningsretlige undersøgelsespligt, og når 

det så efterfølgende fortsat ikke hverken ved dom eller ved sigtelse kan 

konstateres, at der er sket et lovbrud må dette medføre at afgørelsen forbliver 

usaglig. 
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Bortvisningsafgørelsen er herefter usaglig, hvorfor Appellanten har krav på 

erstatning og godtgørelse som anført i stævningen herunder godtgørelse for 

usaglig bortvisning efter funktionærlovens § 4, erstatning for mistet 

opsigelsesvarsel samt erstatning for mistet godtgørelse efter overenskomstens § 

37. 

 

For så vidt angår sagsøgers påstand om godtgørelse efter overenskomstens § 37, 

bemærkes det for en god ordens skyld, at sagsøger forud for nærværende 

ansættelse også var ansat ved sagsøgte, og sagsøgtes anciennitet ved sagsøgte 

forud for bortvisningen var således over 2 år. 

 

Det bestrides, at sagsøger ikke kan tillægges godtgørelse for usaglig bortvisning 

samtidig med godtgørelse efter overenskomstens § 37, da sidstnævnte hjemmel er 

aftalt mellem overenskomst-parterne til dækning af uhensigtsmæssigheden ved en 

afskedigelse i et skoleår, idet der typisk må påregnes længere tid for fornyet 

ansættelse, da ansættelser i skolevæsenet sker ved skoleårets start/ afslutning. 

Kompensationerne for er således ikke sammenlignelige. 

 

Såfremt retten måtte finde, at der ikke er et sagligt bortvisningsgrundlag men et 

sagligt afskedigelsesgrundlag gøres det gældende, at sagsøgte skal tilpligtes at 

betale sagsøger et mindre beløb end anført i påstanden svarende til 159.817,57 kr. 

 

… 

 

For så vidt angående overenskomstgodtgørelsen jf. parternes overenskomst § 37, 

gøres det gældende, at de af sagsøgte anførte misligholdelsesgrunde ikke kan 

lægges til grund som værende alvorlige, således som ordet må fortolkes i relation 

til overenskomsten. 

 

For så vidt angår hjemmelsgrundlaget bemærkes indledningsvist, at sagsøger gør 

gældende, at funktionærloven skal være gældende for forholdet. Retten har ved 

kst. Dommer Anja Olsen anført det synspunkt, at loven alene kan gælde 

indgående ansættelsesaftaler vedrørende funktioner efter den 1. januar 2014, 

hvorfor retten ex officio kan vælge at afvise godtgørelseskravet. 

 

Dette bestrides af følgende årsager 

- Det følger af funktionærloven § 25, stk. 2, at lovgiver har taget stilling til 

spørgsmålet omkring ikrafttræden af loven for så vidt angår ansættelsesforhold 

indgået forud for lovens ikrafttræden, idet lovgiver tydeligt angiver, at loven alene 

for så vidt angår kunde- og konkurrenceklausuler gælder for sådanne klausuler 

indgået efter lovens ikrafttræden. Der må således sluttes modsætningsvist ud fra 

denne bestemmelse, idet lovgiver hermed har tilkendegivet, at lovens øvrige 

bestemmelser gælder for alle funktionærforhold i Grønland uanset tidspunktet for 

ansættelsesaftalens indgåelse 

- At en fortolkning indebærende, at loven alene gælder for funktionærforhold 

indgået efter lovens ikrafttræden vil skabe en markant forskelsbehandling på det 

grønlandske arbejdsmarked, idet lige ansættelsesforhold vil skulle behandles efter 

ulige regelsæt alt efter tidspunktet for aftalens indgåelse, hvilket ud fra forholdets 
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natur ikke kan have været lovgivers intention, og synspunktet synes heller ikke 

bakket op af lovens forarbejder 

 

Det bemærkes for en god ordens skyld, at sagsøgte ikke har bestridt, at der skulle 

være hjemmel til godtgørelse i funktionærloven. 

 

Såfremt retten måtte komme frem til, at funktionærloven ikke er gældende for 

forholdet, gøres det gældende, at der er hjemmel til godtgørelse efter den mellem 

parterne gældende overenskomst § 38, subsidiært, at der er hjemmel til at tilkende 

sagsøger en godtgørelse for usaglig bortvisning efter en analogi af den danske 

funktionærlovs § 2b jf. retspraksis i Grønland...” 

 

Qeqqata Kommunia har under hovedforhandlingen i det væsentligste procederet i 

overensstemmelse med sit påstandsdokument af 25. februar 2016, hvori er anført blandt andet: 

 

”Sagsøgtes hovedanbringender: 

 

1) Det gøres gældende, at sagsøgeren er bortvist med rette på grund af en flerhed af 

forhold, der samlet set konstituerer væsentlig misligholdelse  

 a. Invitation eller modtagelse af Orpigaq anbragte skoleelever i sit hjem om 

natten til indtagelse af alkoholholdige drikke, bilag D, F og G.  

 b. Krænkelse af egne mindreårige skoleelevers blufærdighed ved beføling 

af disse på brysterne, bilag L.  

 c. Vold mod skoleelever ved at sparke disse uanset om sparkeriet er 

foretaget for alvor eller i kådhed, blandt andet med den følge, at skoleelev X4 fik 

blå mærker og hæmatomer på knæet, bilag J 

 d. Kommunikation med skoleelever på Facebook med anmodning om 

venskab, derunder med X1, der mente sig voldtaget af sagsøger og derfor blev 

særligt opskræmt af nye henvendelser fra sagsøger 

 e. Blufærdighedskrænkelse ved forevisning af billeder af nøgen/nøgne 

kvinde/kvinder, som sagsøger angiveligt havde modtaget på Facebook med 

opfordring til at sende ham lignende billeder. ”Det er sådan nogle billeder I skal 

have”, bilag L. 

 

2) Det bestrides, at der foreligger passivitet fra sagsøgtes side. Det gøres gældende, 

at sagsøgte efter behørig undersøgelse har reageret prompte på oplysninger om 

sagsøgers adfærd efterhånden som oplysningerne indgik til kommunens ledelse. 

Passivitetsvirkning – gøres det gældende – løber først fra det tidspunkt sagsøgte 

er blevet bekendt med et forhold.  

 

3) Sagsøgte fastholder, at ældre forhold kan indgå i vurderingen af sagsøgtes 

forhold både som et led i den samlede skønsmæssige vurdering og selvstændigt 

som et nyt forhold, når dette først på et senere tidspunkt kommer til sagsøgers 

kundskab. For eksempel forholdene vedrørende blufærdighedskrænkelse og 

drikkeri med skoleelever.  
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4) Sagsøgte fastholder, at en flerhed af forhold samlet eller enkeltvis kan indgå i 

væsentlighedsvurdering uanset tidspunktet for disses opdukken, derunder forhold 

der fremkommer viden om under sagens forberedelse. 

 

5) Bortvisningen af sagsøger var pligtmæssig for kommunen som skole og 

forvaltningsmyndighed.  

 

Vedrørende sagsøgers påstand om bod: 

 

1) Sagsøgers adfærd, vold, blufærdighedskrænkelse og drikkelag med skoleelever 

udelukker enhver form for godtgørelse både efter funktionærloven, afskedigelsen 

er begrundet i sagsøgers egne forhold, og efter overenskomstens bilag 7, § 37, da 

afskedigelsen af sagsøgeren har været begrundet i strafbart forhold og alvorlig 

misligholdelse af ansættelsesforholdet, jævnfør § 37, stk. 3...” 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Retten skal tage stilling til, om Qeqqata Kommunias afgørelse af 5. juni 2015 om bortvisning af 

Appellanten var gyldig, herunder om afgørelsen blev truffet i overensstemmelse med 

sagsbehandlingslovens regler om partshøring og praksis for offentlige myndigheders afskedigelse af 

medarbejdere. 

Af Qeqqata Kommunias brev af 24. april 2015 til Appellanten fremgår blandt andet, at Appellanten 

i et tilfælde i februar 2014 skulle have berørt en af sine kvindelige skoleelever på brystet og skulle 

have forevist et billede af en nøgen kvinde fra sin mobiltelefon for to skolepiger og oplyst, at han 

havde modtaget billedet via Facebook. Ingen af episoderne er nærmere beskrevet med hensyn til tid 

og sted eller identiteten på de pågældende elever. I IMAKs partshøringssvar den 4. juni 2015 er det 

anført, at blandt andet disse episoder er udokumenterede. Episoderne er ikke omtalt i Qeqqata 

Kommunias brev af 5. juni 2015 om bortvisning af Appellanten. 

Det fremgår af sagen, at Appellanten den 3. marts 2014 blev politianmeldt, idet han angiveligt 

havde krænket skoleeleven V6´s blufærdighed den 28. februar 2014. Der ses ikke at være sket 

politianmeldelse vedrørende beskyldningen om forevisning af nøgenbillede. V6 har under 

hovedforhandlingen forklaret, at Appellanten befølte hende på brystet i gangen ved toilettet på 

skolen, hvor hun havde gemt sig efter et frikvarter. Appellanten har benægtet at have befølt V6. 

Politiet frafaldt den 6. marts 2014 påtale mod Appellanten for blufærdighedskrænkelse i sagen med 

henvisning til bevisets stilling, jf. retsplejelovens § 312, nr. 2. V6 har endvidere forklaret, at 

Appellanten viste billeder af grønlandske kvinder, hvoraf nogle var nøgne, for hende og en anden 

skoleelev ved navn V2. Appellanten har forklaret, at han ikke har forevist nøgenbilleder for elever. 

Retten finder på denne baggrund, at det ikke mod Appellantens benægtelse er bevist, at denne har 

berørt V6 på brystet eller forevist nøgenbilleder for elever som angivet i Qeqqata Kommunias brev 

af 24. april 2015. Retten finder endvidere, at beskrivelsen af episoderne i dette brev ikke er 

tilstrækkelig til at opfylde kravene til udvidet partshøring i sager om offentlige myndigheders 

afskedigelse af medarbejdere. Endelig finder retten, at det forhold, at episoderne ikke er nævnt i 

kommunens brev af 5. juni 2015, udelukker, at disse kan anses for at have indgået i grundlaget for 

den skete bortvisning. 

Qeqqata Kommunia anfører i brevet af 24. april 2015 desuden blandt andet: ”I 2014 har du efter det 

oplyste via facebook eller på anden vis inviteret skoleelever og kvindelige beboere på Orpigaq til 

indtagelse af alkohol på din bopæl, hvorved flere unge mennesker blev beruset og en enkelt mente 
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sig voldtaget.” Episoden er ikke nærmere beskrevet med hensyn til tidspunkt og identiteten på de 

pågældende elever og beboere. I bortvisningsbrevet af 5. juni 2015 anfører kommunen blandt andet, 

at bortvisning sker som følge af, at Appellanten ”i april 2014 har inviteret skolepiger til drukgilde i 

dit private hjem og diskuteret upassende forhold som sex med en Orpigaq beboer med skolepigerne, 

samt haft sex med denne beboer samtidig med at dine skoleelever var til stede i dit hjem.” 

Det fremgår af sagen, at Appellanten den 7. april 2014 blev anmeldt til politiet for voldtægt af X1 

Dalager. Anmeldelse blev foretaget af dels X1 Dalager selv, dels af Appellantens leder, 

skoleinspektør X fra Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq. Anmeldelsen fra X omfattede blandt 

andet tillige det forhold, at Appellanten angiveligt også havde inviteret den 17-årge X2 til drikkelag, 

lige som der var henvist til, at en tredje beboer fra Orpigaq, X3, havde deltaget. Qeqqata Kommunia 

fritog midlertidigt Appellanten fra tjeneste ved brev af 8. april 2014 med henvisning til, at der var 

sket anmeldelse om seksuelt forhold begået i Kangerlussuaq af Appellanten. Brevet var 

underskrevet af kommunaldirektør X7 og uddannelseschef X8 fra Qeqqata Kommunia. Politiet 

frafaldt den 16. april 2014 påtale mod Appellanten for voldtægt i sagen med henvisning til bevisets 

stilling, jf. retsplejelovens § 312, nr. 2. Appellanten genindtrådte herefter i tjenesten. 

Retten lægger på denne baggrund til grund, at Qeqqata Kommunia i april 2014 var bekendt med, at 

der havde fundet et drikkelag sted hos Appellanten med deltagelse af unge mennesker med 

tilknytning til institutionen Orpigaq, herunder en eller flere af Appellantens egne skoleelever under 

18 år, og at der i denne forbindelse fandt et seksuelt forhold sted mellem Appellanten og den 18-

årige X1, mens i hvert fald én skoleelev under 18 år fortsat var på Appellantens bopæl. Retten kan 

tiltræde, at denne opførsel ikke kan anses for acceptabel i forhold til Appellantens skoleelev. Retten 

lægger imidlertid til grund, at Qeqqata Kommunia ikke foretog sig andet over for Appellanten end 

at fritage ham for tjeneste i en begrænset periode. Retten finder herefter, at Qeqqata Kommunia er 

afskåret fra at påberåbe sig episoden som grundlag for en bortvisning eller en afskedigelse mere end 

et år efter, at Qeqqata Kommunia har opnået kendskab til denne.  

I partshøringsbrevet af 24. april 2015 anfører Qeqqata Kommunia yderligere blandt andet, at ”Du er 

senest blevet anmeldt af en mor til en skolepige, for at have sparket hende og andre elever med blå 

mærker og et besøg hos Sundhedscentret/Sygeplejestationen til følge.” Episoden er ikke nærmere 

beskrevet med hensyn til tid og sted eller identiteten på de pågældende elever. I IMAKs 

partshøringssvar den 4. juni 2015 er det anført, at blandt andet denne episode er udokumenteret. I 

bortvisningsbrevet af 5. juni 2015 anfører kommunen blandt andet, at bortvisning sker som følge af, 

at Appellanten ”i januar 2015 har sparket skolelever med det resultat, at eleverne blev tilset på 

sygeplejestationen.” Politiet frafaldt påtalen som åbenbart grundløs den 4. juli 2016, jf. 

retsplejelovens § 312, nr. 1. 

Efter bevisførelsen, herunder forklaringerne fra Appellanten, X4 og X5 sammenholdt med 

politiattesten, lægger retten til grund, at Appellanten ramte X4 og X5 med spark, og at X4 som 

følge heraf fik blå mærker. På baggrund af forklaringerne finder retten, at det må lægges til grund, 

at episoden, som fandt sted uden for skoletiden, ikke havde karakter af afstraffelse af de 

pågældende elever, men som voldsom leg, hvor Appellanten blandt andet opfordrede børnene til at 

skubbe til ham. Retten lægger endvidere til grund, at samværet med børnene fortsatte i en periode 

efter, at der havde fundet spark sted. Retten finder, at Appellantens adfærd må anses for 

uhensigtsmæssig, men på det foreliggende grundlag ikke kan anses for en væsentlig eller alvorlig 

misligholdelse af hans ansættelsesforhold som skolelærer, som kan medføre en bortvisning. 

Det fremgår af sagen, at der i 2005, hvor Appellanten var ansat som lærer ved Qinnguata Atuarfia i 

Kangerlussuaq og tillige var fungerende skoleinspektør, fandt en episode sted, hvor Appellanten 
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udviste en uhensigtsmæssig, voldsom adfærd over for to skolebørn. Den daværende Sisimiut 

Kommune sendte i denne forbindelse partshøring vedrørende påtænkt afskedigelse til Appellanten 

og accepterede efterfølgende dennes egen opsigelse. Qeqqata Kommunia ansatte herefter på ny 

Appellanten som lærer ved Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq pr. 1. august 2013 efter at have 

fungeret som vikar samme sted i en periode forud for denne dato. Retten finder på denne baggrund, 

at den tidligere episode fra 2005 ikke kan indgå som begrundelse for en bortvisning eller 

afskedigelse i 2015. 

På ovenstående baggrund finder retten, at Qeqqata Kommunias afgørelse af 5. juni 2015 om 

bortvisning af Appellanten var uberettiget. 

Appellanten har herefter krav på erstatning for mistet opsigelsesvarsel, pension og feriepenge med 

de opgjorte beløb. 

Retten finder endvidere, at der er grundlag for at tilkende Appellanten godtgørelse efter 

overenskomstens § 37. Retten lægger i denne forbindelse vægt på, at afskedigelsen fandt sted med 

virkning fra den 5. juni 2015, og at ingen af betingelserne i overenskomstens § 37, stk. 3, litra a-d, 

efter det ovenstående kan anses for at have foreligget. 

Det følger af § 25, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem 

arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven), at loven trådte i kraft den 1. januar 2014. Det 

følger videre af bestemmelsens 2. stykke, at lovens §§ 21 og 22 om konkurrence- og kundeklausuler 

alene har virkning for forpligtelser, der indgås den 1. januar 2014 eller senere. Lovens øvrige 

bestemmelser finder dermed anvendelse på ansættelsesaftaler, som er indgået før den 1. januar 

2014. Retten finder på denne baggrund, at der tillige er grundlag for at tilkende Appellanten 

godtgørelse for uberettiget bortvisning i henhold til funktionærlovens § 4, stk. 1, jf. stk. 3. 

Retten tager herefter i det hele Appellantens principale påstand til følge. 

Efter sagens udfald skal Qeqqata Kommunia betale sagsomkostninger til IMAK som mandatar for 

Appellanten. Sagsomkostningerne fastsættes under hensyntagen til sagens karakter og omfang til 

40.000 kr., hvoraf retsafgiften udgør 500 kr., mens det øvrige beløb er til dækning af udgifter til 

advokat. Retten har ved fastsættelsen af beløbet til udgift til advokat lagt vægt på sagens genstand, 

som er i intervallet mellem 200.001 og 500.000 kr., hvorfor beløbet skal fastsættes inden for 

intervallet 22.000 – 55.000 kr. Retten har herudover lagt vægt på, at den oprindeligt berammede 

hovedforhandling blev omberammet på grund af rettens forhold, men at den efterfølgende 

omberammelse af hovedforhandling skyldtes parternes forhold, ligesom forberedelsen blev 

genoptaget, og parterne herefter hver især har inddraget nyt processtof. Der er derfor ikke grundlag 

for at fastsætte udgiften til advokat i den nedre eller øvre del af intervallet. 

 

Thi kendes for ret: 

 

Qeqqata Kommunia skal betale 209.817,57 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. juni 2015 til 

Appellanten. 

 

I sagsomkostninger skal Qeqqata Kommunia betale 40.000 kr. til IMAK. 

 

Det idømte skal betales inden 4 uger fra afsigelsen af denne dom. 
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Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a. 

 

Lars-Christian Sinkbæk 

Souschef 


