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BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg 

vedrørende 

Forslag til landstingsforordning om kultur- og fritidsvirksomhed 

Afgivet til 2. behandling 

  

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under behandlingen bestået af: 

  

Landstingsmedlem Naimangitsoq Petersen, Atassut, formand 
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut, næstformand 
Landstingsmedlem Lars Karl Jensen, Siumut 
Landstingsmedlem Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit 
Landstingsmedlem Mogens Kleist, Kandidatforbundet 

  

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har efter 1. behandlingen under FM2002 
gennemgået forslaget med bemærkninger.  

Til brug for sin behandling af forordningsforslaget har Landstingets Kultur- og 
Uddannelsesudvalg indhentet kopi af de afgivne høringssvar.  

Udvalget har noteret sig, at KANUKOKA i sit høringssvar har anført, at 
kommunerne beklager, at den tidligere tiltænkte styrkelse af området ved nedsættelse 
af kultur- og fritidsbestyrelser er udgået i forordningsforslaget. Oprindeligt var det 
hensigten, at sådanne bestyrelser skulle afløse de nuværende fritidsnævn, der foreslås 
nedlagt i det nærværende forslag. 

Landsstyret har, under henvisning til kommunalreformkommisionens anbefaling om 
ikke at fastsætte styrelsesregler i særlovgivningen, ikke haft mulighed for at 
imødekomme KANUKOKAs ønske. 

Et enigt udvalg er indforstået med Landsstyrets begrundelse. 



Udvalget finder det tilfredsstillende, at til trods for at der ikke nedsættes 
fritidsbestyrelser, så har kommunalbestyrelsen i henhold til forordningsforslaget 
mulighed for selv at udarbejde en plan for kultur- og fritidsvirksomhed samt ansætte 
de nødvendige personelle ressourcer til at varetage området.  

Kultur- og fritidsvirksomhed kan ind imellem gribe så meget ind i hinanden, at det 
kan være svært at skelne, hvad der er hvad. Derfor er det glædeligt, at forslaget sikrer 
ligestilling mellem kultur- og fritidsvirksomhed.  

Desuden fastsættes det i forslaget, at Landsstyrets støtte fortrinsvis ydes til 
professionel virksomhed, eftersom der er konstateret en generel øget 
professionalisering i samfundet. Udvalget finder det meget tilfredsstillende, at 
begrebet professionel kunstvirksomhed introduceres inden for kulturområdet og 
indgår i kulturpolitikken.  

Et enigt udvalg støtter det af Landsstyret fremlagte Forslag til landstingsforordning 
om kultur- og fritidsvirksomhed. 

Med disse bemærkninger skal Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg overgive 
forslaget til 2. behandling. 
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