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23. september 2013
Referat fra Brancheudvalgsmøde den 23. september
1. Dagsorden er godkendt
2. Opfølgning: referatet er godkendt
3. Orientering fra sekretariatet
GA skal deltage i det Nationale Arbejdsmarkedsråds seminar den 24.-25. september.
GA skal deltage i de sidste møde om IBA for London Mining den 30 september, herefter er det planen
at London Mining skal have deres udnyttelsestilladelse, når dette er sket indgås der sidste aftaler om
IBA
KK orienterede kort om nogle relevante punkter på Inatsisartut efterårssamling:
 Nul-Tolerance
 Barselsfond
 Storskalalov
 Funktionærloven
 Tilbudsloven
 Grønlandsk sprog
 Regler for udskænkning og salg af alkoholholdige drikke
 Erhvervsklasser i folkeskolen
4. Klassifikation
Hvide Falk har meldt sig ud af GA, men fortsætter med at blive klassificeret.
Vi går over eu-start pr. 1. januar 2016.
AL uddannelseskravene er problematisk, da vi vanskeligt kan få faglært personale.
Det skal kun være hotel og turisme assistent uanset antal stjerner.
Vi tager klassifikationskravene med på næste møde.
5. Turisme – orientering fra GT
ER en rigtig god weekend – West Nordisk Travelmarked
6. Åbningstider for salg og udskænkning af alkohol lovgivningen
Er behandlet
7. Udlændingestyrelsen
GA udsender vejledning på baggrund af møde med Udlændingestyrelsen
8. Møde med Landsstyremedlem for sundhed
Der er aftalt at vi skal mødes i alkoholgruppen i uge 48
9. Status på emballagebekendtgørelsen
Selvstyret har meldt ud at emballagebekendtgørelsen skal revideres. Bagrunden for denne udmelding
skyldes forespørgsel om sodavandsklubber.

10. Uddannelse
KK orienterede kort om status på arbejdet med at få nedsat en ny bestyrelse for INUILI.
Det blev aftalt at der skal indkaldes til telefonmøde på torsdag den 26. kl. 10.00, da
bestyrelsesperioden udløb pr. 1. september 2013.
Dørmandskurset bliver noget af det første der skal tages op først kommende fysiske møde i INUILI,
kurset skal afholdes i Nuuk
11. eventuelt
Der var ingen ting til eventuelt
Næste møde blev aftalt til den 5. december 2013
Med venlig hilsen
Karsten Klausen

