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Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: 

 

Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen. 

 

 

Til § 13 

 

1. § 13 affattes således: 

”  § 13.  Personer i alderen 18-29 år med en jobsøgningsanciennitet på 12 måneder, har pligt til at 

søge og påtage sig tilbudt fuldtidsarbejde uden for hjemstedet. Kommunalbestyrelsen kan 

tilsvarende anvise fuldtidsarbejde uden for hjemstedet.  

  Stk. 2.  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for personer i alderen 30 år og opefter, med en 

jobsøgningsanciennitet på 24 måneder.  

  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan pålægge en person, jf. stk. 1 og 2, at deltage i omskoling, 

jobtræningstilbud eller anden anvist opkvalificering uden for hjemstedet samt pålægge personen at 

påtage sig arbejde uden for hjemstedet, der anvises som led i jobtræning, omskoling eller tilbud om 

opkvalificering.  

  Stk. 4.  Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis det ikke er muligt at få en passende bolig til modtager af 

jobsøgningsydelse og dennes partner og hjemmeboende børn under 18 år på den omhandlede 

lokalitet. Stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis det ikke er muligt at anvise bolig eller passende 

indkvartering til modtager af jobsøgningsydelse.” 

 

Til § 18 

 

2. § 18 affattes således: 

”  § 18.  Hvis en modtager af jobsøgningsydelse har modtaget karantæne 4 gange inden for 12 på 

hinanden følgende måneder, anses personen for ikke at være til rådighed og kan ikke oppebære fuld 

jobsøgningsydelse. Personen vil få reduceret jobsøgningsydelse, jf. § 17, stk. 3, i 3 måneder efter 

udløbet af seneste karantæneperiode efter § 17, stk. 1.” 

 

Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 



 2 

 

Ændringsforslaget fremsættes med henblik på at korrigere enkelte sproglige fejl og mangler i den 

grønlandske version af lovforslaget, så den grønlandske version stemmer overens med den danske 

version. 

 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

 I § 13, stk. 2, og § 13, stk. 3, i den grønlandske version er der lavet enkelte sproglige præciseringer 

 

Til nr. 2 

 

I sidste punktum i § 18 er lavet en enkelt sproglig præcisering i den grønlandske version, så det 

tydeligt fremgår, at personen vil få reduceret jobsøgningsydelse i 3 måneder efter udløbet af seneste 

karantæneperiode.  

 


