
 

Kvalitetsstandard: Arbejdsprøvning 
 

Indhold Beskrivelse 

 

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering.  

Inatsisartutlov nr. 10 af 1. juni 2017 om ændring af landstings-

forordning om revalidering (afklaringsforløb, fleksjob og løntil-

skud). 

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension. 

 

2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

Et arbejdsprøvningsforløb afklarer borgerens arbejdsevne. 

3. Hvad er formålet med 

ydelsen?  

At vurdere borgerens arbejdsevne, og dermed bidrage til 

vurderingen af om borgeren skal indstilles til arbejde, komme i 

virksomhedsrevalidering, fleksjob eller førtidspension. 

 

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

Borgere kan søge om optagelse på et arbejdsprøvningsforløb, hvis:  

 

• Borgeren er langtidsledig i matchgruppe 1, jobklare og 

vurderes til at forbedre deres personlige egenskaber under 

vejledning 

• Borgeren er ledig i matchgruppe 2, indsatsklare og 

langtidsledige 

• Borgeren er en førtidspensionist eller 

førtidspensionsansøger, som skal have revurderet deres 

arbejdsevne 

 

5. Hvilke aktiviteter kan 

indgå i ydelsen? 

En midlertidig prøveansættelse hos en virksomhed. 

 

6. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsen består af: 

 

• Et arbejdsprøvningsforløb i en virksomhed i maksimum 3 

måneder.  

• Afholdelse af afslutningssamtale mellem borgeren, 

sagsbehandlerne og virksomheden, som bidrager til en 

endelig vurdering af borgerens arbejdsevne. 

 

7. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis.  

8. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Vejledere og konsulenter i Majoriaq. 

9. Hvem leverer ydelsen?  Majoriaq i samarbejde med en relevant virksomhed, der enten kan 

være privat eller offentlig. 

 

10. Kompetencekrav til 

leverandøren? 

At der i virksomheden er personale, der kan agere som 

kontaktperson for vedkommende. 

11. Hvordan følges op på 

ydelsen?  

Efter endt arbejdsprøvning følges der op med en samtale mellem 

Majoriaq, borgeren og virksomheden. Samtalen bidrager til, at der 

kan tages beslutning, om hvorvidt der skal indstilles til arbejde, 

virksomhedsrevalidering, fleksjob eller førtidspension. 

 

12. Klagevejledning  Der kan indgives en klage indenfor 6 uger fra afgørelsens dato til: 

 

Det Sociale Ankenævn  



 

Imaneq 29, 1.sal 

Postboks 689  

3900 Nuuk.  

 

Hverdage Kl.10:00-15:00 

 

E-mail: maalaarut@nanoq.gl 

Tlf.: (+299) 328033 

www.sullissivik.gl/ 

 


