
 

Kvalitetsstandard: Mobilitetsfremmende ydelser 
 

Indhold Beskrivelse 

 

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. med 

senere ændringer. 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 25. august 2008 om 

mobilitetsfremmende ydelse.  

 

2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

Ydelsen fremmer lediges muligheder og motivation for at tage 

uddannelse eller at finde job i andre dele af Grønland.  

 

3. Hvad er formålet med 

ydelsen?  

At give borgerne øget mobilitet i forbindelse med anvisning til 

varigt eller sæsonbestemt arbejde.  

 

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

Mobilitetsfremmende ydelser kan bevilges til borgere, hvis: 

 

• Borgeren er lønmodtager og har fået anvist varigt eller 

sæsonbestemt arbejde uden for egen by eller bygd 

• Der ved anvisning af arbejdet ikke er adgang til til- og 

fratrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til den 

relevante overenskomst 

• Borgerens anviste arbejde ikke i den nærmeste fremtid 

kan dækkes af lokalt bosiddende arbejdskraft 

 

5. Hvilke betingelser er der for 

bevilling af ydelsen? 

For at få bevilliget mobilitetsfremmende ydelser, er det en 

betingelse, at følgende er opfyldt: 

 

• Borgeren har bopæl i Grønland 

• Der foreligger en bekræftelse på ansættelse hos den 

kommende arbejdsgiver 

• Det sikres, at der er en bolig til rådighed 

• Der er dokumentation for, at den kommende arbejdsgiver 

ikke betaler til- og fratrædelsesrejse og bohaveudgifter 

• Der er en beregning af omkostningernes omfang i forhold 

til transport af bohave 

 

Hvis der sker en ændring i forhold til ansøgningen, er borgeren 

forpligtet til at kontakte kommunen. 

 

6. Hvilke aktiviteter kan indgå 

i ydelsen? 

Ved sæsonansættelse indgår til- og fratrædelsesrejse.  

 

Ved varig ansættelse indgår tiltrædelsesrejse og bohaveflytning. 

Bohaveflytningen inkluderer: 

 

• Indpakning 

• Emballering 

• Transport 

• Udpakning af bohavet 

 

7. Hvilke aktiviteter indgår 

ikke i ydelsen? 

I bohaveflytningen indgår ikke opmagasinering.  



 

8. Hvad er ydelsens omfang? Ydelsens omfang afhænger af ansættelseslænge og husstandens 

størrelse. Typisk inkluderer ydelsen den billigst mulige offentlige 

tiltrædelsesrejse og i tilfælde af fastansættelse bohaveflytning.  

 

Tiltrædelsesrejsen kan dækkes fuldt ud for ansøgeren samt 

ansøgerens ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år. 

 

9. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis. 

 

Hvis en anden transportform end den billigste benyttes, skal 

borgeren selv betale differencen.  

 

10. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Majoriaq indstiller alle ansøgninger om mobilitetsfremmende 

ydelser til Departementet for Sociale Anliggender og 

Arbejdsmarked, som træffer afgørelsen.  

 

11. Hvem leverer ydelsen?  Departementet for Social Anliggender og Arbejdsmarked. 

 

12. Kompetencekrav til 

leverandøren? 

Ingen.  

13. Hvordan følges op på 

ydelsen?  

Majoriaq følger sagen, indtil ansøgeren er flyttet og dermed rejst 

fra den givne by. 

 

14. Klagevejledning  Der er ikke klageadgang til Naalakkersuisuts afgørelser.  

 

 


