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Sagsresumé
Udvalget har ønsket løbende orientering om status for Arbejdsmarkedsindsatsen fremlagt til
orientering. I fortsættelse heraf, fremlægges status på prioriterede opgaver for december 2019.
Indstilling
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller overfor Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:
- at orienteringen tages til efterretning
Sagsfremstilling
Udvalget har ønsket løbende orientering om status for Arbejdsmarkedsindsatsen fremlagt til
orientering. I fortsættelse heraf, fremlægges status på prioriterede opgave for december 2019.
Siden november 2013 har Arbejdsmarkedsafdelingen arbejdet på at løse prioriterede opgaver på
følgende områder:
1. Jobanvisning:
Antal jobanvisninger fordelt på byer og dertilhørende bygder ser ud som følger:
Nuuk:
5
Paamiut:
5
Tasiilaq:
0
Ittoqqortoormiit:
3
Nuuk:
Nedenstående fordeling angiver antal af hvortil anvisninger i Nuuk er foretaget, der er
anvist ledige til hver af følgende steder:
1 til Greenland Scalleps
1 til Ippiarsuk
1 til KIG Regnskabsservice

1 til Nuuk Transport A/S
1 til ULO Rengøring

Paamiut:
Nedenstående fordeling angiver antal af og hvortil anvisninger i Paamiut er foretaget, der er
anvist ledige til hver af følgende steder:
2 til Royal Greenland
1 til Børnehave Mike

2. Revalidering

1 til Dykkerfirmaet Mike H
1 til Hjemmehjælpen

Nuuk:
Paamiut:
Tasiilaq:
Ittoqqortoormiit:

2
1
7 virksomhedsrevalidering, 1 fleksjob, 4 revalideringsydelser (i gang)
1

3. Projekt kompetenceudvikling for primært ufaglærte (PKU-kurser) &
Arbejdsmarkedsafgift bemidlede kurser (AMA-kurser)
2 borgere er anvist til kursus til KTI Sisimiut fra Majoriaq Nuuk.
1 borgere er anvist til kursus fra Majoriaq Tasiilaq.
4. Udefrakommende arbejdskraft
Der er 13 godkendelser og 22 forlængelser fra Majoriaq Nuuk.
14 kokke
9 dump truck kørere
3 mountain guider
3 serviceassistenter
2 produktionsmedarbejdere

1 butikschef
1 køkkenmedhjælper
1 restaurationschef
1 tjener

5. Mobilitet
1 mobilitetsfremmende ansøgning behandlet fra Majoriaq Tasiilaq.
6. Virksomhedskontakt
Som det også fremgår af anvisningerne til virksomheder er Majoriaq Nuuk - Jobcenter,
Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit i udpræget grad i virksomhedskontakt; dette både når
det gælder det private erhvervsliv og de offentlige arbejdspladser. Udover at være i
virksomhedskontakt i forbindelse med almindelige jobanvisninger så foregår der også en
omfattende dialog med Jobcenteret og virksomhederne i forbindelse med vores
revalideringsbestræbelser, kurser, opkvalificering og jobtræning.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Arbejdsmarkedsafdelingen fortsætter arbejdet med anvise ledige til, da indsatsen er med til at
hjælpe borgere i arbejde. Oversigten viser samtidig, at Arbejdsmarkedsafdelingen formår at sende
borgere i arbejde inden for både det private erhvervsliv og det offentlige.
På trods af, at der er 329 flere borgere i arbejdsstyrken i Nuuk og bygderne i december 2019, set i
forhold sidste år den tid, så er ledigheden faldet fra 3,0 % til 2,5 %.
Den samme tendens gør sig gældende i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor ledigheden ligeledes
er faldet fra 5,2 % til 4,3 % på dette tidspunkt,
I Paamiut og Arsuk er ledigheden faldet fra 12,7 % til 10,3 %.
I Ittoqqortoormiit er ledigheden faldet fra 7,0 % til 5,0 %.
I Tasiilaq og bygderne er ledigheden faldet fra 16,4 % til 14,8 %.

Ledigheden i december 2019 er steget fra 4,0 % til 4,3 % i alle Kommuneqarfik Sermersooqs byer
og bygder i forhold til det forrige måned 2019.
I Nuuk og bygderne er ledigheden steget fra 2,4 % til 2,5 %.
I Paamiut og Arsuk er ledigheden steget fra 9,4 % til 10,3 %.
I Ittoqqortoormiit er ledigheden forblevet på 5,0 %.
I Tasiilaq og bygderne er ledigheden steget fra 13,7 % til 14,8 %.
I Kommuneqarfik Sermersooq var der 101 faglærte arbejdsløse i alt i december 2019.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
En mindre ledighed i Kommuneqarfik Sermersooq i forhold til sidste år på samme tidspunkt har
forventeligt en direkte positiv indflydelse på udgifter til offentlig hjælp samt arbejdsmarkedsydelse.
Faldet i ledighed har ligeledes en forventelig positiv betydning generelt for udgifterne på
socialområde i kommunen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. om arbejdsformidling.
Det videre forløb
Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked fortsætter med månedligt at orientere Udvalg for
Velfærd og Arbejdsmarked om status for arbejdsmarkedsindsatsen i Kommuneqarfik Sermersooq.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Bilag
Ingen.

