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15. februar 2019 

       FM 2019/52 

 

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut: 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge økonomiske fordele og 

ulemper for samfund og lønmodtagere ved indførelse af en mulighed for oprettelse af en 

Landskassestøttet frivillig arbejdsløshedsforsikring.  Undersøgelsen skal vedrøre både en fælles model for 

alle brancher samt en brancheopdelt model, og omfatte fagforeningernes holdning hertil. Undersøgelsen 

skal omdeles til Inatsisartut senest til EM2020. 

(Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne) 

 

Begrundelse 

Mange ansatte har oplevet, at de uagtet fastansættelse i en virksomhed er blevet sendt hjem, fordi 

virksomheden lukker. Enten fordi virksomheden mangler opgaver eller råvarer eller fordi virksomheden 

bliver lukket på grund af konkurs. 

De ansatte oplever uforskyldt at miste indtægter fra dag til dag, og må derfor ty til offentlig forsørgelse, 

selv om de ikke selv ønsker det. Oftest medfører overgangen fra lønmodtager til modtager af sociale 

ydelser en betragtelig indkomstnedgang.  

Hvis samfundet skal yde alle sine borgere, der arbejder trofast og stabilt et godt sikkerhedsnet, må vi 

undersøge om en arbejdsløshedsforsikring kan være i arbejdstagernes interesse. Det er sådan en model 

mange kalder en ”A-kasse”, i daglig tale.  

En A-kasse er en frivillig ordning, som den enkelte kan vælge at være medlem i. Fordelen ved at være 

medlem af en A-kasse er, at man ikke på samme måde overgår til sociale ydelser, hvis man mister sit 

arbejde. I stedet får man dagpenge fra A-kassen. A-kassen sparer samfundet for en del penge ved, at langt 

størstedelen af a-kassens virke og ydelser til sine medlemmer er finansieret af medlemmerne selv. Dog er 

der for mange andre landes arbejdsløshedsforsikringsmodeller tale om en model, hvor statskassen 

understøtter f.eks. driften, og hvor parlamentet fastlægger reglerne for modtagelse af ydelserne.  

Jeg mener som forslagsstiller, at såfremt vi i Grønland skal indføre en frivillig arbejdsløshedsforsikring, så 

kan løsningen både være en brancheopdelt eller en fælles forsikringsmodel for alle lønmodtagere. Normalt 

er det brancheopdelt, men da vi er så få kunne en fælles model måske give visse stordriftsfordele. Skal man 

have en fælles forsikringsmodel, kan man overveje differentierede indbetalinger, dækningsgrader m.v. Skal 

modellen være brancheopdelt kan man undersøge, om en fællesadministration til en vis grad fortsat vil 

være fordelagtig.  

Arbejdsløshedsforsikringer er ofte startet som private initiativer i fagforeningsregi. Skal en forsikringsmodel 

lykkes i Grønland, er det således vigtigt vi sikrer en tilslutning hos arbejdstagerne, og at vi inddrager deres 
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viden og holdninger. En aktiv inddragelse af fagforeningerne, helt fra start til slut i undersøgelsen og ikke 

kun som høringspart er derfor helt central. 

Med disse ord håber jeg, at alle partier er enige med mig i, at det er en god idé at få belyst dette vigtige 

emne i en redegørelse. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Det vurderes, at der skal bruges et helt akademisk årsværk på at udarbejde redegørelsen, dvs. ca. 500.000 

kr.  

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv 

Ingen i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 

Ingen i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen 

 

  

 


