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BETÆNKNING
Erhvervsudvalget
vedrørende

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2014 om arbejdsformidling m.v.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)
Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen bestået af:
Inatsisartutmedlem Knud Kristiansen (A)
Inatsisartutmedlem Ruth Heilmann
(S)
Inatsisaliutmedlem Karl Lybelih
(S)
Inatsisaliutmedlem Andreas Uldum
(D)
Inatsismiutmedlem Aqqaluaq B. Egede (lA)
Inatsismiutmedlem Lars P. Mathæussen (S)
Inatsismiutmedlem SaxtOl'Ph Didriksen (S)

formand
næstformand

Suppleant
Suppleant

Udvalget har efter 1. behandlingen under FM20 14 behandlet forslaget, og fremlægger hermed
sine overvejelser til Inatsisaliut.

1. Forslagets indhold og formål
Forslaget er stort set en gengivelse af den gældende landstingsforordning om
arbejdsformidling, der trådte i kraft den 1. januar 2004.
Nærværende lovforslag er udarbejdet, fordi der er blevet konstateret uheldige begrænsninger
vedrørende muligheden for at give mobilitetsfremmende ydelser. Loven søges ændret med
henblik på at afbøde dette problem, således at flaskehalse på arbejdsmarkedet kan afhjælpes i
blandt andet fiskeriets højsæson. Dette også med henblik på at undgå impOli af udenlandsk
arbejdskraft. Med lovforslaget bliver det nu også muligt, at der kan ydes tilskud til tur- og
returrejser for sæsonarbejdere til f.eks. fiskeindustrien og lignende.

2. Forslagets første behandling i Inatsisartut
Der var i Inatsismiut bred opbakning til en realisering af lovforslaget. Erhvervsudvalget tager
denne tilkendegivelse fra Inatsismiut og ordførerne til efterretning.
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3. Høringssvar
Forslaget har i perioden 4. december 2013 til 6. januar 2014 været i høring hos følgende:

Formandens Departement, Departementet for Finans og indenrigsanliggender, Departementet
for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Familie og Justitsvæsen, Kommuneqarfik
Sermersooq, Qeqqata Kommunia, Qaasuisup kommune, Kujalleq kommune, KANUKOKA,
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, Kommuneqarfik Sermersooq, GA, SIK, ICC,
ASG,IMAK.
3.1 Udvalgets kommentarer til høringen
Udvalget skal henset til høringsperioden opfordre til , at det så vidt muligt undgås at høringer
lægges så, de rammer ind over ferie og helligdage. Udvalget har ikke yderligere

bemærkninger til høringen.

4. Udvalgets behandling af forslaget
Udvalget kan indledningsvis konstatere at forslaget nyder bred opbakning i Inatsismiut og vil
derfor kun knytte enkelte bemærkninger hertil.

Udvalget finder det i lighed med Inatsismiut positivt, at der åbnes yderligere op for at
understøtte mobiliteten af arbejdskraften, for eksempel i højsæsonen for fiskeindustrien. Dette
med henblik på at sikre at der er tilstrækkelig med lokal arbejdskraft til rådighed til at
forarbejde ressourcerne, således at spild af råvarer og import af udefrakommende arbejdskraft
kan undgås.

5. Forslagets økonomiske konsekvenser
Det er under forslagets almindelige bemærkninger angivet, at der ikke er 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 Naalakkersuisut
har undersøgt 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 inden for de i
forvejen afsatte bevillinger, hvilket i givet fald må medføre nedprioritering af andre tiltag.
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6. Udvalgets indstillinger
Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse

Med disse bemærkninger og med den

betænkningen anfølie forståelse skal udvalget

overgive forslaget til 2. behandling.

Lars P. Mathæussen

s~"tJL{ ~
Ruth Heilmann

SaxtOl"ph Didriksen

Næstformand

Andreas Uldum

~~
Aqqaluaq B. Egede
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