
 
 
 
 
 
10. Marts 2023                         FM2023/103 
 
Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for 
Inatsisartut: 
 
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indlede en dialog 
med kommunerne om, hvorledes det bedst kan sikres, at personer, der søger 
sygdomsbetinget jobsøgningsydelse, ikke står uden midler til at dække deres udgifter i 
perioden frem til en afgørelse foreligger.  
(Medlem af Inatsisartut, Doris J. Jensen, Siumut)  
 
Begrundelse: 
Et hvert menneske kan blive ramt af en sygdom, og enhver kan fra dag til dag blive 
uforskyldt ledighed grundet en ulykke. Mange mennesker oplever dette, dels ved at blive 
ramt af kræft, hjerneblødning, blodprop, blive ramt psykisk eller ved anden ulykke. 
 
Mange som bliver ramt, har livserfaring og har i mange år arbejdet for landet. Disse bliver 
ikke bare ramt fysisk, men i mange tilfælde bliver man fejl serviceret af systemet. Nogle kan 
ikke længere betale for huslejen og får ikke støtte i lang tid, endda er der nogen som slet 
ikke får støtte i over et år. Ikke overraskende flytter mange mennesker til Danmark, fordi de 
ikke kan få den rette hjælp. Derfor foreslår jeg, at Naalakkersuisut skal lave tiltag for at et 
menneske som bliver uforskyldt ledighed, får hurtig hjælp for at løse problemet. 
 
Det offentlige har udmeldt i besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 044-2023, at der vil ”må 
forventes en vis sagsbehandlingstid”. 
 
Her er det essentielt at der skal fastsættes et tidspunkt, en deadline, hvor borgere som er 
berettiget til at modtage ydelser, ikke administrativt bliver forsinket, hvor de i visse tilfælde 
ikke længere kan få hverdagen til at hænge sammen pga. det offentliges relativt langsom 
sagsbehandlingstid. Heri også mulige kommunale forskelle af, hvornår en person kan 
modtager ydelser, skal der være en rettighed hurtigst muligt, for en borger at modtage 
berettiget ydelse. 
 
Her er det essentielt at Naalakkersuisut laver loven, således at hastighed af 
sagsbehandlingstiden, med garanti, bliver forkortet for borgeren, heri hvornår borgeren 
modtager berettet ydelser i ens konti. 
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser: 
Udarbejdelsen af et forslag til ændring af lov vil der bruges formentligt et halvt årsværk, ca. 
250.000 kr. 
 



Der vil til ændring af arbejdsformen i det offentlige, heri kommunerne og Selvstyret, 
sandsynligt også være administrative og økonomiske konsekvenser tilknyttet. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet: 
Ingen. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 
Borgere som ikke har kunnet modtage berettiget ydelser, vil ved efterlevelse af en 
kommende lovændring, fremover kunne med garanti modtage berettiget ydelser uden at 
blive forsinket med betaling af almindelige omkostninger. 


