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BETÆNKNING 

Erhvervsudvalget 

vedrørende 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2014 om arbejdsmarkedsydelse 
(Medlem afNaalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem Knud Kristiansen (A) 

Inatsisartutmedlem Ruth Heilmann (S) 

Inatsisartutmedlem Karl Lyberth (S) 

Inatsisartutmedlem Andreas Uldum 

Inatsisartutmedlem Aqqaluaq B. Egede 

(D) 

(lA) 

formand 

næstformand 

Udvalget har efter 1. behandlingen under FM20l4 behandlet forslaget og fremlægger hermed 

sine overvejelser til Inatsisartut. 

1. Forslagets indhold og formål 
Forslaget sikrer overensstemmelse mellem bestemmelserne i selve loven og mellem den 

grønlandske og den danske version afloven. Forslaget er i vid udstrækning en gengivelse af 

den gældende landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelser, som trådte i kraft den 1. juli 

2006. 

Lovforslaget har forsat til formål at sikre uforskyldt ledige, hjemsendte samt syge 

arbejdstagere en økonomisk godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. 

Ydelsen gives til arbejdstagere, der i de seneste 13. uger samlet har haft 182 timers 

beskæftigelse, dette svarer omregnet til 2,8 timer pr. arbejdsdag. Det er således en 

forudsætning, at man har en begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet for at modtage ydelsen. 

Foruden at være en sproglig korrektion tillader lovforslaget nu, at modtageren af 

arbejdsmarkedsydelse beholder ydelsen, hvis vedkommende har haft lønindtægter i enkelte 

dage under ydelsesperioden. 
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Bestemmelsen svarer til bestemmelsen i landstingsforordning nr. 15 af20. november 2006 om 

offentlig hjælp. 

2. Forslagets første behandling i Inatsisartut 
Der var i Inatsisartut opbakning til en realisering af lovforslaget. Erhvervsudvalget tager 

denne tilkendegivelse fra Inatsisartut til efterretning. 

3. Høringssvar 
Det fremgår af høringssvar hos nogle af høringsparterne at lovforslaget har været høring i 

mellem jul og nytår hos følgende: Formandens Departement, Departementet for Finans og 

indenrigs anliggender, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for 

Familie og Justitsvæsen, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata kommunia, Qaasuisup 

kommune, Kujalleq kommune, Kanikoka, SIK, GA, Nusuka, Royal Greenland, Halibut, 

Deloitte, Polarseafood, Artic Prime Production og Arctic Green Food. 

Forslaget har desuden været i offentlig høring på Selvstyrets høringsportal. 

Der er modtaget høringssvar fra følgende: Departementet for Familie og Justitsvæsen, 

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Departementet for Fiskeri, Fangst og 

Landbrug, KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, GA, SIK, 

Piareersarfik Sisimiut, IMAK. 

3.1. Udvalgets kommentar til høringen 
Udvalget finder det uhensigtsmæssigt at høringsperioden ikke er angivet i forslagets 

almindelige bemærkninger. Dette for at give lovgiver en mulighed for at vurdere, om der er 

givet en rimelig høringsfrist. Udvalget kan af de medsendte høringssvar konstatere at 

lovforslaget åbenbart har været i høring i mellem jul og nytår i 2013. 

Erhvervsudvalget skal opfordre til, at der ved fremtidige høringer tages hensyn til højtider og 

ferieperioder, således at høringsperioden i disse tilfælde forlænges, således at der gives 
høringsparterne, specielt private høringsparter rimelig tid til at afgive et høringssvar. 

Udvalget kan konstatere at der blandt høringsparterne er en generel opbakning til lovforslaget. 

Ligeledes kan udvalget konstatere at Naalakkersuisut i et passende omfang har indarbejdet 

høringsparternes velbegrundede ønsker og kommentarer. 
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4. Udvalgets behandling af forslaget 
Udvalget kan som førnævnt i nærværende betænkning konstatere at der var bred opbakning til 

forslaget i Inatsisartut. Udvalget finder det positivt at lovforslaget nu giver mulighed for at 

modtagere af arbejdsmarkedsydelse forsat kan modtage ydelsen selvom de i perioder har 

vikararbej de. 

Udvalget finder at denne bestemmelse er med til at sikre, at flere borgere bedre kan fastholde 

en tilknytning til arbejdsmarkedet, en intention udvalget fuldt kan støtte op omkring. Det 

fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger at N aalakkersuisut forventer at reformerer 

arbejdsmarkedslovgivningen i de kommende år. 

Udvalget anser, at dette kommende arbejde også bør inddrage de overvejelser om 

arbejdsmarked og sociale ydelser Skatte - og Velfærdskommissionen fra 2011 fremkom med. , 

Udvalget anser, at det fremadrettet i en kommende lovgivning på arbejdsmarkedsområdet er 

vigtig forsat at fokusere på, at elementet af passiv forsørgelse nedbringes til fordel for en aktiv 

arbejdsmarkedspolitik, der fremmer, at så mange som muligt deltager aktivt på 

arbej dsmarkedet. 

5. Forslagets økonomiske konsekvenser 
Det er under forslagets almindelige bemærkninger angivet, at der ikke ses at være 

økonomiske konsekvenser ved tiltrædelse af forslaget. Udvalget finder på det foreliggende 

grundlag ikke anledning til at anlægge en anden vurdering. Udvalget har således tillid til, at 

Naal akkersui sut har vurderet dette spørgsmål grundigt, og at ingen mulige afledte 

økonomiske konsekvenser vil kunne forekomme. Skulle forslaget mod forventning alligevel 

vise sig at medføre yderligere udgifter for de offentlige kasser, vil disse udgifter skulle 

afholdes indenfor de i forvejen afsatte bevillinger, hvilket i givet fald må medføre 

nedprioritering af andre tiltag. 

6. Udvalgets indstilling 

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse 
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Med disse bemærkninger og med den betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 2. behandling. 

fl<~fo 

Ruth Heilmann 

Næstformand 

Andreas Uldum 
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