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Naalakkersuisut og Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark har ind-

gået aftale om en fast-track ordning for Grønland om behandling af opholds- og 

arbejdstilladelser. Ordningen trådte i kraft den 24. september 2021. 

 

Fast-track ordningens formål er at styrke fleksibiliteten i rekruttering af udlæn-

dinge for at imødekomme behovet for udenlandsk arbejdskraft i perioder med 

lav ledighed.  

 

Mindre ventetid 

Med fast-track indføres en særlig ordning for personer, der har modtaget tilbud 

eller indgået aftale om ansættelse hos en virksomhed, der er på Naalakkersui-

suts liste over forhåndsgodkendte virksomheder. Grønlands Selvstyre kan for-

håndsgodkende virksomheder, hvor løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige ef-

ter grønlandske forhold, og når særlige beskæftigelsesmæssige hensyn forelig-

ger.  

 

Ordningen skal medvirke til, at der fremover ikke vil være nær så lange venteti-

der for behandling af udenlandske arbejdstageres ansøgninger om arbejds- og 

opholdstilladelse, som hidtil har været på op til 90 dage. Ansøgninger omfattet 

af ordningen er undtaget fra høring hos Grønlands Selvstyre, og sagsbehand-

lingstiden reduceres til at være på op til 1 måned fra ansøgningstidspunktet. 

 

Hvad betyder fast-track ordningen i praksis 

I praksis betyder ordningen, at en ansøgende arbejdstager, der har et tilbud fra 

eller indgået en ansættelsesaftale med en forhåndsgodkendt virksomhed i Grøn-

land, nu også kan indgive ansøgningen efter indrejse til Grønland, forudsat ved-

kommende har lovligt ophold. Derimod har myndighederne foreløbigt oplyst, at 

ansøgeren fortsat ikke kan påbegynde sit arbejde, før tilladelsen er meddelt af 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). 

 

Vi skal dog i den forbindelse henlede opmærksomheden på den såkaldte ”rå-

stofregel”. Personer, der udfører arbejde i relation til aktiviteter i medfør af rå-

stofloven kan således tage ophold og udføre sådant arbejde uden arbejds- og 

opholdstilladelse, forudsat at opholdet i Grønland ikke overstiger 90 dage, og at 

de pågældende arbejdsopgaver kan afsluttes inden for samme periode. Be-

mærk, at råstofreglen ikke fritager fra krav om visum, hvis den ansatte kommer 

fra et visumpligtigt land. 

 

Bemærk også, at der fortsat skal indhentes tilladelse fra kommunen til ansæt-

telse af arbejdskraft udefra til stillinger, der er omfattet af lov om arbejdskraftens 

tilgang. 

 

Tilmeld din virksomhed til fast-track ordningen 
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Virksomheder, der vil benytte sig af ordningen, skal indsende en ansøgning om 

at komme på listen over forhåndsgodkendte virksomheder.  

 

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 

 

- Virksomhedens cvr nr. og navn 

- Kontrakt for jobtype, f.eks. kok, rengøringsmedhjælper, tømrer eller lig-

nende 

- Oplysninger om løn og ansættelsesforhold, som minimum svarer til sæd-

vanlige Grønlandske forhold 

- Virksomheden skal have hovedsæde eller filial i Grønland 

 

Sagsbehandlingstiden i forbindelse med ansøgning forventes at være op til 14 

dage. Ansøgning om at komme på listen kan sendes til afdelingsleder Lona 

Lynge i Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked på mail: 

isn@nanoq.gl. 

 

Vil du vide mere? 

Ønsker du at vide mere, eller er du spørgsmål til fast-track ordningen eller til 

processen i forbindelse med ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse, er du 

velkommen til at kontakte advokat Helen Kibsgaard (hk@nuna-law.gl)  eller ad-

vokatfuldmægtig Iris Ohms Jørgensen (ij@nuna-law.gl). 
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