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Bemærkninger til landstingsforordningsforslaget 

  

  

Almindelige bemærkninger 

1. Indledning  

 
Baggrund for forslaget:  

Forslaget bygger på den gældende landstingsforordning om uddannelsesstøtte: 
landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte, som senest ændret 
ved landstingsforordning nr. 12. af 18. december 2003. Grundet omfanget af de 
foreslåede ændringer og for at skabe overskuelighed fremlægges forslaget i form af 
en ny sammenskrevet forordning.  

Baggrunden for forslagets udarbejdelse er primært anbefalingerne i Redegørelse om 
Uddannelsesstøttereform fra maj 2002. Redegørelsen er udarbejdet af Direktoratet 
for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Redegørelsen blev forelagt Landstinget 
til orientering i forbindelse med Landstingets forårssamling i 2002. I forslaget er det 
bestemmelserne i § 4 om støtteformer og støttebeløb, § 9 om bortfald af 
uddannelsesstøtte ved anden dækning af leveomkostninger og § 30 om klageadgang, 
der er foranlediget af anbefalingerne i den nævnte redegørelse. Disse ændringer skal 
ses i sammenhæng med foreslåede nye stipendie- og lånesatser mv. i 
tekstanmærkningerne til uddannelsesstøttekontiene i finansloven og tilsigtede 
ændringer vedrørende særydelser i den tilhørende bekendtgørelse om 
uddannelsesstøtte.  

Der er tillige ønsket åbnet op for et frit geografisk uddannelsesvalg. Dette er i 
forslaget indarbejdet ved § 1, stk. 4, hvor der som led i forsøgsordninger gives 
Landsstyret mulighed for at fravige betingelsen om, at en lignende uddannelse ikke 
kan fås i Grønland. 

Endelig er baggrunden for forslagets udarbejdelse tillige at få foretaget en generel 
ajourføring af forordningen, herunder ved indføjelse af nye bestemmelser, ændringer 
og præciseringer, der i forbindelse med administrationen af den gældende forordning 
er fundet behov for. Disse ændringer er foretaget i forslagets § 5, stk. 1 om 
finansieringsandelene vedrørende lærlingetilskud til arbejdsgiverne, § 8, stk. 2 om 
undtagelser i forhold til bopælskravet, § 24 om tilbageholdelse i uddannelsesstøtten 



for kost og logi, § 27, stk. 2 om overladelse af administrationen af 
uddannelsesstøttereglerne til andre myndigheder og institutioner under Grønlands 
Hjemmestyre end Uddannelsesstøtteforvaltningen og § 28 om indhentelse og 
videregivelse af oplysninger om den uddannelsessøgende.  

Der henvises for uddybning af de foreslåede ændringer nedenfor vedrørende 
forslagets hovedindhold og til bemærkningerne til forslagets enkelte bestemmelser.  

 
Hovedlinierne i lovforberedelsen:  

Redegørelsen om Uddannelsesstøttereform blev udarbejdet på baggrund af et af 
daværende landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke udstukket 
"Kommissorium for Uddannelsesstøttereform". Reformen organiseredes i form af en 
projektorganisation med en styregruppe med deltagelse af repræsentanter for 
direktoratet, Uddannelsesstøtte-forvaltningen, Økonomidirektoratet samt en 
arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for direktoratet, 
Uddannelsesstøtteforvaltningen, Økonomidirektoratet samt de uddannelses-søgendes 
organisationer i Grønland, K.I.K. og i Danmark, D.K.I.K. Arbejdet resulterede i 
redegørelsen, der blev færdig i maj 2002.  

Redegørelsen blev efterfølgende sendt til høring ved alle uddannelsesinstitutioner, 
direktoraterne i Hjemmestyret, De grønlandske Huse i Danmark, KANUKOKA og 
de uddannelsessøgendes organisationer.  

Forud for forelæggelsen af forslaget til landstingsforordning om ændring af 
landstings-forordningen om uddannelsesstøtte på Landstingets efterårssamling havde 
forslaget været til høring hos alle relevante parter, herunder også de 
uddannelsessøgendes organisationer.  

Det daværende ændringsforslag blev 1. behandlet under Landstingets efterårssamling 
den 14. oktober 2002. grundet senere udskrivelse af landstingsvalg bortfaldt 
forslaget.  

Med udgangspunkt i det ændringsforslag, der blev 1. behandlet på Landstingets 
efterårssamling 2002, fremlagde Landsstyret på Landstingets efterårssamling 2003 et 
forslag til en ny sammenskrevet forordning. Forslaget blev efter forslagets 1. 
behandling trukket tilbage af Landsstyret. Landsstyret fremsatte i forbindelse hermed 
et forslag til ændring af landstingsforordningen om uddannelsesstøtte, der alene 
omhandlede de dele af det tilbagetrukne forslag, der omhandlede 
praktikstøtteomlægningen for erhvervsuddannelseselever. Denne ændring af 
forordningen blev vedtaget.  

Landsstyret har med udgangspunkt i det forslag, der blev 1. behandlet på 
Landstingets efterårssamling 2003 og de tilkendegivelser, der blev fremført i 
Landstinget i forbindelse dermed, udarbejdet det fremlagte forslag.  



I forhold til dette forslag er der i det nu foreliggende forslag indarbejdet hjemmel for 
Landsstyret til som led i forsøgsordninger at åbne op for frit geografisk 
uddannelsesvalg: § 1, stk. 4.  

Der er desuden foreslået en ændring af bestemmelsen om finansiering af tilskud til 
arbejdsgivere, der ansætter lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser: § 5, 
stk. 1. Det foreslås nu, at finansieringsandelene fastsættes på finansloven.  

Der er desuden foreslået en ændring af bestemmelsen om undtagelser fra 
bopælskravet: § 8, stk. 2. Der er foreslået den ændring, at alle uddannelsesophold 
uden for Grønland ikke anses for bopæl uden for Grønland. Hidtil har det alene 
været de uddannelsesforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved 
opholdet.  

Der er desuden foretaget en ændring af bestemmelsen vedrørende klageadgang: § 30. 
Klagefristen er foreslået forlænget fra 4 til 6 uger. Samtidig er 
begyndelsestidspunktet for fristen foreslået ændret fra tidspunktet for modtagelse af 
afgørelsen til afgørelsens dato. Desuden er hjemlen for Landsstyret til at fastsætte 
regler for klageadgangen blevet begrænset. I det tidligere forslag kunne Landsstyret 
også fastsætte regler om begrænsninger i klageadgangen, men det er i det 
foreliggende forslag ikke medtaget. 

Endelig er der foreslået ny ikrafttrædelsesdato og foretaget mindre lovtekniske 
ændringer. 

Forslaget har i perioden 30. april til 4. juni 2004 været til høring hos de på vedlagte 
høringsliste, bilag 1, anførte høringsparter.  

  

2. Redegørelse for hovedpunkter i forslaget.  

Som nævnt i indledningen bygger forslaget dels på den gældende 
landstingsforordning om uddannelsesstøtte og dels på det forslag, der blev 1. 
behandlet på Landstingets efterårssamling i 2003.  

Den nuværende forordnings struktur er bibeholdt og de nuværende kapitler er 
videreført med samme titler. På grund af tilkomsten af enkelte nye bestemmelser og 
indarbejdelse af de ændringer, der blev vedtaget ved landstingsforordning nr. 5 af 23. 
maj 2000 og ved landstingsforordning nr. 12 af 18. december 2003, er 
paragrafnummereringen derimod ikke den samme.  

I præsentationen af de enkelte ændringer i forslagets indhold vil der blive taget 
udgangspunkt i de 3 kategorier af ændringer, der blev nævnt i indledningen, dvs.:  

1) Opfølgning på anbefalinger i Redegørelse om Uddannelsesstøttereform.  
2) Mulighed for at åbne for frit geografisk uddannelsesvalg. 
3) Ajourføringer af forordningen.  



 
Ad 1. Opfølgning på anbefalinger i Redegørelse om Uddannelsesstøttereform  

Redegørelse om Uddannelsesstøttereform:  

Formålet med reformen var at anvise forslag til enklere og mere brugervenlige 
uddannelsesstøtteregler under hensyntagen til  

- at de studerendes vilkår generelt ikke forringes  
- at administrationen af reglerne gøres lettere  
- at sikre en rationel udnyttelse af de økonomiske ressourcer.  

Forslagene skulle tage hensyn til et ønske om  

- at få flere i uddannelse  
- at få flere til at vælge den for den enkelte rigtige uddannelse  
- at få flere uddannelsessøgende til at gennemføre uddannelsen og  
- at motivere flere uddannelsessøgende til at arbejde i Grønland.  

Anbefalingerne i redegørelsen tog endvidere udgangspunkt i, at de studerende 
tildeles større ansvar og kompetence i forbindelse med tilrettelæggelsen af deres 
karriereforløb.  

I sammenfatningen i redegørelsen anføres det, at rammerne for arbejdet med 
uddannelsesstøttereformen har været givet ved dels det udstukne kommissorium og 
ved finansloven for 2002, der indeholdt besparelser på uddannelsesstøtteområdet på 
5 mio. kroner i 2002 og 10 mio. kroner i overslagsårene.  

I redegørelsen anføres det overordnet i sammenfatningen, at der lægges op til 
forenkling og effektivisering og til ordninger, der medfører større ansvar hos de 
uddannelsessøgende for tilrettelæggelse af eget uddannelsesforløb samt forvaltning 
af de midler, de får stillet til rådighed.  

Det anføres videre, at der som en nyskabelse stilles forslag om indførelse af et 
klippekortsystem, hvor de uddannelsessøgende tildeles et antal klip til gennemførelse 
af kompetencegivende uddannelser. Det anføres, at det vil forenkle administrationen 
og for den enkelte uddannelsessøgende medføre et større ansvar for tilrettelæggelse 
og planlægning af eget uddannelsesforløb. Derudover stilles der forslag om bortfald 
af en række ydelser mod i stedet at forhøje uddannelseslånene. 

 
Det nu foreliggende forslag:  

I det nu foreliggende forslag er anbefalingerne delvist indarbejdet. 
Klippekortsystemet foreslås indført i § 4, stk. 1. Nærmere regler om 
klippekortsordningen vil blive fastsat i bekendtgørelsesform i medfør af forslagets § 
4, stk. 3 og § 11.  



Med hensyn til bortfald af visse særydelser vil dette ske ved ændring af den 
gældende uddannelsesstøttebekendtgørelse: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 
6. februar 1998 om uddannelsesstøtte. 

Der er samtidig lagt op til ændringer i såvel låne- som stipendiesatserne. Disse 
fremgår af tekstanmærkningerne til hovedkontiene 40.13.24 Udlån og indfrielser af 
banklån, og 40.13.50 Stipendier og børnetillæg. Ændringerne indgår i Landsstyrets 
finanslovsforslag for 2005.  

Indførelsen af klippekortsystemet og omlægningen af låne- og stipendiesatser udgør 
grundelementerne i uddannelsesstøttereformen. 

Der er ved disse ændringer lagt vægt på de grundlæggende principper for reformen, 
dvs.: 

- at fremme de studerendes selvstændighed og eget ansvar for uddannelsesforløb og 
forvaltning af uddannelsesstøttemidler. 
- at forenkle og effektivisere uddannelsesstøtteadministrationen. 

Der er desuden taget udgangspunkt i følgende delstrategier: 

1) Omlægning fra særydelser til stipendier. 
2) Forbedring af uddannelsesstøttemulighederne skal først og fremmest komme 
uddannel- sessøgende på de kompetencegivende uddannelser til gode. 
3) Uddannelsessøgende i Danmark kompenseres særskilt for bortfald særydelsen 
trans- porttilskud, som denne gruppe hidtil alene har været berettiget til.  

Omlægning fra særydelser til stipendier er dels begrundet i ønsket om forenkling af 
uddannelsesstøttereglerne, og dermed også en administrativ lettelse, og dels i ønsket 
om at fremme de studerendes selvstændighed og eget ansvar for forvaltning af 
uddannelsesstøttemidler.  

At forbedring af uddannelsesstøttemulighederne først og fremmest bør komme de 
uddannelsessøgende på de kompetencegivende uddannelser til gode er begrundet i, 
at det vurderes, at de har størst behov for forbedrede vilkår sammenholdt med, at det 
er denne gruppe, der hidtil har været berettiget til forskellige særydelser. 

Ønsket om at kompensere de uddannelsessøgende i Danmark for bortfald af de 
særydelser, som de hidtil alene har været berettiget til er begrundet i ønsket om at 
sikre, at omlægningen fra særydelser til stipendier tager udgangspunkt i de 
forskellige forhold, der eksisterer for uddannelsessøgende i Danmark i forhold til 
uddannelsessøgende i Grønland. 

Med udgangspunkt i disse principper og delstrategier er der foreslået følgende 
ændringer: 



- Særydelser fjernes mod forhøjelse af stipendium og lånemuligheder. Dog 
bibeholdes juleferiefrirejse, dansk takst for børnetillæg for studerende i Danmark og 
betaling af behandlingsudgifter for studerende i Danmark. 

- Stipendiet for studerende på kompetencegivende uddannelser, undtaget de 
grundlæggende erhvervsuddannelser og for studerende på studieforberedende 
uddannelse uden for Grønland forhøjes mærkbart: 7,1 procent for studerende i Grl. 
og 9,5 procent for studerende i Danmark. 

- Stipendiet for studerende på studieforberedende uddannelse og 
uddannelsesintroduktions-forløb bibeholdes på nuværende niveau for 
hjemmeboende: 2.100 kr./mdr. Som udgangspunkt anses alle studerende på 
studieforberedende uddannelser for hjemmeboende, men der gives mulighed for 
dispensation for studerende, der af særlige grunde har haft behov for at etablere og 
opretholde egen husstand. Disse modtager 4.200 kr./mdr. svarende til nuværende 
niveau for udeboende.  

- Årslånet fordobles og udbetales pr. semester. 

Finansiering af forhøjelserne af stipendium og lånemuligheder sker inden for 
eksisterende ramme. Dette sker ved: 

- nedsættelse af lånemuligheder i forhold til hidtidige forslag.  

- studerende på studieforberedende uddannelse i Grønland anses som udgangspunkt 
for hjemmeboende. Dette punkt er videreført fra hidtidige forslag. 

- uddannelsesstøtte til prøveforberedende undervisning til FSA og FSUA. Dette 
punkt er videreført fra hidtidige forslag. 

De foreslåede ændringer af §§ 9 og 30 er også indarbejdelse af anbefalinger fra 
redegørelsen.  

Ved ændringen af § 9, stk. 1, § 7, stk. 1, i den gældende forordning bliver det 
præciseret, at det alene er stipendium og børnetillæg, men ikke særydelser, som den 
uddannelsessøgende kan udelukkes fra, hvis den pågældende samtidig vedvarende 
modtager anden offentlig støtte, som tilsigter at dække leveomkostninger.  

Ved ændringen af § 9, stk. 2, § 7, stk. 2, i den gældende forordning bliver det 
præciseret, at det kun er selve stipendiet, som den uddannelsessøgende ikke er 
berettiget til, hvis den pågældende under uddannelsen modtager uddannelsesløn eller 
andet uddannelsesvederlag, der tilsigter at dække leveomkostninger.  

Den foreslåede ændring af § 30, § 26 i den gældende forordning, medfører, at det 
nuværende Klagenævn for Uddannelsesstøtte nedlægges, og at der i stedet gives 
mulighed for at klage til landsstyret. Denne ændring er i redegørelsen anbefalet 
under henvisning til, at klager, der indgives til Klagenævnet for Uddannelsesstøtte 
typisk er rent juridiske fortolkninger af uddannelsesstøttereglerne, hvor der ikke 



umiddelbart er behov for en lægmandsvurdering. Det anføres videre, at det vil 
smidiggøre forvaltningen af klagesager, hvis de alene bliver revurderet af en juridisk 
sagsbehandler, og at sagsbehandlingstiden vil blive væsentligt kortere. Der er 
desuden foreslået en udvidelse af klagefristen fra 4 uger til 6 uger samtidig med, at 
det nu foreslås, at starttidspunktet for fristen bliver tidspunktet for afgørelsens dato i 
stedet for som hidtil tidspunktet for modtagelsen af afgørelsen. Denne ændring er 
begrundet i, at det kan være vanskeligt at dokumentere, hvornår en afgørelse er 
modtaget. Da afgørelsens dato ligger forud for modtagelsestidspunktet er fristen 
samtidig foreslået forlænget fra 4 til 6 uger. 

 
2) Mulighed for at åbne for geografisk uddannelsesvalg. 

Ønsket om åbning for geografisk uddannelsesvalg er i forslaget udmøntet ved § 1, 
stk. 4. Der gives her som led i forsøgsordninger Landsstyret hjemmel til at fravige 
betingelsen om, at en uddannelse ikke kan tages i Grønland.  

Med henblik på efterfølgende at give mulighed for helt frit geografisk 
uddannelsesvalg, giver bestemmelsen mulighed for, at Landsstyret inden for 
afgrænsede uddannelsesområder kan gøre sig erfaringer med at åbne for frit 
geografisk uddannelsesvalg, således at de uddannelsessøgende selv kan vælge, om 
de vil tage uddannelsen i Grønland eller uden for Grønland.  

 
3) Ajourføringer af forordningen. 

Det er fundet hensigtsmæssigt at ændre bestemmelsen om, hvorledes tilskuddet til 
arbejdsgiveres ansættelse af lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser skal 
finansieres. Efter gældende regler finansieres halvdelen af tilskuddet af Landskassen 
og den anden halvdel af indbetalte bidrag i henhold til landstingsloven om 
arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag. Landsstyret finder, at det giver større 
fleksibilitet at lade finansieringsandelene fastsætte på finansloven, hvorfor dette er 
foreslået i forslagets § 5, stk. 1. 

I forslagets § 8, stk. 2 er der foretaget den ændring, at alle uddannelsesforhold uden 
for Grønland fremover ikke anses som værende bopæl uden for Grønland i relation 
til betingelserne i § 8, stk. 1 om fast bopæl i Grønland som forudsætning for at kunne 
modtage uddannelsesstøtte. Ændringen er begrundet i, at Landsstyret ikke finder det 
rimeligt, at privat foranstaltede uddannelsesforhold uden for Grønland, eksempelvis 
efterskoleophold, skal være begrænsende for den pågældendes mulighed for at opnå 
uddannelsesstøtte på et senere tidspunkt. Ændringen skal også ses i sammenhæng 
med den foreslåede mulighed for åbning for frit geografisk uddannelsesvalg. 

I forslagets § 24, stk. 1 og 2, er der foreslået ændringer i den gældende forordnings § 
22, stk. 1. Som noget nyt er det foreslået, at landsstyret i uddannelsesstøtten også vil 
kunne tilbageholde betaling for kost og logi på kollegier og andre indkvarteringer, 
som Hjemmestyret eller kommunerne betaler for. Denne ændring er begrundet i, at 
Hjemmestyret i dag også betaler for kost og logi for de uddannelsessøgende, der er 



indkvarteret på kollegier og andre indkvarteringssteder uden for Grønland, herunder 
også uden for Danmark. Disse kollegier og andre indkvarteringssteder er ikke 
hverken ejet eller drevet af Hjemmestyret eller kommunerne.  

I forslagets § 24, stk. 2, er det tillige præciseret, at tilbageholdelse for kost og logi 
kan ske for den periode, hvor kost og logi stilles til rådighed for den studerende. 
Denne præcisering er begrundet i at skabe klar hjemmel til tilbageholdelse også i de 
perioder, hvor den studerende af forskellige grunde har valgt ikke at gøre brug af 
tilbuddet om kost og logi.  

Som noget nyt er der i forslagets § 27, stk. 2, givet mulighed for, at landsstyret helt 
eller delvist kan uddelegere administrationen af uddannelsesstøttereglerne fra 
Uddannelsesstøtteforvaltningen til andre myndigheder og institutioner under 
Grønlands Hjemmestyre. Baggrunden for denne bestemmelse er, at administrationen 
af uddannelsesstøttereglerne allerede nu er uddelegeret i et vist omfang til forskellige 
myndigheder og institutioner. Således varetager Direktoratet for Kultur, Uddannelse, 
Forskning og Kirke både i Nuuk og i København bestemte opgaver. Det samme gør 
uddannelsesinstitutionerne i Grønland og De grønlandske Huse i Danmark. For så 
vidt angår Husene er der i forvejen skabt klar hjemmel til denne uddelegering 
gennem den gældende forordnings § 25, stk. 1, videreført i forslaget som § 27, stk. 3, 
der giver mulighed for at uddelegere administrationen til en privat virksomhed. 
Formålet med § 27, stk. 2, er således at få skabt en tilsvarende klar hjemmel for 
uddelegering til myndigheder og institutioner under Hjemmestyret.  

Som noget nyt er der desuden som § 28 i forslaget indsat bestemmelser om adgangen 
til at indhente og viderebringe oplysninger om de uddannelsessøgende. Det er her for 
det første foreslået, at de myndigheder med videre, der administrerer 
uddannelsesstøttereglerne skal kunne indhente oplysninger hos offentlige 
myndigheder, institutioner og private virksomheder, der er af væsentlig betydning til 
brug for administration af uddannelsesstøttereglerne: § 28, stk. 1, nr. 1.  

Det er for det andet i § 28 stk. 1, nr. 2, foreslået, at de myndigheder med videre, der 
administrerer uddannelsesstøttereglerne vil kunne videregive oplysninger til 
hinanden om den uddannelsessøgende, der er af væsentlig betydning til brug for 
administrationen af uddannelsesstøttereglerne. Begge disse bestemmelser har til 
formål at skabe klar hjemmel til indhentelse og videregivelse af oplysninger, der er 
af væsentlig betydning til brug for administrationen af uddannelsesstøttereglerne.  

I forslagets § 28, stk. 1, nr. 3, er der foreslået hjemmel til, at de myndigheder mv., 
der administrerer uddannelsesstøttereglerne også vil kunne videregive oplysninger til 
studiestøtteadministrationerne i de nordiske lande om tildeling af uddannelsesstøtte 
fra Grønlands Hjemmestyre til borgere fra Grønland eller de nordiske lande, der er af 
væsentlig betydning til brug for kontrollen af, at de ikke for samme periode 
uretmæssigt modtager uddannelsesstøtte både fra Grønland og fra et nordisk land. 
Formålet med denne bestemmelse er ligeledes at få skabt en klar hjemmel til en 
sådan videregivelse, som anses som værende af væsentlig betydning for at kunne 
foretage en effektiv kontrol af, at der ikke uretmæssigt sker dobbeltudbetalinger.  



Endelig er der i forslagets § 28, stk. 1, nr. 4, indsat en hjemmel til, at de 
myndigheder med videre, der administrerer uddannelsesstøttereglerne, vil kunne 
videregive oplysninger om navne og adresser på uddannelsessøgende, som har givet 
deres samtykke dertil, til såvel offentlige myndigheder som private virksomheder i 
Grønland til brug for disses rekruttering af de uddannelsessøgende til job i Grønland 
efter afsluttet uddannelse og til brug for etablering af praktikophold og studiejobs 
under uddannelsen. Formålet med bestemmelsen er at etablere en klar hjemmel til en 
sådan videregivelse.  

I § 28, stk. 2, er der givet Landsstyret hjemmel til at fastsætte regler om adgangen til 
at indhente og videregive oplysninger, og det er blandt andet hensigten, at der herved 
skal ske en nærmere regulering af, under hvilke omstændigheder, der kan ske 
videregivelse i de § 28, stk. 1, nr. 4, angivne tilfælde.  

 
3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige  

 
3.1 Økonomiske konsekvenser for det offentlige  

Der vil være en mindre økonomisk besparelse ved nedlæggelse af klagenævnet , der 
vil blive tale om at spare en årlig rejse mellem Sisimiut og Nuuk med indkvartering 
for en person, ligeledes vil der spares mødediæter for indtil 4 personer en dag pr. år. 
De samlede bevillinger til klagenævnet i 2002 og 2003 er fastsat til 110.000 kr. 
Klagenævnets nedlæggelse vil ikke medføre en tilsvarende besparelse, da der fortsat 
skal anvendes ressourcer til klagesagsbehandlingen. Bortset herfra medfører de 
ændringer, der relaterer sig til opfølgning på anbefalingerne ikke i sig selv 
økonomiske konsekvenser for det offentlige.  

Forslaget skal imidlertid ses i sammenhæng med de samtidig tilsigtede ændringer af 
stipendie- og lånesatser i tekstanmærkningerne til finansloven samt de tilsigtede 
ændringer vedrørende bortfald af forskellige særydelser, der sker ved ændring af 
uddannelsesstøttebekendtgørelsen. Ændringerne berører følgende hovedkonti: 
40.13.24 Udlån og indfrielser af banklån, 40.13.50 Stipendier og børnetillæg med 
tekstanmærkning og 40.13.61 Særydelser, rejseudgifter, mm., KIIIPs institutioner 
med tekstanmærkning. 

Hovedkonto 40.13.26 Afdrag på uddannelseslån, vil i årene efter overslagsårene 
blive påvirket som følge af, at de uddannelsessøgende efter afsluttet uddannelse, 
påbegynder tilbagebetalingen af de større lån, som forordningsforslaget har givet 
mulighed for at optage. 

De økonomiske konsekvenser for FFL2005 og overslagsårene fremgår af 
nedenstående skema, hvori det af de foreslåede ændringer afledte forbrug i forhold 
til forbruget efter den nuværende forordning er oplistet:  

  



Aktivitet, beløb i tusinde kroner 2005 2006 2007/08

a 
Uddannelsesstøtte mellem- og videregående uddannelser i 
Danmark og øvrige udland 

787 1.907 1.907

b 
Uddannelsesstøtte mellem- og videregående uddannelser i 
Grønland 

477 1.159 1.159

c 
Uddannelsesstøtte studieforberedende uddannelser i 
Grønland og Danmark 

318 180 -1.178

d 
Prøveforberedende undervisning, enkeltfag til 
Folkeskolens Afgangsprøve og Udvidede Afgangsprøve 

-3.650 -7.300 -7.300

e Årslån 108 4.248 4.248

f Engangslån 12 12 12

g 
Lån i forbindelse med for meget udbetalt 
uddannelsesstøtte 

15 15 15

h Lån til pilotuddannelsen 2  2 2

i Bortfald af tilskuddet til bus- og togkort -23 -54 -54

j Bortfald af tilskuddet til bogkøb  -222 -443 -443

k Bortfald af tilskuddet til betaling af overvægt ved rejser -17 -33 -33

I alt: -2.192 -307 -1.665

Som det fremgår af tekstanmærkningen til hovedkonto 40.13.50 Stipendier og 
børnetillæg, i FFL2005, vil der både være de gældende satser for perioden frem til 
forordningens ikrafttræden den 1. august og de foreslåede nye satser for perioden 
derefter. Dette er baggrunden for forskellene mellem FFL05 og overslagsårene for 
punkterne a, b, e, i, j og k.  

En indførelse af klippekortsystemet forventes ikke at medføre øgede udgifter for 
Landskassen. Det vil ganske vist blive muligt at yde uddannelsesstøtte, selvom en 
person allerede har en uddannelse på faglært niveau eller derover. Dette er efter de 
gældende regler alene muligt hvis adgangskravet til den nye uddannelser er betinget 
af faglært niveau, eller uddannelsen er en naturlig forlængelse af den tidligere 
uddannelse, eller uddannelsen er en nødvendig omskoling på grund af 
erhvervsudygtighed. En opgørelse fra Uddannelsesstøtteforvaltningen af afslag på 
uddannelsesstøtte, begrundet i at ansøgeren allerede havde en uddannelse viser, at 
det er meget få i denne kategori, der søger om en videregående uddannelse, men 
dette antal vil muligvis øges lidt med de nye regler. Til gengæld vil 
klippekortsystemet også udgøre en begrænsning i hvor mange uddannelser en 
uddannelsessøgende kan påbegynde med uddannelsesstøtte. Disse to modsat rettede 
tendenser forventes derfor at medføre, at der ikke vil komme øgede udgifter for 
Landskassen. 



Der lægges i forordningsforslaget op til, at uddannelsesstøtte til den 
prøveforberedende enkeltfagsundervisning til folkeskolens afgangsprøver bortfalder 
med udgangen af skoleåret 2004/2005. Dette er baggrunden for forskellene mellem 
FFL05 og overslagsårene for punkt d. 

Differencerne i de enkelte budgetår for punkt c er begrundet i følgende forhold: 

- En studieforberedende uddannelse er typisk treårig, og elever, som ved 
forordningsforslagets vedtagelse allerede har opnået status som udeboende, vil 
bevare denne status gennem hele uddannelsen. I år 2005 forventes det derfor, at 90 
% af de aktive vil oppebære status som udeboende. Dette tal forventes i år 2006 at 
falde til 75 % og i 2007 og årene derefter at lande på 40 %. De nærmere regler 
omkring dispensationsmuligheden fastsættes af Landsstyret via den kommende 
bekendtgørelse om uddannelsesstøtte.  

Ønsket om åbning for frit geografisk uddannelsesvalg kan, for så vidt angår de 
studieforberedende uddannelser, komme til at betyde øgede udgifter, idet en 
hjemmeboende i Grønland vil få 2.100 kr. pr. måned i stipendium medens der uden 
for Grønland ydes 4.600 kr. pr. måned. 

Det skal dog bemærkes, at det er som led i forsøgsordninger at Landsstyret kan 
fravige betingelsen om, at der ikke ydes uddannelsesstøtte til uddannelser uden for 
Grønland, hvis en lignende uddannelse kan fås i Grønland. Ved en eventuel 
forsøgsordning for de studieforberedende uddannelser uden for Grønland vil der ske 
en afklaring af de økonomiske konsekvenser inden ordningen måtte sættes i værk. 

For forsøgsordninger for videregående uddannelser, som måtte blive sat i værk, er de 
økonomiske konsekvenser af mindre omfang, idet stipendierne i disse tilfælde er 
4.200 kr. pr. måned i Grønland, medens de er 4.600 kr. pr. måned uden for Grønland. 

Der er i forordningsforslagets økonomiske beregningsgrundlag ikke taget hensyn til, 
at der 2008, som en konsekvens af "Atuarfitsialak" vil være to årgange, som afslutter 
folkeskolen, da dette forhold ikke umiddelbart vedkommer forordningsforsalgets 
indhold.  

 
3.2. Administrative konsekvenser for det offentlige  

Det vil være en administrativ lettelse at nedlægge Klagenævnet for 
Uddannelsesstøtte. Det vil medføre, at der ikke skal fastsættes regler om 
Klagenævnet. Der skal ikke indkaldes til og afholdes møder, og det vil medføre en 
hurtigere sagsbehandling. Den administrative lettelse vil ikke i sig selv kunne 
begrunde personalemæssige reduktioner. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at 
der i dag disponeres en halv stilling til behandling af klagesager.  

De foreslåede fjernelser af visse særydelser og indførelse af klippekortsmodellen 
forventes også at medføre administrative lettelser. Den administrative lettelse er her 
fordelt på de myndigheder og institutioner, der forestår administrationen af 



uddannelsesstøttereglerne og vil ingen af disse steder i sig selv kunne begrunde 
personalemæssige reduktioner.  

 
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

Forslaget har ikke økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 

 
5. De miljømæssige konsekvenser.  

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.  

 
6. Administrative konsekvenser for borgere.  

Forslagets samlede forenkling af uddannelsesstøttereglerne forventes at smitte af på 
de uddannelsessøgende.  

 
7. Evt. andre væsentlige konsekvenser.  

Forslagets § 28, stk. 1, nr.4 om videregivelse af oplysninger til brug for rekruttering 
mv. forventes at give grønlandske myndigheder og virksomheder bedre muligheder 
for at markedsføre sig over for de grønlandske studerende, hvilket bl.a. forventes at 
medføre, at en større del af de grønlandske studerende uden for Grønland vender 
tilbage til et job i Grønland efter afsluttet uddannelse, og at der skabes bedre 
grundlag for etablering af praktikophold og studiejobs under uddannelsen.  

 
8. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre.  

Forslaget forventes ikke at ville medvirke til øget selvstyre eller give grundlag for 
øget selvstyre. Forslaget hindrer på den anden side heller ikke en sådan udvikling.  

 
9. Hørte myndigheder og organisationer mv.  

Forslaget har været til høring hos følgende myndigheder og organisationer: 

Samtlige brancheskoler 
Samtlige erhvervsskoler 
Peqqissaanermut Ilinniarfik 
Perorsaanermut Ilinniarfik 
Fåreholderskolen 
GU – Nuuk 
GU – Qaqortoq 
GU – Aasiaat 



Ilinniarfissuaq 
Ilisimatusarfik 
Kunstskolen 
Socialrådgiveruddannelsen 
Journalistskolen 
Oqaatsinik Pikkorissarfik 
De grønlandske huse i Danmark 
KANUKOKA 
KIK 
DKIK 
Direktoratet for Infrastruktur og Boliger 
Landsstyrets Sekretariat 
Administrationsdirektoratet 
Familiedirektoratet 
Sundhedsdirektoratet 
Økonomidirektoratet 
HST 
SIK 
Grønlands Arbejdsgiverforening 

Der er modtaget høringssvar fra GU Nuuk, STI Maniitsoq, Direktoratet for Boliger 
og Infrastruktur, Ilinniarfissuaq, PIP, ILIK, SIK, Økonomidirektoratet, de 
grønlandske huse i Århus og Ålborg, Administrationsdirektoratet, Grønlands 
Arbejdsgiverforening, ISI, KANUKOKA, Ilisimatusarfik, Center for 
Sundhedsuddannelser, fra arbejdsgiverforeningen ILIK samt fra de 
uddannelsessøgendes organisationer i Grønland og Danmark. 

Bemærkningerne i høringssvarene er indarbejdet i forordningsforslaget og 
bemærkningerne i det omfang det er fundet relevant. 

Om bemærkningerne i de enkelte høringssvar kan oplyses følgende: GU Nuuk 
anførte i sit høringssvar, at som formuleringen omkring kost for kollegiebeboere var 
opfattede man det således, at eleverne skulle have fuld kostforplejning. Dette ville så 
betyde øgede udgifter samt ansættelse af mere personale. Der er efterfølgende 
foretaget ændringer i bemærkningerne således, at det nu klart fremgår, at der med 
"kost" menes et morgenmåltid samt et varmt middagsmåltid. 

Grønlands Arbejdsgiverforening tog i sit høringssvar afstand fra § 1, stk. 4, der giver 
mulig for som led i forsøgsordninger at yde uddannelsesstøtte, selvom en lignende 
uddannelse kan tages i Grønland. Indvendingen tages ikke til følge, idet det er klart 
politisk ønske at åbne for et friere uddannelsesvalg. 

KANUKOKA foreslog i sit høringssvar, at man, for at motivere uddannelsessøgende 
i Danmark til at søge arbejde i Grønland efter endt langvarig uddannelse, skulle 
eftergive studielånene helt eller delvist under forudsætning af en vis ansættelses i 
Grønland. Ideen er god, men forslaget er ikke indarbejdet, da der allerede i 
landstingslov nr. 24 af 3. november 1994 om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld 



foreligger mulighed for lempelse af afdragene på uddannelsesgæld for personer bosat 
i Grønland. 

KANUKOKA bemærker videre, at man er imod at der ikke længere bliver mulighed 
for uddannelsesstøtte til enkeltfagsundervisning på FSA/FSUA-niveau. Det kan 
oplyses, at denne ordning bortfalder fordi, der nu indføres en særlig uddannelses- og 
erhvervsintroduktion ved de lokale erhvervsskoler, hvor der også arbejdes med 
enkeltfagsundervisning. Der synes derfor ikke at være behov for uddannelsesstøtte til 
den hidtidige enkeltfagsundervisning i folkeskoleregi. 

Direktoratet for Boliger og Infrastruktur anførte i sit høringssvar, at det ikke fandtes 
rimeligt at § 8 i sin daværende formulering ville betyde, at der ikke kunne gives 
uddannelsesstøtte i de tilfælde hvor en person selv havde finansieret et 
uddannelsesophold uden for Grønland. Indvendingen er taget til efterretning, og 
forordningsteksten og bemærkningerne er tilrettede. Man nævner videre, at 
bestemmelsen i § 24, stk. 1 nr. 3, tenderer organisationstvang. Landsstyret er ikke 
enig i denne opfattelse. Det fremgår klart af § 24, stk. 3, at en uddannelsessøgende 
kan udmelde sig af de uddannelsessøgendes organisationer. 

Center for Sundhedsuddannelser havde, som flere andre, bemærkninger om 
klippekortsystemet. Det kan hertil oplyses, at detaljer vedrørende dette system vil 
blive indarbejdet i en bekendtgørelse om uddannelsesstøtte. Forslaget til denne 
bekendtgørelse forventes at være udarbejdet samtidig med forordningsforslagets 
forelæggelse på EM2004. 

Økonomidirektoratet har godkendt beregningerne i forslaget. 

  

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser  

  

Til § 1 

Bestemmelsen er bortset fra stk. 4, der er ny, videreført i uændret form fra den 
gældende forordnings § 1.  

 
Til stk. 1 

Stk. 1 fastslår udgangspunktet for ydelse af uddannelsesstøtte, - nemlig at 
uddannelsen foregår i Grønland. Støtte ydes, såfremt den pågældende uddannelse er 
støtteberettigende, jf. forslagets § 2, og hvis ansøgeren i øvrigt opfylder 
betingelserne for at modtage uddannelsesstøtte. Der er derimod ikke krav om, at 
uddannelsen kan påregnes at give beskæftigelse i Grønland, hvilket kræves, hvis der 
er tale om en uddannelse uden for Grønland, jf. forslagets § 1, stk. 2, nr. 1.  



 
Til stk. 2 

Stk. 2 omhandler uddannelser uden for Grønland. Hvorvidt uddannelsen kan 
påregnes at give beskæftigelse i Grønland afgøres af Landsstyret ved en konkret 
vurdering. Med hensyn til kravet om, at en lignende uddannelse ikke kan fås i 
Grønland, er det ikke udtryk for opfyldelse heraf, såfremt ansøgeren har fået afslag 
på optagelse på en lignende uddannelse i Grønland. 

 
Til stk. 3  

Stk. 3 giver mulighed for i ganske særlige tilfælde at fravige betingelserne i stk. 2. 
Efter § 10 i den gældende bekendtgørelse om uddannelsesstøtte: nr. 3 af 6. februar 
1998, kan der dispenseres, når særlige personlige forhold taler derfor, og der angives 
i bestemmelsen eksempler på sådanne særlige forhold. 

 
Til stk. 4 

Stk. 4 giver Landsstyret hjemmel til som led i forsøgsordninger at fravige 
betingelsen i stk. 2, nr. 2. 

Om baggrunden for og formålet med denne bestemmelse henvises til de almindelige 
bemærkninger.  

 
Til stk. 5 

Der er desuden givet Landsstyret hjemmel til at fastsætte regler om 
forsøgsordninger. Der forventes herunder fastsat regler om, inden for hvilke 
uddannelsesområder en forsøgsordning i givet fald vil blive etableret. Derudover 
forventes der også fastsat regler om forudsætningerne for deltagelse i 
forsøgsordningerne. 

  

Til § 2 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 2.  

Der er med bestemmelsen givet Landsstyret kompetence til at fastsætte generelle 
betingelser for, at en uddannelse kan anses som støtteberettigende. Formålet hermed 
er dels at sikre, at uddannelserne opfylder nogle grundlæggende forudsætninger 
eksempelvis omkring uddannelsens fysiske rammer, dens faglige indhold, varighed 
med videre, som skal være opfyldt, for at en uddannelse kan anses for at være 
støtteberettigende. Formålet er endvidere at undgå at man i forordningen risikerer at 



låse sig fast på bestemte uddannelsestyper, og dermed afskærer i øvrigt egnede nye 
uddannelser fra at være støtteberettigende. 

Der er i den gældende bekendtgørelse om uddannelsesstøtte: nr. 3 af 6. februar 1998, 
fastsat bestemmelser om, hvornår en uddannelse kan godkendes som 
støtteberettigende.  

  

Til § 3 

Bestemmelsen er videreført fra den gældende forordnings § 2a. Dog er stk. 2 og stk. 
3 af lovtekniske grunde ikke medtaget her, men er indeholdt i forslagets § 5. 

Med bestemmelsen gives der hjemmel til, at uddannelsesstøtte kan ydes til 
arbejdsgivere som tilskud til de lønudgifter, som arbejdsgiverne har ved ansættelse af 
lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser og lærlinge, der har praktik i 
Grønland og skoleophold i Danmark.  

  

Til § 4 

Bestemmelsen bygger på den gældende forordnings § 3.  

 
Til stk. 1  

Med formuleringen "kan" ydes i stk. 1 er det præciseret, at det er de i bestemmelsen 
anførte mulige støtteformer. Sammenholdt med bestemmelsen i stk. 3 vil Landsstyret 
således kunne fastsætte regler for, hvilke af støtteformerne der aktuelt skal anvendes. 
Efter de gældende regler anvendes således alene stipendier, særydelser og 
landskassefinansierede lån.  

I stk. 1 er der foretaget den ændring, at det er indføjet, at uddannelsesstøtten ydes 
inden for et begrænset støttesystem i form af en "klippekortmodel". Dette er 
foranlediget af anbefalingerne herom i "Redegørelse om Uddannelsesstøttereform"  

Klippekortmodellens grundlæggende ide er, at der for hver uddannelse på forhånd 
tildeles den uddannelsessøgende et bestemt antal uddannelsesstøtteudbetalinger: 
"klippekortet", og for hver gang en sådan udbetaling sker, formentlig i form af 
månedlige udbetalinger som hidtil, foretages der billedligt set et klip i "klippekortet".  

 
Til stk. 2  

I forhold til den gældende forordnings tilsvarende bestemmelse i § 3, stk. 2, er der 
foretaget den ændring, at der er tillagt de uddannelsessøgendes organisationer 



kompetence til i samråd med Landsstyret at drøfte satser for stipendie- og lånesatser 
og eventuelle særydelsessatser forud for disse satsers fastsættelse på finansloven. 
Hidtil har organisationerne alene haft en høringsret. Denne ændring er foretaget på 
baggrund af organisationernes ønske om en tættere inddragelse. Der lægges herved 
op til, at der hvert år forud for finanslovens vedtagelse skal gennemføres samråd om 
de fremtidige satser. Udtrykket "samråd" er valgt i stedet for udtrykket "forhandling" 
for at tilkendegive, at der ikke er tale om egentlige overenskomstforhandlinger som 
på arbejdsmarkedet, men derimod drøftelser, hvor de uddannelsessøgende vil få 
betydelig indflydelse på, hvorledes de afsatte midler bedst kan fordeles. Hvorvidt 
satserne skal ændres, afgøres fortsat af Landstinget. 

 
Til stk. 3  

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra gældende forordnings § 3, stk. 3.  

Som hidtil er der givet Landsstyret hjemmel til at fastsætte regler om 
uddannelsesstøttens art og omfang. Der bliver bl.a. som følge af indførelse af 
klippekortsystemet behov for en gennemgribende ændring af den gældende 
uddannelsesstøttebekendtgørelse: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 6. februar 
1998 om uddannelsesstøtte, idet der netop er behov for regler om 
klippekortsystemets praktiske gennemførelse, herunder regler om antal klip på 
kompetencegivende uddannelser og om mulighederne for tildeling af yderligere klip 
i bestemte situationer, eksempelvis barselsorlov, deltagelse i studieordningsarbejde 
mv.  

Klippekortsystemet forventes bygget omkring en ramme med indtil 7 års klip eller 
rettere 7 års uddannelsesstøtte. Til den enkelte uddannelse vil der kunne ydes 
studiestøtte til det antal år uddannelsen er normeret til plus et ekstra år. På 
universitetsuddannelser vil der således kunne ydes støtte til den normerede studietid 
plus 1 år på bachelordelen samt til den normerede tid plus 1 år på kandidatdelen. 
Tager man en kortere uddannelse, der ikke berettiger til 7 års klip og således, 
billedlig talt, har overskud af klip, vil disse kunne anvendes såfremt man senere 
ønsker en ny uddannelse. I sådanne tilfælde vil man være berettiget til 
uddannelsesstøtte i 7 år minus det antal år man allerede har fået uddannelsesstøtte til. 
Dette er en forbedring i forhold til de nugældende regler, hvorefter der ikke kan ydes 
uddannelsesstøtte til mere end én afsluttet uddannelse på faglært niveau eller 
derover. 

  

Til § 5 

Bestemmelsen fastslår, at størrelsen af tilskuddet skal fastsættes på finansloven, og at 
tilskuddet finansieres af landskassen og af indbetalte arbejdsmarkedsbidrag i henhold 
til AEB-loven, og at finansieringsandelene ligeledes fastsættes på finansloven. 



Der er endvidere indsat en bestemmelse, der bemyndiger Landsstyret til at fastsætte 
regler om formål, administration af, betingelser for samt omfang og udbetaling af 
tilskud.  

Forslaget lægger op til, at der kan fastsættes regler om formålet med tilskud til 
arbejdsgivere, der ansætter lærlinge. Et af de væsentligste formål er, at alle 
arbejdsgivere deltager aktivt i at få uddannet et tilstrækkeligt antal svende på et 
kvalificeret niveau, således at arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft kan 
dækkes.  

Landsstyret kan endvidere fastsætte regler om administration af tilskuddet. 
Landsstyret har til hensigt at fastsætte regler, der sikrer, at arbejdsgivere, der 
ansætter lærlinge, får tilskud, og at tilskuddet ophører, når lærlingekontrakten 
bortfalder. Endvidere kan der fastsættes regler om, hvem der administrerer, og 
hvorledes tilskuddet skal administreres.  

Der kan fastsættes betingelser for at modtage tilskud. Det kan være regler om, at 
lærlingene skal være ansat på fuld tid, om at arbejdsgiveren ikke må være i restance 
med betaling af AEB-bidrag eller andre betingelser, som arbejdsgiveren eller 
lærlingen skal leve op til, før der kan bevilges tilskud.  

Reglerne om omfang og udbetaling af tilskud vil hovedsageligt omfatte størrelsen af 
tilskuddet og den periodevise udbetaling, eksempelvis om der skal udbetales 
månedsvis, eller om der skal udbetales kvartalsvis. Der skal fastsættes regler om, 
hvorledes beregningen og størrelsen af udbetaling til arbejdsgivere opgøres, om det 
opgøres i forhold til lærlingens ansættelsesperiode, eller om arbejdsgiver kun får 
tilskud, hvis lærlingen er ansat på udbetalingstidspunktet.  

  

Til § 6 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 4.  

Det er præciseret i bestemmelsen, at det alene er rettigheder, der støttes på 
internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, der giver ret til 
uddannelsesstøtte for udlændinge. Formålet hermed er at præcisere, at der ikke i 
denne sammenhæng kan støttes ret på overenskomster, som Danmark har tiltrådt, 
men som ikke har virkning for Grønlands Hjemmestyre.  

  

Til § 7 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 5.  

Afgørelsen af, om en person har fast bopæl, afgøres efter reglerne herom i 
folkeregisterlovgivningen.  



  

Til § 8 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 6.  

 
Til stk. 1 

Ved "ansøgningstidspunktet" forstås der det tidspunkt, hvor ansøgningen er 
modtaget af den myndighed, der administrerer uddannelsesstøttereglerne.  

 
Til stk. 2 

I dette stk. er der foretaget en ændring, idet ordene "uddannelsesforhold" og 
"forsorgsforhold" nu skrives uden bindestreg. Dette er sket for at præcisere, at det 
alene er for forsorgsforhold at grønlandske myndigheder skal have medvirket.  

Det bemærkes videre, at uddannelsesforhold dækker al undervisning fra folkeskolen 
og tilsvarende grundskoleforløb og frem. 

  

Til § 9 

Bestemmelsen er med få ændringer videreført fra den gældende forordnings § 7.  

 
Til stk. 1 

Hensigten med bestemmelsen er at få præciseret, at anden offentlig støtte går forud 
for uddannelsesstøtten, og at der ikke både kan modtages anden offentlig støtte og 
uddannelsesstøtte samtidig, i det omfang at den offentlige støtte dækker 
leveomkostninger.  

Bestemmelsen vil blandt andet kunne finde anvendelse overfor personer, der 
modtager pension, herunder også førtidspension. Bestemmelsen vil også kunne 
anvendes, såfremt den uddannelsessøgende modtager uddannelsesstøtte efter andet 
lands regler. Det afgørende er at sikre, at den pågældende ikke opnår en 
dobbeltforsørgelse fra det offentlige.  

Med formuleringen "anden offentlig støtte" er det alene tilsigtet at præcisere, at der 
skal være tale om anden støtte end uddannelsesstøtten.  

I stk. 1 er der foretaget den ændring, at der nu alene kan udelukkes fra at modtage 
stipendium og børnetillæg. I henhold til den gældende forordnings § 7, stk. 1 kan den 
uddannelsessøgende udelukkes fra at modtage uddannelsesstøtte, dvs. også 



særydelser. Det har ikke været hensigten, at de uddannelsessøgende i disse tilfælde 
også skulle kunne udelukkes fra at modtage særydelser, idet alene stipendium og 
børnetillæg anses at dække leveomkostninger. En førtidspensionist under uddannelse 
vil typisk modtage pension og børnetillæg fra kommunen, hvorimod kommunen ikke 
afholder udgifter til rejser mv.  

 
Til stk. 2 

Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at den uddannelsessøgende ikke både 
modtager uddannelsesstøtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, og 
uddannelseslån eller andet uddannelsesvederlag, der også tilsigter at dække 
leveomkostninger.  

Der er i bestemmelsen foretaget to ændringer i forhold til den gældende forordnings 
§ 7, stk. 2.  

Der er for det første anvendt udtrykket "leveomkostninger" i stedet for "samme form 
som uddannelsesstøtten". Dette skyldes, at uddannelsesstøtten består af flere dele, 
hvoraf kun nogle betragtes som dækkende leveomkostninger, jf. herom i 
bemærkningerne til stk. 1.  

For det andet er det præciseret, at det alene er stipendium, de uddannelsessøgende 
ikke vil være berettiget til i disse situationer. Uddannelsessøgende, der modtager 
uddannelsesløn eller andet uddannelsesvederlag er navnlig lærlinge på de 
erhvervsmæssige grunduddannelser, der modtager løn fra arbejdsgiveren. De vil 
fortsat være berettiget til børnetillæg og særydelser.  

  

Til § 10 

Bestemmelsen er med en enkelt ændring videreført i uændret form fra den gældende 
forordnings § 8. 

Det er præciseret i bestemmelsen, at meddelelse om ændringer i den 
uddannelsessøgendes forhold skal meddeles straks. Det vil sige uden ugrundet 
ophold. 

Således skal den uddannelsessøgende eksempelvis meddele afbrud, længerevarende 
sygdom eller ændringer i forsørgelsespligten overfor egne børn til uddannelsesstedet. 

Der kan også være tale om ændringer i boligstatus, hvis en uddannelsessøgende på 
en studieforberedende uddannelse har opnået dispensation til status som udeboende 
og efterfølgende flytter hjem til forældrene.  



Konsekvenserne af ikke at opfylde oplysningspligten er, som hidtil, reguleret i 
kapitlet vedrørende forrentning og tilbagebetaling af uberettiget modtaget 
uddannelsesstøtte. 

Som noget nyt bliver bestemmelsen nu suppleret af de foreslåede nye bestemmelser 
om indhentelse og videregivelse af oplysninger i forslagets § 28. I overensstemmelse 
hermed er der i § 28 nu anvendt formuleringen "administration af 
uddannelsesstøttereglerne" i stedet for "tildelingen af uddannelsesstøtte".  

  

Til § 11 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra gældende forordnings § 9.  

Det er præciseret i bestemmelsen, at bemyndigelsen alene omfatter adgangen til at 
fastsætte yderligere betingelser, hvorved menes betingelser udover de i forordningen 
fastsatte. Ved fastsættelsen af disse betingelser vil udgangspunktet være de 
betingelser, der er fastsat i den nugældende støttebekendtgørelse, herunder bl.a. 
betingelserne om studieaktivitet og om den tidsmæssige udstrækning af retten til at 
få uddannelsesstøtte, herunder regler om det forestående klippekortsystem.  

  

Til § 12 

Bestemmelsen er, bortset fra konsekvensændringer af henvisningerne, videreført i 
uændret form fra den gældende forordnings § 10.  

Det vil navnlig være særlige familiemæssige forhold, der vil kunne begrunde 
fravigelse af § 6 og § 8, stk. 1. Såfremt en ægtefælle eller samlever er flyttet med en 
uddannelsessøgende fra Grønland til Danmark eller udlandet, og så selv senere 
ønsker at påbegynde en uddannelse uden for Grønland vil der skulle dispenseres. 

Fravigelse af § 7 vil alene kunne komme på tale i tilfælde, hvor en person formelt set 
ikke har fast bopæl, men hvor bopælen alligevel reelt er i Grønland.  

  

Til § 13 

Bestemmelsen er med få ændringer videreført fra den gældende forordnings § 11.  

 
Til stk. 1  



Med formuleringen "uddannelsen" er det præciseret, at udgangspunktet er, at det 
alene er under den uddannelse, som lånet er udbetalt til den uddannelsessøgendes 
gennemførelse af, at lånet ikke forrentes.  

Der er som forudsætning for rentefritagelsen under uddannelsen i stk. 1 opstillet et 
krav om, at låntageren retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands 
Hjemmestyre. Formålet hermed er primært at knytte rentefritagelsen til et krav om 
studieaktivitet.  

 
Til stk. 2  

Det er i bestemmelsen præciseret, fra hvilket tidspunkt forrentningen påbegyndes. At 
forrentning først kan påbegynde dagen efter afbrydelsen eller afslutningen skyldes 
tekniske, administrative grunde.  

Det er desuden præciseret, hvad der er forrentningens genstand. Med udtrykket "den 
til enhver tid værende gæld" bliver det præciseret, at det, der forrentes, er lånets 
hovedstol, tillagt tilskrevne renter og fratrukket indbetalte afdrag. Med 
formuleringen "den til enhver tid værende gæld" bliver det samtidig præciseret, at 
renteberegningen sker på samme måde som i pengeinstitutterne, det vil sige dag for 
dag.  

Bestemmelsen i 2. pkt. fastslår, hvornår der sker rentetilskrivning. Den årlige 
rentetilskrivning præciserer samtidig, at der sker en årlig renters rente beregning, 
hvilket er et sædvanligt rentevilkår i løbende låneforhold. Lånets saldo opgøres 
således en gang årligt, og der beregnes herefter renter af den opgjorte saldo, hvilket 
vil sige lånets hovedstol med tilskrevne renter og med fradrag af betalte afdrag.  

At renteprocenten fastsættes i forordningen og ikke på de årlige finanslove er ønsket 
om at markere et uddannelsespolitisk signal om, at studielån vedvarende vil være 
lavtforrentede og ikke kan gøres til genstand for finanspolitiske overvejelser. 
Diskontoen tillagt 1 % svarer til den i finansloven for 1996 fastsatte rente for gæld 
opstået efter 1/8-1995.  

For det andet er det præciseret, at rentens størrelse er udtryk for den årlige effektive 
rente. Hermed er det tilsigtet at præcisere, at den effektive rente på årsbasis ikke må 
overstige den fastsatte renteprocent.  

 
Til stk. 3  

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med kravet om retmæssig støttemodtagelse 
under uddannelsen. Bestemmelsen fastslår, at forrentning under uddannelsen skal 
ske efter reglerne for forrentning ved uddannelsens afbrydelse eller afslutning, 
såfremt låntageren ikke længere retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra 
Grønlands Hjemmestyre. I den tidligere forordning var tab af 
uddannelsesstøtteberettigelse den afgørende faktor for udløsning af rentetilskrivning 



på den uddannelsessøgendes studielån. Dette var administrativt set en meget tung 
opgave, idet Landsstyret efter den regel skulle kontrollere studieaktivitet for 
uddannelsessøgende, som ikke længere var tilknyttet det grønlandske 
uddannelsessystem.  

 
Til stk. 4  

Dispensationsbestemmelsen kan tænkes anvendt, når der foreligger undskyldende 
eller særlige omstændigheder som grund for den manglende støtteberettigelse, eller 
såfremt den manglende støtteberettigelse har været ganske kortvarig eksempelvis 1-2 
måneder. 

  

Til § 14 

Bestemmelsen er bortset fra konsekvensændringer af henvisninger videreført i 
uændret form fra den gældende forordnings § 12.  

 
Til stk. 1  

Med bestemmelsen bliver det fastslået, at der som udgangspunkt ikke igangsættes 
forrentning, såfremt afbrydelsen af uddannelsen alene er midlertidig, som følge af de 
omstændigheder, der er nævnt i bestemmelsen. De nævnte omstændigheder er alle 
omstændigheder, der ikke medtæller i det antal afbrydelser, som en 
uddannelsessøgende højst må have for fortsat at være berettiget til uddannelsesstøtte. 
Der er således tale om undskyldelige omstændigheder, hvorfor det ikke anses for 
rimeligt at belaste den uddannelsessøgende med forrentning efter afbrydelsen, idet 
uddannelsen netop ikke må anses for endeligt afbrudt. Såfremt afbrydelsen varer 
mere end 1 år, vil afbrydelsen imidlertid ikke kunne anses som midlertidig, jf. 
bemærkningerne til stk. 2.  

Med henvisningen til § 13, stk. 2 er det præciseret, at bestemmelsen finder 
anvendelse både ved første uddannelsesforløb, og når en uddannelse er genoptaget 
eller en ny støtteberettigende uddannelse er påbegyndt.  

 
Til stk. 2  

Formålet med bestemmelsen er at tilkendegive, at en afbrydelse, der ellers må anses 
for at være midlertidig, ikke kan være tidsubegrænset. Grænsen for overgang til 
permanent afbrydelse er sat ved 1 år, idet dette svarer til 
tilbagebetalingsbestemmelsen i forslagets § 17, stk. 3. Ved overgangen til permanent 
afbrydelse er det fundet rimeligt, at forrentningen påbegyndes umiddelbart herefter.  

  



Til § 15 

Bestemmelsen er bortset fra konsekvensændringer af henvisninger og mindre 
ændringer videreført fra den gældende forordnings § 13. 

 
Til stk. 1 og 2  

Bestemmelserne omhandler alene de studielån, som den studerende har modtaget 
inden genoptagelsen af uddannelsen eller påbegyndelsen af ny støtteberettigende 
uddannelse. Studielån, som måtte være modtaget efterfølgende, vil således være 
direkte reguleret ved bestemmelsen i forslagets § 13, stk. 2. Forrentningstidspunktet 
er i øvrigt det samme efter begge bestemmelser.  

Formålet med bestemmelserne er at sikre, at uddannelsessøgende, der enten 
genoptager en tidligere afbrudt uddannelse eller som påbegynder en ny 
støtteberettigende uddannelse, ikke bliver belastet med forrentning under 
uddannelsen, idet de ikke under uddannelsen formodes at have mulighed for at 
afdrage på tidligere modtagne lån.  

I overensstemmelse med hovedreglen om forrentning under uddannelse i § 13, stk. 1, 
er det præciseret, at det er en forudsætning for renteafbrydelsen, at den 
uddannelsessøgende opfylder de til enhver tid fastsatte betingelser for 
uddannelsesstøtte fra Grønlands Hjemmestyre. Hermed sikres der mod genoptagelse 
eller påbegyndelse af ny uddannelse alene med det formål at opnå rentefritagelse.  

 
Til stk. 3  

Bestemmelsen er alene en præcisering af hovedreglen i § 13, stk. 2.  

 
Til stk. 4  

Dispensationsbestemmelsen tænkes blandt andet anvendt ved korterevarende 
afbrydelser eksempelvis 1-2 måneder.  

  

Til § 16 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 14.  

Bestemmelsens formål er at give Landsstyret hjemmel til at meddele 
uddannelseslåntagere helt eller delvist afkald på rentetilskrivning og at kunne 
eftergive allerede tilskrevne renter.  



Med formuleringen "helt eller delvist afkald" er det tilsigtet at gøre det muligt enten 
helt at standse for rentetilskrivning eller at fastsætte en forrentning, der er 
lempeligere for låntager, end den forrentning der følger af gældende regler. Desuden 
er det tilsigtet, at rentetilskrivningsafkaldet enten kan være tidsbegrænset eller 
tidsubegrænset.  

Det er fundet hensigtsmæssigt at præcisere, at der også kan ske hel eller delvis 
eftergivelse af allerede tilskrevne renter. Dette vil bl.a. muliggøre, at standsning af 
rentetilskrivning eksempelvis vil kunne fastsættes med virkning fra årets begyndelse, 
hvilket kan være ønskeligt af administrative grunde.  

Det er endvidere fundet hensigtsmæssigt, at afkaldet eller eftergivelsen skal 
meddeles låntager skriftligt med begrundelse, således at låntager har mulighed for at 
indrette sig derefter. Af meddelelsen bør baggrunden for dispositionen fremgå og 
omfang og varighed deraf, hvis dette er muligt. Det bør også fremgå, at der er 
mulighed for påklagelse af afgørelsen.  

Formuleringen "når særlige grunde taler herfor" tilsigter at give Landsstyret 
forholdsvis vide rammer. Formuleringen tager bl.a. sigte på administrative forhold, 
der begrunder en sådan handling. Dette kan eksempelvis være, at det ikke længere er 
teknisk administrativt muligt at foretage renteberegning efter de gældende regler.  

  

Til § 17 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 15.  

 
Til stk. 1 

Bestemmelsen angiver, hvornår tilbagebetaling af studielån senest skal påbegyndes i 
forhold til uddannelsens afslutning eller afbrydelse. 

Såfremt låntager ønsker at indlede tilbagebetaling af studielån, mens vedkommende 
endnu er under uddannelse, er der mulighed herfor, det samme gælder såfremt 
låntager ønsker at tilbagebetale hele det skyldige beløb på en gang. 

 
Til stk. 2  

Bestemmelsen angiver undtagelser fra § 17, stk. 1.  

 
Til stk. 3  

Det er fastsat, at tilbagebetalingspligten ikke indtræder automatisk, men først efter 
påkrav herom fra Landsstyret. Baggrunden herfor er, at det findes hensigtsmæssigt at 



lade Landsstyret afgøre, hvorvidt den midlertidige afbrydelse fortsat må anses som 
en midlertidig afbrydelse, eller om der reelt er tale om en permanent afbrydelse. Er 
det første tilfældet, vil det således ikke være hensigtsmæssigt at pålægge den 
uddannelsessøgende at starte tilbagebetalingen af lånet.  

Der er anvendt formuleringen "midlertidig afbrydelse" for at tilkendegive, at der 
netop alene er tale om en afbrydelse af en fortsat igangværende uddannelse.  

 
Til stk. 4  

Baggrunden for bestemmelsen er, at den uddannelsessøgende ikke må antages at 
kunne tilbagebetale sit lån, når uddannelsen genoptages eller ny støtteberettigende 
uddannelse påbegyndes, og at tilbagebetalingspligten derfor bør berostilles.  

Med hensyn til baggrunden for betingelsen om, at den uddannelsessøgende som 
forudsætning for tilbagebetalingspligtens berostillelse tillige skal opfylde 
betingelserne for at modtage uddannelsesstøtte henvises til bemærkningerne til 
forslagets § 13, stk. 1.  

Tilbagebetalingspligtens genindtrædelsestidspunkt omhandler alene det tidligere 
modtagne lån. Lån modtaget efter uddannelsens genoptagelse eller påbegyndelse af 
ny støtteberettigende uddannelse vil således være reguleret direkte ved 
bestemmelsen i forslagets § 17, stk. 1.  

  

Til § 18 

Bestemmelsen er bortset fra konsekvensændringer af henvisninger videreført i 
uændret form fra den gældende forordnings § 16.  

 
Til stk. 1  

Baggrunden for bestemmelsen er, at det er fundet hensigtsmæssigt at få fastsat 
overordnede rammer for afviklingen af optagne studielån.  

I bestemmelsen fastslås den maksimale afviklingstid for studielån. Med en maksimal 
afviklingstid på 15 år antages det, at alle låntagere vil have mulighed for at afvikle 
optagne studielån på forholdsvis lempelige vilkår. Med betingelsen om, at det 
månedlige afdrag skal udgøre mindst kr. 500,00 vil afviklingstiden for nogle lån 
blive mindre end den maksimale afviklingstid. Baggrunden for denne 
undtagelsesbestemmelse er at sikre, at der ikke på grund af den maksimale 
afviklingstid aftales eller fastsættes afviklingsordninger, hvor det månedlige afdrag 
bliver mindre, end låntageren normalt må forudsættes at kunne klare økonomisk. Vil 
låntageren ikke kunne klare at skulle betale mindst kr. 500,00 pr. måned, vil der være 
mulighed for dispensation efter stk. 5.  



Låntager kan vælge at indfri den samlede studiegæld på en gang.  

 
Til stk. 2  

Baggrunden for bestemmelsen er, at den maksimale afviklingsperiode i modsat fald 
ville blive reduceret, og at dette ikke findes hensigtsmæssigt, når 
tilbagebetalingspligten er berostillet.  

 
Til stk. 3  

Bestemmelsen pålægger den uddannelsessøgende en pligt til selv at indgå en 
afviklingsaftale med Landsstyret. Aftalen skal være indgået inden 
tilbagebetalingspligtens indtræden, idet tilbagebetalingen skal påbegyndes på dette 
tidspunkt.  

 
Til stk. 4  

Bestemmelsen giver Landsstyret pligt til dels at anmode låntageren om at indgå 
aftale om afvikling og dels til at fastsætte afdragsvilkårene, såfremt låntageren ikke 
ønsker at indgå en aftale.  

 
Til stk. 5  

Bestemmelsen giver Landsstyret mulighed for at dispensere fra reglerne i stk. 1 og til 
at give udsættelse med betalingen af forfaldne ydelser. Sidste punktum fastslår, at 
den maksimale afviklingstid på 15 år ikke kan fraviges.  

  

Til § 19 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 17.  

Bestemmelsen fastslår, hvad virkningerne er af misligholdelse af en indgået eller 
fastsat afviklingsordning. Med formuleringen "skadesløs betaling" menes, at kreditor 
holdes skadesløs for udgifter, der pådrages i forbindelse med opsigelsen til betaling 
og i forbindelse med inddrivelse af gælden.  

Såfremt gælden opsiges til betaling, vil tilbagebetalingen fremover ikke være 
reguleret ved reglerne herom i forordningen, men vil blive overdraget til 
Skattedirektoratets inkassoafdeling med årlig rentetilskrivning den 31. december. 

  



Til § 20 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 18.  

Bemyndigelsesbestemmelsen tænkes blandt andet anvendt til at fastsætte regler om 
afdrags fordeling på renter og hovedstol.  

  

Til § 21 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 19.  

 
Til stk. 1  

Baggrunden for bestemmelsen om støtte, som er modtaget i ond tro er, at der vil 
kunne tænkes situationer, hvor Landsstyret ved en fejl eller på baggrund af urigtige 
oplysninger fra modtager om forhold af betydning for administration af 
uddannelsesstøtten, kommer til at udbetale for meget støtte, og hvor modtageren 
anses at være klar over, at beløbet er udbetalt ved en fejl. Tilbagebetaling i disse 
tilfælde, såvel som i de øvrige i stk. 1 nævnte, vil følge af almindelige retsprincipper, 
men det er fundet hensigtsmæssigt at præcisere dette i lovgivningen, således at 
modtagerne vil være fuldt bekendt hermed.  

Ved "ond tro" forstås i denne sammenhæng, at modtageren enten vidste eller burde 
vide, at det modtagne er uberettiget modtaget.  

 
Til stk. 2  

Bestemmelsen fastslår forrentningstidspunktet for uddannelsesstøtte, som 
modtageren har modtaget som følge af afgivelse af urigtige eller mangelfulde 
oplysninger. Idet modtageren vil være fuldt bekendt med ikke at være berettiget til 
den modtagne støtte allerede på modtagelsestidspunktet, er der foreslået forrentning 
fra dette tidspunkt.  

 
Til stk. 3  

Bestemmelsen omhandler de tilfælde, hvor modtageren ikke selv har bevirket 
modtagelsen af den uberettigede støtte. Tidspunktet for den onde tros indtræden vil 
ikke altid være overensstemmende med tidspunktet for støttens modtagelse, eller de 
forhold, der begrunder, at støtten er modtaget uberettiget, idet modtageren i visse 
tilfælde først senere bliver bekendt med modtagelsen. Det afgørende for 
forrentningstidspunktet er derfor netop ikke modtagelsestidspunktet, men det 
tidspunkt, hvor modtageren må antages at være bekendt med støttens uretmæssige 



modtagelse. Der vil imidlertid oftest være en forhåndsformodning for, at 
modtagelsestidspunktet er overensstemmende hermed.  

Ved "ond tro" forstås i denne sammenhæng, at modtageren enten vidste eller burde 
vide, at det modtagne er uberettiget modtaget.  

 
Til stk. 4  

Bestemmelsen fastslår, hvorledes støtte modtaget uberettiget i ond tro forrentes. Det 
slås fast, hvilken rentesats, der skal anvendes.  

Det slås endvidere fast, at det, der forrentes, er den til enhver tid værende gæld.  

  

Til § 22 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 20.  

Bestemmelsen om, at den uberettiget modtagne uddannelsesstøtte kan konverteres til 
studielån betyder, at Landsstyret ensidigt kan konvertere støtten til lån. Baggrunden 
for bestemmelsen er, at en modtager i god tro oftest vil have brugt det uretmæssigt 
modtagne beløb i god tro, og derved ikke vil have mulighed for at tilbagebetale det 
for meget udbetalte straks. Det er derfor fundet rimeligt, at sådan støtte behandles 
som studielån, hvilket betyder, at beløbet først forrentes efter uddannelsens 
afbrydelse eller afslutning, og at tilbagebetalingen heraf først skal være påbegyndt 3 
måneder efter afbrydelsen henholdsvis 1 år efter uddannelsens afslutning, jf. i øvrigt 
forslagets § 13, stk. 2 og § 17, stk. 1.  

Ved "god tro" forstås i denne sammenhæng, at modtageren ikke vidste eller burde 
vide, at det modtagne er uberettiget modtaget.  

  

Til § 23 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 21.  

Bemyndigelsesbestemmelsen tænkes blandt andet anvendt til at fastsætte regler om 
afvikling af uberettiget modtaget støtte.  

  

Til § 24 

Bestemmelsen bygger på den gældende forordnings § 22.  



 
Til stk. 1  

Bestemmelserne i nr. 1 og 2 har til formål at sikre, at der ikke opstår restancer for 
betaling af kost, i form af et morgenmåltid samt et varmt måltid om dagen, og logi. 
Nr. 2 er en ny bestemmelse. Baggrunden for denne bestemmelse er, at der 
forekommer tilfælde, hvor Hjemmestyret betaler for uddannelsessøgendes kost og 
logi på kollegier og andre indkvarteringssteder, der ikke er ejet eller drevet af 
Hjemmestyret eller kommunerne. Dette gør sig gældende for så vidt angår kollegier 
og indkvarteringssteder i Danmark og udlandet. I overensstemmelse med nr. 2 er der 
i nr. 1 tilføjet "og andre indkvarteringssteder" for at præcisere, at der kan være tale 
om andre indkvarteringssteder end egentlige kollegier.  

Bestemmelsen i nr. 3 skal ses som en service til de uddannelsessøgendes 
organisationer. Bestemmelsen skal sammenholdes med stk. 3, der fastslår, at de 
uddannelsessøgendes organisationer straks skal give skriftligt besked herom til 
Landsstyret, når en uddannelsessøgende udmelder sig af organisationen.  

 
Til stk. 2  

Bestemmelsen er ny og er begrundet i at fastslå, at der alene kan foretages 
tilbageholdelse i uddannelsesstøtten for den periode, hvor kost og logi stilles til 
rådighed for den uddannelsessøgende. Den medfører desuden i overensstemmelse 
med hidtidig praksis, at der fortsat vil kunne ske tilbageholdelse, selv om den 
uddannelsessøgende i perioder ikke gør brug af tilbuddet. 

 
Til stk. 3  

Bestemmelsen pålægger de studerendes organisationer at give meddelelse herom til 
Landsstyret, når en uddannelsessøgende melder sig ud af foreningen.  

  

Til § 25 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 23.  

Bestemmelsen har til hensigt at fastsætte rammerne for, i hvilket omfang kravet på 
uddannelsesstøtte kan gøres til genstand for såvel tvangsfuldbyrdelse som frivillige 
aftaler om tilbageholdelse og modregning.  

Bestemmelsen i stk. 1 fastslår, at kravet på uddannelsesstøtte ikke kan gøres til 
genstand for udlæg eller andre former for retsforfølgning.  

Bestemmelsen i stk. 2 fastsætter, i hvilket omfang Landsstyret er forpligtet til at 
efterkomme den uddannelsessøgendes frivillige aftaler om tilbageholdelse i 



uddannelsesstøtten. Bestemmelsen omhandler derimod ikke Landsstyrets adgang til 
selv at indgå aftaler med den uddannelsessøgende om tilbageholdelse i 
uddannelsesstøtten af forfalden uddannelsesgæld. Landsstyret vil derfor efter aftale 
med den uddannelsessøgende kunne tilbageholde mere end kr. 500,00 om måneden i 
uddannelsesstøtten.  

Bestemmelserne har til hensigt at sikre, at uddannelsesstøtten så vidt muligt bliver 
anvendt til det tilsigtede formål, som er at sikre muligheden for betaling af rimelige 
leveomkostninger under uddannelsen. Af denne grund er der et generelt forbud mod 
udlæg og anden retsforfølgning i stk. 1. Såfremt den uddannelsessøgende selv 
vurderer at kunne klare sig for mindre end den fulde uddannelsesstøtte, vil der som 
udgangspunkt ikke være behov for beskyttelse mod sådanne frivillige 
tilbageholdelsesaftaler. Imidlertid vil den uddannelsessøgende let kunne komme til at 
forpligte sig ud over evne, og på baggrund heraf er der fastsat et loft på kr. 500,00 
om måneden for hvad Uddannelsesstøtteforvaltningen er forpligtet til at efterkomme.  

Selv om der ikke gælder et egentligt loft for Landsstyrets adgang til at indgå 
tilbageholdelsesaftaler, bør der kun indgås aftaler om tilbageholdelse af mere end 
500,00 kr. om måneden, når det må anses for utvivlsomt, at den uddannelsessøgende 
økonomisk vil kunne klare overholdelsen af en sådan aftale.  

  

Til § 26 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 24.  

Modregningsadgangen i disse situationer findes ikke at være i strid med de 
grundliggende beskyttelseshensyn, der er nævnt i bemærkningerne til § 25, og det er 
således fundet rimeligt, at Landsstyret kan anvende dette meget effektive 
tvangsfuldbyrdelsesmiddel.  

  

Til § 27 

Bestemmelsen bygger på den gældende forordnings § 25.  

 
Til stk. 1  

Bestemmelsen fastslår, at uddannelsesstøttereglerne som udgangspunkt 
administreres af Landsstyret. Landsstyret har overladt administrationen til 
Uddannelsesstøtteforvaltningen, der er en forvaltningsenhed under Grønlands 
Hjemmestyre. Som noget nyt er der desuden i stk. 2 givet Landsstyret mulighed for 
også at overlade administrationen af uddannelsesstøttereglerne helt eller delvist til 
andre myndigheder og institutioner under Grønlands Hjemmestyre. Der er derfor i 



stk. 1 foretaget en henvisning til disse to muligheder, der er beskrevet i stk. 2 og stk. 
3.  

 
Til stk. 2  

Baggrunden for bestemmelsen er, at der ønskes en klar hjemmel til også at kunne 
uddelegere administrationen af uddannelsesstøttereglerne til andre myndigheder og 
institutioner under Grønlands Hjemmestyre. Administrationen af 
uddannelsesstøttereglerne er i dag fordelt på Uddannelsesstøtteforvaltningen, 
Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, uddannelsesinstitutionerne 
i Grønland, Grønlandsbanken og De grønlandske Huse i Danmark. Der er således 
også et ønske om en kodificering af hidtidig praksis.  

 
Til stk. 3  

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 25, stk. 
1, 2. pkt.  

Bestemmelsen tilsigter at gøre det muligt, enten at overføre hele administrationen af 
uddannelsesstøttereglerne til en privat virksomhed eller alene at overføre bestemte 
dele af administrationen, eksempelvis administration af uddannelseslånene, af 
støtteudbetalinger eller af inddrivelse af tilgodehavender.  

Aktuelt er dele af administrationen af uddannelsesstøttereglerne delvist overdraget til 
Grønlandsbanken omkring låneadministration og dele af administrationen til De 
grønlandske Huse, der er selvejende institutioner.  

Kravet om, at der skal foreligge en skriftlig aftale, er indsat for at skabe størst mulig 
klarhed over aftalens omfang, vilkår og betingelser. I tilfælde af, at en sådan aftale 
indebærer, at der træffes konkrete afgørelser af retlig karakter overfor den 
uddannelsessøgende, vil den private virksomhed være omfattet af 
sagsbehandlingsloven. 

 
Til stk. 4  

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 25, stk. 
2.  

 
Til stk. 5  

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 25, stk. 
3.  



Bestemmelsen har til hensigt at pålægge støttemodtageren at anvise en konto i et 
pengeinstitut enten i Grønland eller Danmark til udbetaling af den pågældendes 
uddannelsesstøtteydelser. Formålet hermed er at lette administrationen af 
støtteudbetalingerne, herunder navnlig i forhold til studerende uden for Grønland 
eller Danmark. Det skønnes, at disse studerende uden større vanskeligheder gennem 
pengeinstitut i enten Grønland eller Danmark vil kunne få overført 
uddannelsesstøtten til et andet pengeinstitut i opholdslandet. Desuden kan det vise 
sig at være en nødvendig forudsætning for indgåelse af en aftale med en privat 
virksomhed om varetagelse af låneadministrationen, at låntageren har en konto i et 
pengeinstitut enten her i Grønland eller i Danmark.  

  

Til § 28 

Bestemmelsen er ny.  

 
Til stk. 1 

Om baggrunden for og formålet med bestemmelsen henvises til de almindelige 
bemærkninger.  

Bestemmelsen henviser til § 27, stk. 1-3 for at tage højde for, at administrationen af 
uddannelsesstøttereglerne helt eller delvist kan være uddelegeret. Med denne 
henvisning sikres det, at enhver administrerende myndighed med videre vil kunne 
indhente og videregive oplysninger til brug for administration af 
uddannelsesstøttereglerne.  

Videregivelse af oplysninger, der er af væsentlig betydning til brug for 
administration af uddannelsesstøttereglerne, vil kun kunne ske efter disse regler til de 
administrerende myndigheder med videre. Om der kan videregives til andre 
myndigheder med videre afgøres af de almindelige forvaltningsretlige regler herom.  

Oplysninger, der er af væsentlig betydning til brug for administration af 
uddannelsesstøttereglerne, er eksempelvis oplysninger om eksamenskarakterer, om 
tidligere uddannelsesforløb, om kontonumre til brug for indsættelse af 
uddannelsesstøtte, navn, adresse og cpr.nr. Der vil alene kunne indhentes og 
videregives oplysninger til brug for den konkrete sagsbehandling.  

Det er desuden fundet hensigtsmæssigt, at der gives en klar hjemmel til videregivelse 
af oplysninger om tildeling af uddannelsesstøtte til borgere fra Grønland eller de 
nordiske lande, der er af væsentlig betydning til brug for kontrollen af, at de ikke for 
samme periode uretmæssigt modtager både uddannelsesstøtte fra Grønland og fra et 
andet nordisk land. Der vil her navnlig være tale om oplysninger, om hvor meget der 
er blevet udbetalt i støtte, hvilke former for støtte, der er udbetalt, og for hvilken 
periode støtten er udbetalt for.  



Begrundelsen for den særlige hjemmel til videregivelse af oplysninger til brug for 
rekruttering er, at grønlandske myndigheder og virksomheder grundet den 
geografiske afstand har betydeligt vanskeligere ved at markedsføre sig over for 
grønlandske studerende som mulige ansættelsessteder end danske myndigheder og 
virksomheder. Videregivelse af denne type oplysninger vil kun kunne ske efter 
samtykke fra den enkelte studerende. Dette er i overensstemmelse med § 16 i lov nr. 
294 af 8. juni 1978 om offentlige myndigheders registre.  

 
Til stk. 2 

Det er hensigten, at der i medfør af bestemmelsen i stk. 2 fastsættes regler, der sikrer, 
at der ikke sker anvendelse af de modtagne oplysninger til andet brug end til det 
angivne.  

  

Til § 29 

Bestemmelsen er videreført fra den gældende forordnings § 25 a. Dog er den 
oprindelige oplysning om beløbets størrelse i finansloven for 2000 ikke medtaget.  

Formålet med bestemmelsen er at give Landsstyret mulighed for at opkræve 
låntageren gebyr for udsendelse af rykkere vedrørende betaling af forfaldne ydelser. 
Derved vil udgiften påhvile den, der er ansvarlig for, at betaling ikke er sket rettidig. 
Rykkergebyr vil kunne pålægges såvel for betaling af afdrag på lån, 
uddannelsesgæld, der er opsagt til indfrielse og for tilbagebetaling af for meget 
udbetalt uddannelsesstøtte.  

Gebyrets størrelse fastsættes hvert år på finansloven, hvorved det gøres muligt at 
lade gebyrets størrelse regulere i takt med prisudviklingen.  

Bestemmelsen om, at der maksimalt kan opkræves 3 rykkergebyrer pr. forfalden 
ydelse, har til hensigt at fastsætte et loft for den samlede gebyrafgift pr. forfalden 
ydelse. Med formuleringen "for en forfalden ydelse" er det samtidig præciseret, at 
der vil kunne opkræves op til 3 rykkergebyrer igen næste gang, der opstår en 
situation, hvor den studerende ikke betaler en forfalden ydelse rettidig.  

Efter gældende praksis oversendes kravet til retslig inkasso efter 3 rykkerskrivelser.  

Indtægten for rykkergebyret tilfalder landskassen. I det omfang en privat virksomhed 
overtager låneadministrationen, vil denne virksomhed på Landsstyrets vegne kunne 
opkræve gebyrerne.  

  

Til § 30 



Bestemmelsen erstatter den gældende forordnings § 26.  

 
Til stk. 1 

Bestemmelsen fastslår, at afgørelser vedrørende tildeling af uddannelsesstøtte inden 
6 uger fra afgørelsens dato kan indbringes for Landsstyret. Hidtil har afgørelserne 
kunnet indbringes for Klagenævnet for Uddannelsesstøtte, der hermed foreslås 
nedlagt.  

Tidsfristen er ligeledes ændret, således den fremover vil være 6 uger fra afgørelsens 
dato mod nu 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen.  

Det bemærkes, at klagefristen er udvidet til 6 uger mod nu 4 uger, samt at fristen nu 
regnes fra afgørelsens dato, hvor den tidligere regnedes fra modtagelsen af 
afgørelsen. Ændringen er sket fordi det kan være vanskeligt at føre bevis for hvornår 
en afgørelse er modtaget. medmindre afgørelsen sendes som rekommanderet brev. 
En sådan fremgangsmåde anses dog for at være yderst belastende administrativt, og 
vil desuden koste betydelige beløb i ekstra porto. 

Indgives en klage først efter klagefristens udløb, skal den herefter som regel afvises 
på grund af klagefristens overskridelse. 

Om baggrunden for ændringen henvises til de almindelige bemærkninger.  

Bestemmelsen medfører, at der ikke længere vil indgå lægmænd i behandlingen af 
klager over afgørelserne vedrørende tildeling af uddannelsesstøtte. Bestemmelsen 
medfører desuden, at anvendelsesområdet udvides i forhold til tidligere, idet 
dispensationsafgørelser hidtil har været undtaget fra klageadgangen, hvilket ikke 
længere er tilfældet.  

 
Til stk. 2 

Dispensationsbestemmelsen er indsat for ikke at forringe de uddannelsessøgendes 
retsstilling. Der kan forekomme tilfælde hvor en uddannelsessøgende ikke 
nødvendigvis modtager afgørelsen, inden klagefristen er udløbet. 

Dispensationer vil blive givet i tilfælde hvor en uddannelsessøgende kan bevise eller 
dog sandsynliggøre at vedkommende eksempelvis på grund af bortrejse ikke var i 
stand til at klage inden fristens udløb. 

 
Til stk. 3 

Landsstyret har fortsat ved stk. 2 mulighed for at fastsætte regler om klageadgangen, 
herunder procedure vedrørende klager.  



  

Til § 31 

Til stk. 1 

Forordningens ikrafttrædelse er foreslået til den 1. august 2005, idet det findes 
hensigtsmæssigt, at forordningen træder i kraft i forbindelse med et nyt studieårs 
begyndelse.  

Med den foreslåede virkningsbestemmelse vil det afgørende for forordningens 
anvendelse generelt være, om uddannelsesstøtten er tildelt før eller efter 
ikrafttrædelsestidspunktet.  

 
Til stk. 2 

At § 30 foreslås ikraftsat allerede den 1. januar 2005 skyldes, at der i denne 
sammenhæng ikke er nogen grund til at afvente nyt studieårs begyndelse. Med 
henvisningen til § 32, stk. 2 er det præciseret, at Klagenævnet til trods for 
nedlæggelse pr. 1. januar 2005 skal færdigbehandle klager, der er indgivet inden 1. 
januar 2005 og dermed skal virke i forhold til disse klager, indtil de er 
færdigbehandlet.  

  

Til § 32 

Til stk. 1 

Da denne forordning erstatter den gældende forordning, foreslås den gældende 
forordning ophævet samtidig med den nye forordnings ikrafttrædelse, dog således at 
bestemmelsen vedrørende klageadgang ophæves samtidig med den nye 
klagebestemmelses ikrafttrædelse den 1. januar 2005.  

 
Til stk. 2 

Det er samtidig præciseret, at Klagenævnet færdigbehandler klager, der er indbragt 
inden 1. januar 2005.  

  

Til § 33 

Bestemmelsen medfører, at administrative bestemmelser, der er fastsat i medfør af 
såvel den gældende forordning, som den tidligere gældende forordning forbliver i 
kraft i det omfang de ikke strider mod denne forordning. Den gældende 



uddannelsesstøttebekendtgørelse vil også blive opretholdt, men det er hensigten, at 
den skal ændres til ikrafttræden samtidig med forordningen.  

  

Til § 34 

Bestemmelsen er bortset fra konsekvensændring af henvisning videreført i uændret 
form fra den gældende forordnings § 29.  

Med denne undtagelsesbestemmelse sikres det, at der fortsat kan ydes 
uddannelsesstøtte til personer, der er optaget på et tidspunkt, hvor 
tilknytningsbestemmelserne var lempeligere.  

  

Til § 35 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 30.  

Bestemmelsen fastslår, hvilke regler, der gælder for stats- og landskassefinansierede 
studielån, der er optaget inden ikrafttrædelsen af den hidtil gældende forordning. Det 
fremgår heraf, at forordningens renteregler for disse lån ikke får tilbagevirkende 
kraft. 

  

Til § 36 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 31.  

Bestemmelsen omhandler uberettiget modtaget støtte, der er modtaget inden den 
nugældende forordnings ikrafttrædelsestidspunkt. Det fremgår heraf, at de gældende 
og videreførte regler om forrentning af disse krav ikke får tilbagevirkende kraft, men 
at kravene bliver forrentet efter de fra forordningens ikrafttrædelse gældende 
bestemmelser.  

  

Til § 37 

Bestemmelsen er videreført i uændret form fra den gældende forordnings § 32. 
Baggrunden for denne undtagelsesbestemmelse er at respektere de afviklingsaftaler, 
der er indgået inden den hidtil gældende forordnings ikrafttræden.  


