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1 Indledning Denne kontrakt fastsæ
tter opgaver og målsæ

tninger, som Kommune
 Qeqertalik forpligter si

g på, at
varetage for Grønlands

 Selvstyre. Til dette yde
s et årligt driftstilskud a

f Grønlands Selvstyre. 
Kontrakten er

grundlaget for samarbe
jdet mellem Kommune 

Qeqertalik og Grønland
s Selvstyre og skal fun

gere som et
styringsredskab for beg

ge parter. Kontrakten in
deholder opgaver, der 

skal udføres i- eller i fo
rbindelse med

kommunens Majoriaq, 
som en forudsætning fo

r udbetaling af driftstils
kuddet fra Grønlands S

elvstyre om
Vejlednings- og opkval

ificeringsdelene. Kontra
kten er suppleret med b

ilag omkring rammer fo
r og opgaver i

Majoriaq, en oversigt o
ver samspillet mellem G

rønlands Selvstyre og k
ommunen/Majoriaq sam

t en
skabelon for den kvant

itative indberetning.

Kommunen afholder ud
gifter til arbejdsmarked

sdelen via det kommun
ale bloktilskud.

Aftalen er gældende fo
r 1 år i perioden 1. janu

ar 2021 - 31. decembe
r 2021.

Driftstilskud og elevkvo
te til Majoriaq for finans

äret 2021 er beskrevet
 i afsnittet "Økonomi".

2 Baggrund l overensstemmelse m
ed lnatsisartutlov nr. 28

 af 9. december 2015 o
m Job, Vejlednings- og

Opkvalificeringscentre 
har kommunalbestyrels

en for Kommune Qeqe
rtalik oprettet Job, Vejle

dnings- og

Opkvalificeringscentre 
i hver by i kommunen. 

Disse centre bliver kald
t Majoriaq.

Majoriaq er en organisa
torisk enhed med følge

nde overordnede aktivi
teter:

1) Yde en landsdække
nde vederlagsfri servic

e til fremme af udvikling
en af arbejdsmarkedet,

 herunder
styrkelse af arbejdskra

ftens faglige kompeten
cer og geografiske mob

ilitet.

2) Lave en opsøgende
 arbejdsmarkedsindsat

s lokalt, regionalt og na
tionalt. Formidle kontak

t mellem

arbejdssøgende og arb
ejdsgivere med henblik

 på etablering af konkre
te ansættelsesforhold i

nden
for alle erhverv og for a

lle typer stillinger.

3) Tilbyde karrierevejle
dning og udarbejde ind

ividuelle handlingsplan
er i samarbejde med de

arbejdssøgende med s
igte på permanent besk

æftigelse på arbejdsma
rkedet.

4) Formidle faglige kurs
er til opkvalificering af a

rbejdssøgende.

5) Varetage vejledning
 og administration af an

søgere til uddannelses
området.

6) Samarbejde med fol
keskolen om vejledning

 af folkeskolens ældste
 klassetrin.

7) Formidle faglige kurs
er til opkvalificering af a

rbejdssøgende. Komm
unalbestyrelsen kan be

slutte, at
Majoriaq skal afvikle op

kvalificerende forløb til 
uddannelses- eller arbe

jdsmarkedsparathed.

8) Foretage matchgrup
pering af ledige borger

e. I tvivlssager indstille
s til visitation i

Samarbejdsorga net jf.
 §5, stk. 3 i lnatsisartutl

ov nr. 28 af 9. decembe
r 2015 om Job, Vejledn

ings og
Opkvalificeringscentre. 9) Administrere og vejle

de til revalidering af bo
rgere med nedsat arbe

jdsevne, herunder udar
bejdelse

af revalideringsplaner. 10) Registrere arbejdsl
edige ien jobportal og a

ndre relevante databas
er.

Derudover administrere
r Majoriaq arbejdsmark

eds- og revalideringsyd
elser, sagsbehandling 

af ansøgninger
om mobilitetsfremmend

e ydelser samt ansøgn
inger om anvendelse a

f udefrakommende arb
ejdskraft.



AI henvendelse til kom
munen vedrørende vej

ledning om arbejdsmar
ked, uddannelse eller o

pkvalificering

sker i Majoriaq. Dette b
enævnes én-dørs-princ

ippet og er det grundlæ
ggende princip for Majo

riaq, jf. § 8

0m organisering. 3 Formål Det overordnede formå
l med Majoriaq er at:

o løfte uddannelsesniv
eauet hos borgerne

o nedbringe arbejdsløs
heden

o at styrke kompetence
rne iarbejdsstyrken gen

erelt

Oprettelsen af Majoriaq
 er et led i Naalakkersu

isuts strategi for at øge
 beskæftigelsen. Dette 

gøres ved at
skabe ét samlet grønla

ndsk arbejdsmarked m
ed en kompetent og eff

ektiv forvaltning til at un
derstøtte det.

Centrene skal sikre en 
"en-dørs-politik" så arb

ejdsledige og unge, de
r endnu ikke er påbegy

ndt en
uddannelse eller introd

uceret til arbejdsmarke
det, kan få lagt en plan

 for, hvordan de kan ko
mme videre og

på sigt komme ind på- 
eller tilbage til arbejdsm

arkedet. Derudover tilb
ydes opkvalificering for

 borgere.

4 Målsætning Den overordnede måls
ætning for Majoriaq er,

 at der etableres ensar
tede og effektive arbejd

sgange, hvor
synergien mellem fago

mråderne job, vejlednin
g og opkvalificering bru

ges bedst muligt. Dette
 skal sikre, at

borgerne bliver sat i ce
ntrum og får den bedst

 mulige vejledning og o
pkvalificering samt hjæ

lp til at bidrage
til arbejdsmarkedet. Delmålene er: o Vejledning og koordin

ering mellem opgavern
e forbedres. Det vil lett

e den vejledningssøge
nde i

at finde vejledning og in
formation om arbejdsm

arked, uddannelse elle
r opkvalificering.

o Dialog med erhvervs
livet omkring behovet f

or specifikke kompeten
cer forbedres. Herunde

r
opkvalificerings og/elle

r efteruddannelsestilbu
d skal så vidt som muli

gt være

efterspørgselsorientere
t.

o Antallet af unge der s
øger optagelse på en k

ompetencegivende udd
annelse, og bliver opta

get,
skal forøges. Dette gæ

lder også opkvalificerin
g af den eksisterende a

rbejdsstyrke, der forven
tes

at forbedre arbejdsmar
kedsvilkårene for borge

rne. Det forudsættes og
så, at frafaldet i

uddannelserne vil mind
skes som følge af den 

forbedrede vejledning.

Dette fører til, at kompe
tencerne i arbejdsstyrk

en forbedres, så flere b
orgere er faglærte/tillæ

rte, hvorved

erhvervslivets efterspø
rgsel efter specifikke ko

mpetencer i højere gra
d kan imødekommes.

For at opfylde de skitse
rede mål, skal Majoriaq

 bl.a. gennem vejlednin
g og introduktionsforløb

, eller
opkvalificerende forløb

 i FA1 eller ikke-boglig 
opkvalificering, forsøge

 at kvalificere hver enke
lt

uddannelsessøgende t
il optagelse på en kom

petencegivende og/elle
r studieforberedende u

ddannelse.

1 FA: Folkeskolens Afg
angsprøve.



5 Resultatmål Det overordnede mål fo
r det grønlandske arbe

jdsmarked er, at der er
 en så høj beskæftigels

e blandt
landets borgere som m

uligt. Dette nås ved, at 
kompetenceniveauet i 

arbejdsstyrken afspejle
r behovene for

specifik arbejdskraft i e
rhvervslivet. Delmålene

 er:

Unge under 30 år skal 
vejledes i retning af ud

danne|se.Der skal lave
s opsøgende vejlednin

g af
unge der er hverken un

der uddannelse eller i b
eskæftigelse. Ifølge Gr

ønlands Statistik var 32
%

af unge hverken uddan
nelsesaktive eller i bes

kæftigelse i 2018

Arbejdsmarkedskontor
et skal igangsætte forlø

b for ledige og førtidspe
nsionister, der vil tilbag

e
på arbejdsmarkedet, af

klaringsforløb skal afho
ldes hurtigst muligt og 

efter behov.

60 % af de langtidsledi
ge skal i gang med et r

evalideringsforløb, og d
er skal laves løbende

opfølgning på alle reva
lidender. Der skal minim

um være opfølgning hv
er 3. måned.

Der skal lægges en ind
ividuel plan for hver en

kelt borger, som henve
nder sig med ønsket om

hjælp til at komme vide
re. Det er lovpligtigt at 

udarbejde en handlings
plan for borgeren og

metoden der skal beny
ttes er beskrevet under

 arbejdsgangsbeskrive
lser

Sikre en korrekt match
gruppering.

Kommunalbestyrelsen 
skal lave målsætninger

 for Majoriaqs målgrupp
er. Majoriaq skal

redegøre for disse i for
bindelse med fremsend

else af den årlige redeg
ørelse om Majoriaq

centre, jf. kap. 6. Majoriaq skal lave intro
duktionsforløb for nye l

ærlinge, minimum 1 om
 året.

Hensigten er, at komm
unen yder den bedst m

ulige sagsbehandling fo
r at nå målet med nedb

ringelse af
ledighed. A. Målgrupper for Majoria

q

Alle ledige i matchgrup
pe 1 og 2. Matchgrupp

e 3 skal visiteres til soc
ialforvaltningen.

Alle arbejdssøgende. Alle vejledningssøgend
e til uddannelse i og ud

enfor Grønlandz samt i
ft. arbejdsmarked.

Brancheskolelærlinge v
ed studiestart og under

 praktikophold.

Folkeskoleelever op til 
18 år. Dette gøres i sam

arbejde Folkeskolen.

Ansøgere til opkvalifice
ring til uddannelse eller

 arbejdsmarked.

Borgere der har behov
 for behandling, eller ek

stra støtte udover det M
ajoriaq kan tilbyde, ska

l
borgeren henvises til d

e sociale myndigheder
 i kommunen. Derefter 

kan et samarbejde om 
de

bedst mulige tiltag for d
enne gruppe borgere in

dledes med de sociale 
myndigheder3.

Majoriaq skal varestå m
atchgruppering og i tviv

lsområder om matchgr
uppering af borgere og

/eller hvilken
instans, der er ansvarli

g for dem, kan sagen in
dstilles til samarbejdso

rganet, hvori der er del
tagelse af

Majoriaq, evt. folkeskol
en efter behov og de so

ciale myndigheder. Sam
arbejdsorganet kan da 

indstille til

den mest relevante sag
sbehandling enten i Ma

joriaq eller i socialforva
ltningen.

2 lnatsisartut/ov nr. 4 a
f 29. november 2013 o

m uddannelses- og vej
ledning kap. 4, § 18

3 Der henvises til Stud
enterrâdgivning, når de

t drejer sig om borgere
 i FA og ikke - bog/ige f

orløb samt erhvervsudd
annelseslærlinge.



I samarbejdsorganet sk
al der være deltagelse 

af repræsentanter fra M
ajoriaq, det sociale om

råde samt

folkeskolen, jf. Inatsisa
rtutlov nr. 28 af 9. dece

mber 2015 om job-, ve
jlednings- og opkvalific

eringscentre § 5

stk 5 B. Opgavebeskrivelser
i Majoriaq

Kommunalbestyrelsen 
er ansvarlig for, at udfø

re en række opgaver i 
henhold til lovgivningen

. På baggrund

af denne resultatkontra
kt, er kommunalbestyre

lsen ansvarlig for at ud
føre nedenstående opg

aver.

I. Vejledning Modtage og hjælpe vej
ledningssøgende borge

re og tilbyde vejledning
 herunder

karrierevejled ning. Opsøgende vejledning
 af unge der er udenfor

 uddannelses- og arbej
dsmarkedssystemet.

Der skal udarbejdes en
 handlingsplan per borg

er. Handlingsplanen sk
al følge borgeren genn

em

hele systemet uanset h
vilken forvaltning, der v

aretager sagsbehandlin
gen.

Visitere arbejdsledige b
orgere samt beskæftige

de, der har brug for et l
øft, eksempelvis til

faglige kurser (Finanslo
vsbaserede, PKU, AMA

 m.fl.). Kurserne skal in
dskrives som elemente

ri

handlingsplanen. Have tæt dialog med b
rancheskolerne vedr. u

dbuddet af kurser.

Være opsøgende og ha
ve tæt kontakt til det lo

kale, regionale og natio
nale erhvervsliv.

Såfremt kommunalbes
tyrelsen finder det hens

igtsmæssigt, kan dele a
f vejledningen

centraliseres, således c
entralt placeret vejlede

re kan støtte den lokale
 vejledning. Dette for a

t
sikre, at borgerne får d

en bedst mulige vejledn
ing. Vejledningen kan f

oretages online via Sky
pe

o.l. II. Generel uddannelse
sveiledning samt speci

fikke forløb for branche
skolelærllnge

Varetage uddannelses
vejledning.

Yde hjælp til udfyldning
 af ansøgningsskemae

r til uddannelser i Grøn
land og sørge for, at al

le
nødvendige bilag er ve

dlagt.

Modtage og videreeksp
edere uddannelsesans

øgninger til uddannelse
r i Grønland samt

ansøgninger om uddan
nelsesstøtte.

Modtage uddannelsesa
nsøgninger til erhvervs

uddannelseri Danmark
, som ikke udbydes af e

n
brancheskole i Grønlan

d. Dette gør sig i størst
 omfang gældende i Nu

uk.

Forestå registrering og
 dataindsamling i IT-reg

 vedr. personer, der sø
ger optag på uddannel

se

jf. afsnit 6 om rapporter
ing

Varetage studie- og pra
ktikvejledning af erhver

vsuddannelseslærlinge
 før studiestart og unde

r
praktikophold, evt. hos

 brancheskolerne.

Udarbejde elevudtalels
er.

Gennemføre introduktio
nsforløb for erhvervsud

dannelseslærlinge til br
ancheskoler.

Identificere og varetage
 kontakt til praktikplads

er.

Modtage og videreeksp
edere ansøgninger om

 praktikpladsgodkende
lse.

Udarbejde lærlingekon
trakter. Når en lærling f

inder en praktikplads u
denfor hjembyen,

udarbejder modtagerby
en en lærlingekontrakt.



III. O kvalificerin Varetage kontakten til b
rancheskoler og udføre

 3-parts samtaler.
Eventuelt regionsskole

forløb.

Visitere og vejlede ledi
ge borgere til opkvalific

erende boglige 0g ikke
-boglige forløb som

værksteds- og jobtræn
ingsforløb.

Afvikle FA-forløb for må
lgruppen af personer, d

er ønsker opkvalificerin
g til en uddannelse.

Afvikle informationsforl
øb for målgruppen af u

nge arbejdsløse og and
re, der skal gøres

arbejdsmarkedsparate 
og eller uddannelsespa

rate.

Visitere til et højskoleo
phold på de højskoler M

ajoriaq har et samarbe
jde med. Grønlands

Center for danske højs
koler - GCDH, som bef

inder sig i Majoriaq Qa
qortoq varetager al

kommunikation med og
 om højskoleri Danmar

k4.

IV. Samarbejde med de
t kommunale skolevæs

en om unge op til 18 år

Bistå det kommunale s
kolevæsen - folkeskole

n, frie grundskoler, efte
rskolerne og

folkehøjskolerne og ud
dannelsesinstitutionern

e med forberedelse og
 gennemførelse af

overgangsvejledning. Modtage kopi af de i fo
lkeskolen udarbejdede

 handleplaner for afgan
gselever og samt ande

t
nødvendigt materiale ti

l brug for vejledningen,
 herunder afgangsbevis

er og karakterer for de

enkelte elever. Forestå målrettet vejled
ning af unge, som uden

 en særlig vejledningsin
dsats har eller vil få

vanskeligheder ved at 
vælge, påbegynde elle

r gennemføre en uddan
nelse eller et arbejde.

Opsøgende vejledning
 af unge, der efter endt

 folkeskole eller tilsvare
nde undervisningspligti

gt
forløb, ikke har påbegy

ndt uddannelse eller ar
bejde, eller som har afb

rudt et

uddannelsesforløb. Samarbejde med den u
nge og forældremyndig

hedshaverne om udarb
ejdelse af en

uddannelseshandlepla
n, hvis den unge ikke e

r i gang med en uddan
nelse eller er i arbejde,

 eller

har afbrudt et uddanne
lsesforløb.

Hvis den unge ikke har
 en uddannelseshandle

plan fra folkeskolen, sk
al det sikres, at

handleplanen udarbejd
es i samarbejde med d

en unges daværende s
kole.

Sikre, at der afholdes s
amtaler med den unge

 under 18 år og forældr
emyndighedshaverne o

m

opfyldelse af uddannel
seshandleplanen og om

 fastsættelse af nye elle
r reviderede mål.

V. Arbejdsformidling varetage arbejdsformid
ling og arbejdsanvisnin

g til arbejdssøgende af
 alle typer stillinger sam

t
anvisning af arbejdskra

ft til arbejdsgivere fra a
lle erhverv.

Tildele tid til vejledning
ssamtale for alle første

gangsledige og udarbe
jde en universel

handlingsplan. Registrere og tilbyde a
rbejdsledige borgere i e

n jobportal og andre re
levante databaser.

varetage aktivering, rev
alidering og omskoling.

4 Såfremt det ønskes, 
at sende borgere på an

dre højskoler end dem,
 der er indgået aftaler m

ed, skal departementet
 konsulteres, og

DGH - Det Grønlandsk
e Hus skal informeres o

m borgerens ophold.



o Afholde Vejlednings-
 og Motivationsforløb fo

r førtidspensionister og
 langtidsledige

o Bistå med udarbejde
lse af CV for arbejdsled

ige på www.su|i.gl .

o Foretage matchgrupp
eringer af arbejdsledige

.

o Registrere midlertidig
t ledige for arbejdsmark

edsydelser (særligt hje
msendte

fabriksmedarbejdere og
 |ign.).

o Tilrettelægge og visit
ere til kurser (b|.a. PKU

, AMA m.fl.) for arbejds
ledige.

o Modtage ansøgninge
r om mobilitetsfremmen

de ydelser for borgere 
der vil flytte til en anden

by, hvor de kan få besk
æftigelse.

o Sagsbehandle ansøg
ninger 0m arbejdsmark

edsydelser og revalide
ringsydelse.

o Modtage ansøgninge
r fra arbejdsgivere om 

anvendelse af udefrako
mmende arbejdskraft

o Lave en opsøgende a
rbejdsmarkedsindsats 

til erhvervslivet lokalt, r
egionalt og nationalt, s

amt
formidle kontakt mellem

 arbejdsgiver og arbejd
ssøgende med henblik

 på konkrete ansættels
er,

samt etablering af lærli
nge- og praktikpladser.

Prioriteringsliste Majoriaq skal lave en k
ommunal prioriteringsli

ste over beskrevne opg
aver. Selvstyret indstille

r denne
prioritering af emner fo

r Majoriaqs opgaver:

1. Vejledning 2. Opsøgende vejledni
ng for unge udenfor sy

stemet

3. Arbejdsformidling 4. O kvalificerin 6 Rapportering Kommunalbestyrelsen 
udarbejder og indsende

r til Departement for Er
hverv og Arbejdsmarke

d en årlig

redegørelse for hvert M
ajoriaq-center om opfyl

delse af resultatkontrak
ten, der indsendes sam

men med
regnskabet for det bevi

lgede driftstilskud.

Kommunalbestyrelsen 
skal indsende redegøre

lsen for opfyldelsen af 
resultatkontrakten sene

st 1. april året

efter. Til afrapportering
 af tal skal Majoriaq be

nytte udskrivninger fra 
det elektroniske data-s

ystem lT-reg
for det foregående kale

nderår. De indberetted
e oplysninger sammen

holdes med de i resulta
tkontraktens

fastsatte resultatmål m
ed henblik på evaluerin

g af Majoriaqs opfyldel
se af centrets forpligtel

ser.

Udskrivninger fra det e
lektroniske data-system

 IT-reg skal minimum in
deholde udarbejdede

handlingsplaner, afhold
te hold, og liste over al

le 3 matchgrupper.

Rapporteringen skal dæ
kke det foregående kal

enderår og indeholde a
ktiviteter for

erhvervsuddannelseslæ
rlinge, opkvalificering, v

ejledning og arbejdsma
rked.Til rapporteringen

 benyttes
vedlagte skabelon (Ska

belon: Opfølgning på re
sultatkontrakt).



Om anvendelsen af Su
li.gI

Kommunalbestyrelsen 
skal anvende jobportal

en www.suli. l til at få o
verblik over ledige stilli

ngeri
Grønland og formidle s

tillingerne til arbejdssøg
ende. Den arbejdssøge

nde skal lægge sit CV 
ind på portalen,

hvor kommunalbestyre
lsen er ansvarlig for at 

yde vejledning i brugen
 af det, og lægge arbej

dssøgendes CV
ind på det, såfremt den

 arbejdssøgende ikke s
elv er i stand til det.

Majoriaq kan yde vejled
ning til personer som e

r betinget optaget på e
n uddannelse, hvor der

 indgår et

lærlinge eller praktikfor
løb som en del af udda

nnelsen, og som ikke h
ar indgået en aftale om

 Iære- eller
praktikplads skal udfyld

e CV på Naalakkersuis
uts jobportal, jf Inatsisa

rtutlov nr. 17 af 27. nov
ember 2020

om virksomheders og o
ffentlige myndigheders

 samfundsansvar ved a
nsættelse af lærlinge o

g praktikanter.

Selvstyret samt Grønla
nds Statistik kan til enh

ver tid trække statistisk
e oplysninger ved hjæl

p af IT reg og
jobportalen www.suli. l 

om Majoriaqs aktivitete
r, jf. Inatsisartutlov nr. 2

8. af 9. december 2015
 om job,

vejlednings og opkva/if
iceringscentre, samt Re

gisterforskrift for Depar
tementet for Erhverv og

Arbejdsmarked. Alle der er arbejdssøge
nde mere end 14 dage

 skal lave CV på www.s
uli. l.

7 Personale Kommuna|bestyrelsen 
skal til stadighed sikre 

en kontinuerlig opbygn
ing og udbygning af ko

mpetencer

blandt Majoriaq ansatte
 til at varetage Majoriaq

s opgaver.

Det af Grønlands Selvs
tyre udbetalte driftstilsk

ud, jf. kapitel om driftst
ilskud, må alene benytt

es til
aflønning af erhvervsud

dannelsesvejlednings- 
og undervisningsperso

nale samt centerleder. 
Dertil

aktiviteter knyttet til dis
se, som eksempelvis u

ddannelses- og samarb
ejdsrejser, kursusmate

rialer og
undervisningsudstyr. S

kulle kommunalbestyre
lsen ønske at ansætte 

en fagchef udover det r
elevante antal

centerledere, afholder 
kommunen alene udgif

ten til denne stilling.

Kommunalbestyrelsen 
skal med hensyn til sam

mensætningen af perso
nalet i Majoriaq drage o

msorg for, at
personalegruppen har 

en størrelse, sammens
ætning og med de nød

vendige kvalifikationer 
og kompetencer

til at sikre, at opgavelø
sningen kan ske på en

 kompetent og kvalifice
ret måde, således at re

sultatmålene
nås. De ansattes udda

nnelses- og erfaringsm
æssige baggrund skal 

således modsvare Maj
oriaqs opgaver og

målsætninger således 
at sagsbehandlingen a

f arbejdsledige borgere
 m.f|. foretages på en e

ffektiv og
kompetent måde. Opkv

alificeringstilbud for ans
atte i Majoriaq foretage

s i samarbejde Grønlan
ds Selvstyre.

Personalets løn- og an
sættelsesvilkår er omfa

ttet af offentlige overen
skomster og aftaler ind

gået mellem

Naalakkersuisut, komm
unerne og de aftaleber

ettigede organisationer
.

Grønlands Selvstyre ka
n bistå med sparring ve

drørende ansættelse a
f kvalificeret personale.

8 Organisering Ved denne resultatkon
trakt forpligtiger kommu

nalbestyrelsen sig på o
pgaveløsningen i overe

nsstemmelse

med Inatsisartutlov nr. 
28 af 9. december 201

5 om Job, Vejlednings-
 og Opkvalificeringscen

tre.



Kommunalbestyrelsen 
skal oprette 1 Majoriaq

 i hver by, som én orga
nisatorisk enhed, jf. § 1

 i loven.

organiseringen af Majo
riaq sker efter kommun

albestyrelsens beslutni
ng og under hensyntag

en til de lokale

forhold på den mest he
nsigtsmæssige måde f

or opgaveløsningen. H
vis kommunen ønsker 

det, vil
Grønlands Selvstyre væ

re behjælpelig med fag
lig sparring vedrørende

 organiseringen.

Organiseringen og den
 fysiske placering af de

 forskellige opgaver un
der Majoriaq skal være

 tydelig for

borgerne. Der skal i hver by opre
ttes 1 lovpligtigt samarb

ejdsorgan med deltage
lse af repræsentanter f

ra Majoriaq,
det sociale område og 

folkeskolen, jf. § 5, stk.
 3 i loven. Der skal udv

eksles relevante og nø
dvendige

oplysninger i samarbej
dsorganet til varetagels

e af den bedst mulige s
agsbehandling af borge

rne, jf. § 6 i
loven. Det påhviler kommuna

lbestyrelsen at fremska
ffe egnede bygninger o

g faciliteter til Majoriaq,
 og at forestå

disses drift og vedligeh
oldelse. Bygninger og f

aciliteter skal opfylde d
e til enhver tid gældend

e krav i
arbejdsmiljølovgivninge

n. Bygninger til brug fo
r Majoriaq skal have en

 så central beliggenhed
 som muligt,

således at adgangen ti
l Majoriaq er så synlig o

g hensigtsmæssig som
 muligt for kommunens

 borgere.

Kommunalbestyrelsen 
er ansvarlig for drift og 

tilsyn med kollegier i ko
mmunen.

9 Økonomi Udgifter til drift og udvik
ling af Majoriaq afholde

s af kommunen. Finans
iering sker dels gennem

 et
driftstilskud fra Grønlan

ds Selvstyre til vejledni
ngs- og opkvalificerings

delen og dels gennem 
et tilsvarende

kommunalt bidrag. Fina
nsieringen skal tilsamm

en sikre tilstrækkelige r
essourcer til opgaveløs

ningen i
forhold til vejlednings- o

g opkvalificeringsdelen
 i Majoriaq, hvor arbejd

sformidlingsdelen afho
ldes af

kommunens bloktilskud
.

Kommunalbestyrelsen 
skal drive Majoriaq øko

nomisk uafhængigt af k
ommunens øvrige opga

ver og
administration via etab

lering af en selvstændi
g regnskabskonto for M

ajoriaq. Al bogføring sk
al foretages på

denne konto, og skal d
anne baggrund for et å

rligt regnskab over drift
en af Majoriaq, som ko

mmunen
aflægger til Grønlands 

Selvstyre.

Ultimobalancen fremse
ndes senest d. 1. maj i

 det efterfølgende finan
sår, og regnskabet sen

est 1. oktober.

Begge dele fremsende
s på 10-cifferniveau.

Kommunalbestyrelsen 
skal fremsende et budg

et for det kommende fin
ansår til departementet

 senest 15.
december det foregåen

de år. Budgettet skal g
odkendes af Grønlands

 Selvstyre, før det får e
ffekt.

Kommunalbestyrelsen 
aflægger et selvstændi

gt budget for arbejdsm
arkedsdelen, og indber

etter dette til

Grønlands Selvstyre ve
d indgåelsen af resulta

tkontrakten.
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Budget for arbejdsmark
edsdelen

Kommunalbestyrelsens
 ansvar:

Kommunalbestyrelsens
 har økonomisk ansvar

 for følgende:

- Opsøgende vejlednin
g og vejledning genere

lt

- Arbejdsformidling - Afklaringsforløb - VM 
forløb

- Vedligeholdelse af by
gninger og lign.

10 Driftstilskud Af Grønlands Selvstyre
 ved Departementet for

 Erhverv og Arbejdsma
rked ydes kommunen e

t årligt
driftstilskud. Det forventede driftstils

kud til kommunen udm
eldes i oktober måned 

forud for finansåret elle
r snarest

efter det pågældende å
rs vedtagne finanslov.

Kommunalbestyrelsen 
udarbejder i forbindelse

 med sin normale budg
etprocedure et årligt bu

dget for
Majoriaq. Dette fremse

ndes til departementet 
senest 15. december å

ret før budgetåret.

Kommunalbestyrelsen 
udarbejder i forbindelse

 med sin normale regns
kabsprocedure et årligt

 regnskab for
Majoriaq. En ultimobala

nce fremsendes til dep
artementet senest 1. m

aj det efterfølgende år.
 Et regnskab

for Majoriaq fremsende
s senest 1. oktober.

80 % af driftstilskuddet
 udbetales den 1. febru

ar hvert år. De resteren
de 20 % udbetales pr. 

1. oktober
samme år, såfremt afta

lerne i resultatkontrakte
n er overholdt. Hvis ikk

e dette er tilfældet, kan

departementet tilbageh
olde de resterende 20 

%, til en tilfredsstillende
 redegørelse er afgivet

 af
kommunalbestyrelsen.

 Sker dette ikke, kan de
partementet undlade a

t udbetale de resterend
e 20 % af

driftstilskuddet til komm
unen. Det samlede drif

tstilskud skal dække he
le finansåret, som drifts

tilskuddet
udbetales i. Kommunal

bestyrelsen er ansvarli
g for administrationen a

f det tildelte driftstilskud
 og forpligtet

til at rapportere til Grøn
lands Selvstyre i henho

ld til kap. 6.

Grønlands Selvstyres t
ilskud vedr. opgaver i r

elation til Brancheskole
rnes erhvervsuddannel

seslærlinge er
aktivitets- og elevtalsaf

hængigt og fastlægges
 for kommende finanså

r én ga ng årligt på bag
grund af det pr.

1. oktober forud for bev
illingsåret aktuelle elev

tal.

Tilskud i øvrigt vedr. M
ajoriaqs erhvervsuddan

nelsesvejlednings- og o
pkvalificeringsdel udgø

r et fast
driftstilskud. 11



Samlet tilskud til Major
iaq vedr. erhvervsudda

nnelsesvejlednings- og
 opkvalificeringsdel

Tabel 1 Tilskud Elever kr. Refusion antal Driftstilskud Kangaatsia
q 1.187.338 25

Driftstilskud Aasiaat 1.3
27.625 51

Driftstilskud Qasigianng
uit 1.203.145 36

Driftstilskud Qeqertarsu
aq 1.185.317 28

Ikke boglig forløb* 660.
000 x 6

Værksteder 1.190.993 
x 35

l alt 6.754.418 181 * 6 elevkvoter som sva
rer til 20 eleveri tre mån

eders forløb

For 2021 er det samled
e driftstilskud udregnet

 til kr. 6.754.418. Den 1
. februar 2021 overføre

s kr.

5.403.534. Dette beløb
 svarer til 80 % af det s

amlede driftstilskud.

De resterende 20 % af
 driftstilskuddet på kr. 1

.350.884 vil komme til u
dbetaling i fjerde kvarta

l 2021, under
forudsætning af, at kom

munen opfylder det afta
lte resultatmål.

Bemærk at by-inddelin
gen af driftstilskud er v

ejledende. Kommunen
 kan fordele midlerne e

fter de behov,

der er i de forskellige b
yer.

Hvis kommunalbestyre
lsen ikke indsender red

egørelsen til tiden eller
 er mangelfuldt de reste

rende 20 % af
driftstilskuddet kan tilba

geholdes som konsekv
ens.

Særlige tiltag og puljer A. Etablering af produk
tionsskolelignende forlø

b under Majoriaq/Værk
steder

Grønlands Selvstyre fo
rventer, ud fra kommun

ens andel af ungdomsa
rbejdsløse og det gene

relle antal af

unge under 30 år i bye
rne, at der kan være be

hov for at etablere ekst
ra hold i værksteds- og

jobtræningsforløb. Hold
ene kan eventuelt kom

bineres med boglig und
ervisning i enkelte fag e

fter behov.

Ud fra de ovennævnte 
vurdering af lokale beh

ov, forventes det, at ko
mmunen ansøger om e

kstra

projektmidler og elevkv
oter specifikt til oprette

lse og gennemførelse a
f yderligere værksteds-

 og
jobtræningsforløb. Midlerne til faglærer, m

aterialer og drift af proj
ekterne samt elevkvote

r tildeles direkte til proje
ktstedet og

udbetales som refusion
 for udgifter i forbindels

e med projektet. En pro
jektansvarlig skal udpe

ges og
afregne løbende med D

epartementet for Erhve
rv og Arbejdsmarked.

De bevilgede projektmi
dler og elevkvoter afreg

nes med Departement 
for Erhverv og Arbejdsm

arked.

B. Indsats overfor 15-1
8-årigeIkke-boglig forlø

b

12



Grønlands Selvstyre ig
angsatte i 2013 over en

 4-årig periode en ekstr
aordinær indsats overfo

r de 15-18-

årige. Departement for
 Erhverv og Arbejdsma

rked har valgt at fortsæ
tte med at tildele midle

r til afholdelse

af et lokalt tilpasset 'ikk
e-bogligt' forløb for 20 d

eltagere i 2021 med mi
nimum tre måneders va

righed. Til
dette forløb bevilges de

r kr. 660.000. Elevstøtt
e afregnes særskilt.

Midlerne overføres efte
r afvikling af forløbet.

C. Vejledning i bygder Der skal gennemføres 
'overgangsvejledning' i

 alle bygder med over 1
0 unge, i aldersgruppen

 15 og 29 år. I

bygder med under 10 u
nge mellem de 15-29-å

rige, vurderer Majoriaq
, om vejledningen skal 

foregå i
nærmeste bygd, by, pe

r telefon eller Skype.

Der er en pulje på kr. 6
00.000 for hele landet t

il dækning af rejse- og 
opholdsudgifter samt

informationsmaterialer.
 Kommunalbestyrelsen

 indsender budgetteret
 ansøgning for bygdebe

søg til
Selvstyret. A. Udviklin s ul'e Der kan søges om mid

ler til projekter i Majoria
q.

Puljen for hele landet e
r på kr. 1.650.000 og b

evilges efter ansøgning
.

10.1 Elevkvote Elevstøtte bevilges til e
t kvotebestemt antal op

kvalificeringssøgende u
nder Majoriaq. Kvoten 

forhandles og

fastlægges én gang årl
igt i forbindelse med ud

melding af det forvente
nde driftstilskud.

Finder kommunalbesty
relsen, at der er behov

 for regulering af elevkv
oten, kan kommunalbe

styrelsen rette
en begrundet skriftlig a

nsøgning til departeme
ntet herom. Ansøgning

en skal indeholde en re
degørelse for

anvendelse af eksistere
nde elevkvote, Iærerkræ

fter samt Iokalemæssig
e potentialer og kapaci

tet.
Departementet vurdere

r løbende ansøgninger
 om regulering af elevk

voten.

For 2021 tildeles komm
unen en samlet elevkvo

te svarende til 181 elev
er med en gennemsnitl

ig

opkvalificeringstid på 1
0 måneder. Personer, d

er i deres handlingspla
n ønsker optagelse på 

en uddannelse,
som de allerede opfyld

er adgangsbetingelsern
e for, kan ikke tildeles e

levstøtte, der kan dog a
nsøges

særskilt bevilling til elev
støtte, hvis omstændig

hederne taler derfor.

De bevilgede elevkvote
r afregnes med Depart

ement for Erhverv og A
rbejdsmarked.

1 Elevkvote svarer til 1
 elev der modtager i 10

 måneder. Det betyder 
f.eks. hvis 2 elever mod

tager
elevstøtte i 5 måneder 

det svarer til 1 elevkvot
e, 5 elever modtager e

levstøtte i 2 måneder d
et svarer til 1

elevkvote. 13



11 Tilsyn Grønlands Selvstyre ha
r til enhver tid ret til og 

pligt til, at føre tilsyn me
d resultatkontraktens o

verholdelse
og opgavernes løsning

.

Grønlands Selvstyres t
ilsyn har et tosidet form

ål: Dels at følge aktivt o
p på de regelmæssige 

indberetninger

og registreringer på IT 
værktøjer og sikre, at d

riften og udviklingen lok
alt er i overensstemme

lse med
resultatkontrakten, og d

els at gå i dialog med k
ommunen og yde faglig

 hjælp, sparring og vejl
edning,

såfremt der er behov fo
r det.

Departement for Erhve
rv og Arbejdsmarked fø

rer tilsyn med anvende
lsen af det bevilgede d

riftstilskud
samt det bevilgede ele

vstøtte.

Såfremt det konstatere
s, at driftstilskuddet og 

elevstøtten anvendes t
il andre formål end det 

bevilgede, kan

Depa rtement for Erhve
rv og Arbejdsmarked s

tandse udbetaling af dr
iftstilskud samt elevstø

tte og kræve
hel eller delvis tilbageb

etaling af udbetalt drifts
tilskud.

12 Tvister, misligholdel
se og varsler

Denne kontrakt er en ra
mmekontrakt. Opstår d

er uenighed om fortolkn
ingen af kontrakten, sk

al parterne

gennem forhandling sø
ge at opnå enighed. De

t forudsættes, at begge
 partner udviser positiv

forhandlingsvilje. Såfremt Grønlands Sel
vstyre misligholder den

ne kontrakt, kan komm
unalbestyrelsen ophæv

e aftalen med

6 måneders varsel. For
inden skal Grønlands S

elvstyre have modtage
t et skriftligt varsel om, 

at
kommunalbestyrelsen 

ønsker at ophæve kont
rakten og et forslag til, 

hvorledes eventuelle

uoverensstemmelser k
an bringes til løsning in

den for en frist afhæng
ig af uoverensstemmel

sens karakter
på minimum 1 måned. 

Hvis kommunalbestyre
lsen efter udløbet af fris

ten fortsat ønsker at op
hæve

kontrakten, skal komm
unalbestyrelsen fremse

nde meddelelse herom
 til Grønlands Selvstyre

 med opsigelse
af kontrakten med 6 må

neders varsel. Såfremt
 der ved den endelige u

dmelding af tilskud for 
det

kommende finansår er 
væsentlig ændring iforh

old til den foreløbige ud
melding, vil kommunen

 kunne
opsige kontrakten med

 udgangen af det indev
ærende finansår.

Såfremt kommunalbes
tyrelsen misligholder va

retagelsen af de i kontr
akten eller bilag til denn

e angivne

opgaver, herunder ikke
 overholder rapporterin

gspligten, kan Grønlan
ds Selvstyre ophæve d

enne kontrakt
med 6 måneders varse

l. Forinden skal kommu
nalbestyrelsen have m

odtaget et skriftligt vars
el om, at

Grønlands Selvstyre ag
ter at ophæve kontrakt

en, og Grønlands Selvs
tyre skal give en nærm

ere begrundelse
herfor, samt fremsende

 et forslag til hvorledes
 eventuelle uoverensst

emmelser kan bringes 
til løsning inden

for en frist afhængig af
 uoverensstemmelsens

 karakter på minimum 1
 måned. Hvis Grønland

s Selvstyre
efter udløbet af fristen 

fortsat vil ophæve kont
rakten, skal Grønlands

 Selvstyre fremsende m
eddelelse

herom til kommunalbes
tyrelsen med opsigelse

 af kontrakten med 6 m
åneders varsel.

Såfremt der opstår en s
ituation, hvor kommuna

lbestyrelsen ikke kan u
dføre de aftalte opgave

r eller nå de
aftalte resultatmål, er k

ommunen forpligtet til s
traks at indberette dette

 til Grønlands Selvstyre
. Der skal

gives en udtømmende 
beskrivelse af årsagen

 til problemet, samt kom
munens eget løsningsf

orslag til
situationen. Det skal og

så beskrives udtømme
nde, hvorledes kommu

nen vil løse opgaverne
 og nå målene
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fremover. Gentagen m
anglende opnåelse af r

esultatmål eller mangle
nde opfølgning herpå b

etragtes som

væsentlig misligholdels
e og behandles som så

dan.

Opgaverne i Majoriaq, 
som beskrevet i denne

 resultatkontrakt, må ik
ke udliciteres, eller på a

nden måde

varetages af tredje par
t, som er privat aktør u

den Naalakkersuisuts g
odkendelse. Såfremt

kommunalbestyrelsen 
ønsker at uddelegere/u

dlicitere en eller flere a
f Majoriaqs opgaver til 

anden aktør,

skal der indhentes tillad
else i Grønlands Selvs

tyre til dette, før opgave
n bliver uddelegeret/ud

liciteret.

13 ikrafttræden, gyldigh
ed, genforhandling og o

psigelse

Nærværende kontrakt 
har virkning fra den 1. j

anuar 2021 og er gyldig
 i perioden 1. januar 20

21 - 31.
december 2021. Såfremt der i kontraktp

erioden indtræder væs
entlige ændringer, i for

hold til denne kontrakt,
 kan hver af

parterne med tre måne
ders frist kræve genfor

handling af aftalen. Re
tten til genforhandling i

ndebærer ikke
begrænsninger i retten

 til at gøre misligholdels
esbeføjelser gældende

, jf. afsnit 11.

Kontrakten kan gensidi
gt opsiges med mindst

 6 måneders varsel. Så
fremt kontrakten opsige

s, forpligtes

Grønlands Selvstyre til
 at varetage de opgave

r, der vedrører erhverv
suddannelsesaktivitete

r, med de før
denne kontraktens indg

åelse gældende princip
per for udgiftsfordeling.

, s' '/71 j' i  2 For Grønlands Selvstyr
e L x L c L\«T " ”å” ° *g

L « .» Hex« For Kommune Qeqerta
lik " få 'w v 

Bilag: Rammer for og o
pgaver i Majoriaq

1. Lovgivningsmæssige
 rammer

Det til enhver tid gælde
nde lovmæssige grund

lag for aktiviteter i Majo
riaq skal altid overholde

s. Ved
aftalens indgåelse best

år det lovmæssige grun
dlag af:

o Inatsisa rtutlov nr. 28
 af 9. december 2015 o

m Job, Vejlednings- og
 Opkva/ificeringscentre

o Landstingslov nr. 27 
af 30. oktober 1992 om

 regulering af arbejdskr
afttilgangen i Grønland

.

o Inatsisartutlov nr. 27 
af 9. december 2015 o

m ændring af landsting
slov om regulering af

arbejdskrafttilgangen i 
Grønland (Arbejdsgive

rs anvendelse afjobpor
talen)

o Inatsisartutlov nr. 23 
af 28. november 2016 

om ændring af Landstin
gslov om regulering af

arbejdskrafttilgangen i 
Grønland (Anvendelse

 på andre uddannelses
kategorier, rapportering

 m.v.)

o Inatsisartutlov nr. 5 a
f 8. juni 2014 om arbejd

sformidling mv.

o Inatsisartutlov nr. 6 a
f 3. juni 2015 om ændr

ing af Inatsisartutlov nr
. 5 af 8. juni 2014 om

arbejdsformidling m.v. 
(Anvendelse afjobporta

len)
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Inatsisartutlov nr. 22 af
 13. november 2017 0m

 ændring af Iandstingsl
ov 0m regulering af

arbejdskrafttilgangen i 
Grønland (Frist for afgø

relser)

Inatsisartutlov nr. 32 af
 9. december 2015 0m

 ændring af Inatsisartut
lov 0m arbejdsformidlin

g m.v.

(Øget anvendelse af m
obilitetsfremmende yde

lser)

Inatsisa rtutlov nr. 45 a
f 23. november 2017 0

m elevstøtte

Inatsisartutlov nr. 4 af 2
9. november 2013 om 

uddannelses- og erhve
rvsvejledning

Inatsisartutlov nr. 10 af
 19. maj 2010 om erhve

rvsuddannelser og kurs
er på

erhvervsuddannelseso
mrådet

Inatsisartutlov nr. 2 af 1
5. maj 2014 om arbejds

markedsydelse

Inatsisartutlov nr. 10 af
 1. juni 2017 om ændrin

g af Iandstingsforordnin
g om revalidering

(afklaringsforløb, fleksj
ob og løntilskud)

Landstingslov nr. 8 af 1
3. juni 1994 om sagsbe

handling i den offentlig
e forvaltning (samt

ændringslove) Landstingslov nr. 9. af 
13. juni 1994 om offent

lighed i forvaltningen (s
amt ændringslove)

Den af Naalakkersuisu
t vedtagne årlige finans

lov

Landstingsforordning n
r. 1 af 16. maj 2008 om

 ændring af Iandstingsf
orordning om

erhvervsuddannelser o
g erhvervsuddannelses

kurser (Udvidelse af hje
mmelsgrundlag for tilsk

ud i
forbindelse med kurser

 på erhvervsuddannels
esområdet, regler om p

raktikløn og præciserin
ger

som følge af ressortæn
dringer).

Landstingsforordning n
r. 11 af 18. december 2

003 om ændring af Lan
dstingsforordning om

erhvervsuddannelser o
g erhvervsuddannelses

kurser (Konsekvensæn
dringer vedrørende

pra ktikstøtte. Landstingsforordning n
r. 4 af 31. maj 2001 om

 revalidering, samt Lan
dstingsforordning nr. 3 

af 1.

juni 2006 om ændring a
f Landstingsforordning 

om revalidering.

Landstingsforordning n
r. 3 af 1. juni 2006 om æ

ndring af Iandstingsforo
rdning om revalidering

(Udvidelse af revaliden
dens aktivitetsmulighed

er, tilbud om optræning
 eller uddannelse udvid

es til

at gælde alle revaliden
der, og revalideringspe

rioden nedsættes til 2 å
r)

Landstingsforordning n
r. 14 af 12. november 2

001 om aktivering af le
dige.

Hjemmestyrets bekend
tgørelse nr. 3 af 9. janu

ar 2009 om den afslutte
nde evaluering i folkesk

olen
Bekendtgørelse nr. 20 

af 19. november 2007 
om kommunalbestyrels

ens indberetning af

oplysninger vedrørende
 arbejdsmarkedet, aktiv

ering af arbejds- og ud
dannelsessøgende og

arbejdskrafttilgangen i 
Grønland

Hjemmestyrets bekend
tgørelse nr. 40 af 18. s

eptember 1990 om kom
munal arbejdsformidlin

g og

regulering af arbejdskra
fttilgangen m.m.

Hjemmestyrets bekend
tgørelse nr. 24 af 26. a

ugust 1993 om reguler
ing af arbejdskrafttilgan

gen i
Grønland Hjemmestyrets bekend

tgørelse nr. 42 af 28. s
eptember 1994 om tilsk

ud til kommunale

beskæftigelsesforansta
ltninger

Hjemmestyrets bekend
tgørelse nr. 40 af 13. d

ecember 2001 om lønt
ilskud til

virksomhedsrevaliderin
g, revalideringsplan, re

valideringsydelse og fle
ksjob
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Bekendtgørelse nr. 24 
af 25. august 2008 om 

mobilitetsfremmende y
delse

Bekendtgørelse nr. 21 
af 1. juli 2008 0m tilsku

d til kurser på erhvervs
uddannelsesområdet

Bekendtgørelse nr. 14 
af 23. juni 2008 om kar

akterskala og anden be
dømmelse

Hjemmestyrets bekend
tgørelse nr. 20 af 19. n

ovember 2007 om kom
munalbestyrelsens

indberetning af oplysni
nger vedrørende arbejd

smarkedet, aktivering a
f arbejds- og

uddannelsessøgende o
g arbejdskrafttilgangen

 i Grønland

Inatsisartutlov nr. 17 af
 27. november 2020 0m

 virksomheders og offe
ntlige myndigheders

samfundsansvar ved a
nsættelse af lærlinge o

g praktikanter

Registerforskrift for De
partementet for Erhver

v og Arbejdsmarked
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Bilag: Skabelon: Opfølg
ning på resultatkontrak

t

Bilag: Ansøgningsskem
a til ,punkt A
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