Forslag om igangsættelse af særlige initiativer for ledige
Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Táunâjiks (S) forslag til Kommunalbestyrelsen
Til beslutning
J.nr.: 01.01.07
Koncernservice - kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS
Sagsresumé
Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Tàunâjik (S) har den 17. november 2017 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Laura Tàunâjik ønsker at Kommunalbestyrelsen
drøfter muligheden for at igangsætte særlige initiativer for at aktivere ledige, der er gået i stå.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at Laura Táunâjiks forslag drøftes i Kommunalbestyrelsen og at der træffes beslutning
om det videre forløb
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Laura Tàunâjik (S) har den 17. november 2017 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Laura Tàunâjik ønsker at Kommunalbestyrelsen
drøfter muligheden for at igangsætte særlige initiativer for at aktivere ledige, der er gået i stå.
Begrundelse for forslaget:
(Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq)
Der er behov for at igangsætte strukturerede tiltag i forhold til ledige og andre ledige som har
mistet motivationen for at arbejde. Vi skal naturligvis fra starten opdele ledige, så ledige, der kan
komme i gang efter korte støtteforanstaltninger og andre som først kan komme ud på
arbejdsmarkedet efter massive støtteordninger med udgangspunkt i deres behov.
Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at der bør iværksættes tilrettelagte tiltag i forhold til ledige, der
kan komme i gang på arbejdsmarkedet, men som ikke evner at passe deres arbejde på grund af
boligmangel. Kan der for eksempel etableres en fælles bolig i forhold til disse? Med tilsyn, da
ledige som ikke har haft bolig i mange år, af gode grunde har behov for forskellige støtteinitiativer.
Disse personer er arbejdsparate, men da de har boligproblemer vælger de at komme på listen over
ledige til trods for, at de er i stand til at betale husleje.
Vi kan ind imellem støde på ledige der er gået i stå til trods for, at de har fået tilbudt arbejde
indenfor KS.
Årsagerne til at disse personer er gået i stå kan være forskellige. Det er dog tydeligt, at relevante
fagpersoner i Kommuneqarfik Sermersooq kan samarbejde i forhold til at hjælpe og vejlede disse
grupper som ikke længere er motiveret for at arbejde.
Det er nødvendigt med særlige tiltag og tiltag af denne art må struktureres ordentligt og det må
Kommuneqarfik Sermersooq nødvendigvis stå i spidsen for.
Det kan mærkes at der blandt borgerne er personer, der har behov for og brug for sådanne tiltag.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Borgmestersekretariatet anbefaler, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om forslaget skal
nyde fremme til behandling i relevant udvalg.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
De økonomiske og ressourcemæssige vurderinger vil indgå i sagen ved Kommunalbestyrelsens
beslutning om at sagen sendes til behandling i relevant udvalg.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse:
§ 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert
spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene
og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med
de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet
Kommunalbestyrelsens beslutninger.
Forretningsorden for kommunalbestyrelsen § 3:
Dersom et medlem har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag senest 14 dage før
afholdelse af mødet, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende
ordinære møde.
Det videre forløb
Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive videreadministreret af Borgmestersekretariatet.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Borgerinddragelse/kommunikation
Ingen.
Bemærkninger fra andre forvaltninger
Der er ikke indhentet bemærkninger fra de andre forvaltninger.
Bilag
Ingen.

