
  

12. oktober 2006  EM 2006/34

  

BETÆNKNING 

afgivet af Landstingets Familieudvalg 

vedrørende 

forslag til landstingsforordning om offentlig hjælp  

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

 
Landstingets Familieudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit (formand) 
Landstingsmedlem Thomas Kristensen, Atassut (næstformand) 
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut  
Landstingsmedlem Tommy Marø og Ruth Heilmann, suppleant, begge Siumut 
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne 

 
Familieudvalget har efter 1. behandlingen under EM2006 gennemgået forslaget 
nærmere.  

Høringssvar 

Familieudvalget har til brug for behandlingen af forslaget indhentet kopi af afgivne 
høringssvar. Familieudvalget kvitterer for de mange værdifulde høringssvar.  

Familieudvalget konstaterer, at forslaget har været sendt i høring 2 gange, hvilket 
isoleret set er positivt.  

Under hensyntagen til høringsmaterialets omfang og kompleksitet, finder 
Familieudvalget det dog imidlertid ikke fuldt tilfredsstillende, at høringsfristen for de 
enkelte høringer har været fastsat til mindre end fem uger. Det skal i denne 
sammenhæng endvidere fremhæves, at KANUKOKA først sender høringsmaterialet 
ud til kommunerne, når materialet foreligger komplet på grønlandsk og dansk.  

Forslaget er et klassisk eksempel på lovgivning, der skal administreres af de 
kommunale forvaltninger. Navnlig i disse tilfælde er det uhyre vigtigt, at 
forberedelsesprocessen iagttager den fornødne grundighed, således at de praktiske 



brugere af lovgivningen grundigt bliver taget i ed, og får lov til at overgive 
centralmyndighederne deres praktiske erfaringer.  

Familieudvalget henstiller på denne baggrund til, at Landsstyreområdet fremover 
iagttager en mere rimelige høringsfrist.  

Teknisk gennemgang af forslaget 

Familieudvalget anmodede Landsstyreområdet for Familie og Justitsvæsen om at få 
stillet en embedsmand til rådighed for en teknisk gennemgang af forslaget. 
Anmodningen blev imødekommet, og Udvalget gennemførte en indholdsrig teknisk 
gennemgang af forslaget.  

Spørgsmål 

Til brug for behandlingen af forslaget anmodede Familieudvalget 
Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen om at besvare en række 
spørgsmål. Kopi af udvalgets spørgsmål og Landsstyremedlemmets besvarelse er 
vedlagt nærværende betænkning som bilag. 

Bemærkninger til forslaget 

Forslaget nød ved 1. behandlingen principiel opbakning fra alle partierne i 
Landstinget.  

Familieudvalget tilslutter sig samstemmende forslagets bærende principper, 
hvorefter det økonomisk set altid skal kunne betale sig at arbejde. Den enkelte skal 
kunne forsørge sig selv, sin ægtefælle, og egne børn under 18 år. Alle skal omvendt 
skal have ret til offentlig hjælp, såfremt man er ude af stand til at forsørge sig. 
Hjælpen skal imidlertid ligge under det niveau, som man som mindstemål kan nå 
ved at arbejde.  

Ved 1. behandlingen af forslaget blev fangere og fiskeres særlige forhold i relation til 
deres erhvervsudøvelse drøftet. Familieudvalget tager til efterretning, at fangere og 
fiskere ikke har en særstatus vedrørende forslagets bestemmelser om rettigheder og 
pligter i forhold til at kunne modtage offentlig hjælp. Måtte fangere og fiskere i 
kortere perioder være nødsaget til at modtage offentlig hjælp som engangstilskud, så 
er der mulighed for fastholde erhvervsjagtbeviset. Familieudvalget henviser til den 
mere uddybende redegørelse herom under besvarelsen af spørgsmål 2.  

Måtte man i en anden sammenhæng arbejde for, at give fiskere og fangere eller 
andre grupper en særlig håndsrækning, må dette ske i en særlig lovgivning herom.  

Familieudvalget påskønner, at Landsstyret og KAKUKOKA har fundet en løsning 
omkring forslagets økonomiske konsekvenser i relation til handleplaner.  



Familieudvalget nærer store forhåbninger til brugen af handleplaner. I udviklings- og 
forbedringsøjemed kan handleplaner bidrage med nyttig og konstruktiv viden om 
den persongruppen, der modtager offentlig hjælp.  

Familieudvalget forudser, at brugen af handleplaner vil blive noget uensartet. 
Familie- udvalget skal derfor anmode om, at blive holdt orienteret om 
Landsstyreområdets indhøstede erfaringer og viden omkring kommunernes brug af 
handleplaner. 

Familieudvalget fremhæver, at forslaget cementerer, at enhver, der søger om 
offentlig hjælp, har ret til at modtage rådgivning om, hvordan de kan forbedre deres 
muligheder for at forsørge sig selv.  

Der skal informeres grundigt om, at der i forslaget er fastsat regler om handleplaner, 
og at modtagere af offentlig hjælp i vid udstrækning har ret til at få udarbejdet en 
handleplan.  

Familieudvalget har med udgangspunkt i spørgsmål 8 og 9 sammenholdt med 
besvarelserne fra Landsstyremedlemmet gennemført en nærmere drøftelse af 
sektortilsynet på det sociale område. Familieudvalget skal opfordre 
Landsstyreområdet til overfor Familieudvalget at stille forslag til, hvorledes tilsynet 
kan forbedres, og i hvilket omfang, der ses at være et behov for 
sanktionsbestemmelser overfor kommunerne.  

Familieudvalget har aldrig modtaget et indblik i de tilsynsrapporter, der løbende 
sendes til kommunalbestyrelserne og Tilsynsrådet. Familieudvalget er ikke bekendt 
med, hvad Tilsynsrådet anvender tilsynsrapporterne til, og Familieudvalget har 
aldrig modtaget udtalelser og oplysninger fra Tilsynsrådet desangående. For at styrke 
Familieudvalgets indblik i forvaltningen af reglerne på det sociale område ønsker 
Familieudvalget fremover løbende at få tilsendt alle Familiedirektoratets 
tilsynsrapporter.  

Familieudvalget tager til efterretning, at forslaget ikke hjemler dækning af udgifter i 
forbindelse med kistetransport.  

Forslag til ændringer af forslaget  

Familieudvalget ser frem til Landsstyremedlemmets tiltag i relation til de manglende 
bemærkninger til forslagets § 5. Et ændringsforslag til forslaget med tilhørende 
bemærkninger er en farbar mulighed.  

Familieudvalget har bemærket, at der er uoverensstemmelse mellem 
bemærkningerne til og ordlyden af forslagets § 27, stk. 1, nr. 1. Med henvisning til 
Landsstyremedlemmets besvarelse af spørgsmål 16 fra Familieudvalget, så afventer 
Familieudvalget, at der fremsættes et ændringsforslag til bestemmelsen.  

Et enigt Familieudvalg skal af hensyn til kommunernes mulighed for at forberede sig 
godt og grundigt til den nye lovgivning henstille til, at Landsstyret tilsikrer, at der 



fremsættes et ændringsforslag til forslagets ikrafttrædelsesbestemmelse, hvorefter 
Landstingsforordningen træder i kraft den 1. april 2007 frem for den 1. januar 2007. 
En udsættelse af forordningens ikrafttræden vil være til gavn for alle, og bibringe 
både Landsstyreområdet for Familie og kommunerne den fornødne tid og 
forberedelse til at håndtere regelsættet.  

Med disse bemærkninger skal Landstingets Familieudvalg overgive 
forordningsforslaget til 2. behandlingen. 

  

 
Agathe Fontain 

Formand 
 

 
Thomas Kristensen 

 
 

Agnethe Davidsen 
 

Tommy Marø 
/v Ruth Heilmann 

 
 

Astrid Fleischer Rex 

 

Bilag 1 (pdf-format) 

Bilag 2 (pdf-format) 
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Ilaqutariinnermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoq
Landsstyremedlem for Familie og Justitsvæsen


Landstingets Familieudvalg


Vedrørende afklarende spørgsmål i relation til EM 2006/34 – forslag til
landstingsforordning om offentlig hjælp


Familieudvalget har ved brev af 2. oktober 2006 anmodet Familiedirektoratet om at
redegøre for visse forhold vedrørende forslag til landstingsforordning om offentlig
hjælp. Jeg kan hertil oplyse følgende.


Ad. spørgsmål 1.
Personer med erhvervsfangerbevis har de samme rettigheder og pligter efter
forslag til landstingsforordning om offentlig hjælp og kan modtage offentlig hjælp til
forsørgelse og til faste udgifter jf. § 4 og hjælp i særlig tilfælde jf. § 20 på lige fod
med alle andre. Det vil eksempelvis sige, at de skal stå til rådighed for
arbejdsmarkedet jf. § 8.


Ad. spørgsmål 2.
Til brug for besvarelsen har Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug,
Fangstafdelingen oplyst, at kravene for at have erhvervsfangerbevis er, at
vedkommende har fast tilknytning til det grønlandske samfund, har været tilmeldt
et folkeregister samt har været fuldt skattepligtig i de seneste 2 år. Herudover skal
man have en bruttoindkomst fra fangst og fiskeri på mindst 50 % af pågældendes
samlede bruttoindkomst.


Offentlig hjælp indgår i den samlede bruttoindkomst, hvorfor det ikke kan
udelukkes at fiskeri og fangere af denne årsag kan miste deres erhvervsjagtbevis. I
den forbindelse skal det dog anføres at der er mulighed for at søge om
dispensation, således at man kan bibeholde erhvervsjagtbeviset, hvis der f.eks. er
tale om engangshjælp og ikke varig hjælp.


Ad. spørgsmål 3.
Forslag til landstingsforordning om offentlig hjælp er ikke beregnet til at give
løntilskud til udvalgte grupper af erhverv. Det vil være uhensigtsmæssigt, at
fastsætte særregler for en enkelt gruppe af erhverv, i en landstingsforordning der
ellers er gældende for alle. Ønsker Familieudvalget, at der fastsættes sådanne
særlige regler for fangere og fiskere, vil det efter Familiedirektoratet overbevisning
være mest hensigtsmæssigt gjort i en særskilt forordning.


04.10.2006
J.nr.


Postboks 260
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 45 47
ilapi@gh.gl
www.nanoq.gl/ilapi
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Ad. spørgsmål 4.
Det er en fejl, at der ikke er fastsat bemærkninger til forslagets § 5. Dette vil blive
rettet.


Ad. spørgsmål 5.
Efter forslag til landstingsforordning om offentlig hjælp har været i høring i
KANUKOKA og forslaget er blevet fremsendt til Landstinget, har Grønlands
Hjemmestyre og de grønlandske kommunernes landsforening i bloktilskudsaftalen
for 2007 indgået aftale om det beløb, der skal afsættes til udarbejdelse af
handlingsplaner. Der er således opnået enighed med KANUKOKA om
finansieringen og Landsstyret vil således ikke foretage yderligere initiativer.


Det fremgår af bloktilskudsaftalen, afsnit 11.


11. Landstingsforordningen om offentlig hjælp - administrative udgifter til
udarbejdelse af handlingsplaner.


I den nye landstingsforordning er det anført som et krav, at kommunerne
udarbejder handlingsplaner, hvilket er en ny opgave i forhold til tidligere regler på
området.


Parterne er enige om at hæve bloktilskuddet med 700.000 kr. fra 2007.


Såfremt forslaget ikke vedtages af Landstinget skal bloktilskuddet nedsættes
tilsvarende.


Ad. spørgsmål 6.
Forslaget vil i øvrigt ikke betyde en merbelastning for kommunerne.


Ad. spørgsmål 7.
Der er på finanslovskonto 30.01.03 afsat 750.000 kr. til implementering af
lovgivning på det sociale område til afholdelse af kursus for de kommunale
sagsbehandlere.


Ad. spørgsmål 8.
Der afsat midler til deltagelse af 80 personer.


Ad. spørgsmål 9.
Familiedirektoratet er forpligtet til at føre tilsyn med kommunernes forvaltning af det
sociale regelsæt, herunder landstingsforordning om hjælp fra det offentlige, jf. § 1,
stk. 2 i landstingsforordning nr. 11 om socialvæsnets styrelse og organisation.
Formålet med tilsynet på det sociale område er at føre tilsyn med, at kommunerne
overholder reglerne i sociallovgivningen og forvalter i overensstemmelse med de
forvaltningsretlige regler.


Ad. spørgsmål 10.
Familiedirektoratet har ikke mulighed for at sanktionere, hvis kommunerne ikke
overholde sociallovgivningen. Familiedirektoratet vil, i tilfælde af at en kommune
ikke overholder lovgivningen, påpege det i sin tilsynsrapport, som udarbejdes efter
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hvert tilsynsbesøg. Tilsynsrapporten sendes til kommunalbestyrelsen samt til
Tilsynsrådet.


Ad. spørgsmål 11.
Det fremgår af forslagets § 13, stk. 2, hvilke typer af udgifter offentlig hjælp til faste
udgifter og til forsørgelse dækker. Der kan således udbetales offentlig hjælp til
forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families
nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre
faste udgifter. Forbrugsafgifter er udgifter, hvor man betaler efter forbrug,
eksempelvis el, vand og varme. Ved faste udgifter menes nødvendige udgifter,
herunder til daginstitutionspladser og forsikringer.


Ad. spørgsmål 12.
Reglerne om hjælp i særlige tilfælde overlader bevidst et skøn til
kommunalbestyrelsen. Det er netop meningen, at reglerne i §§ 20-23 skal være
fleksible og kunne bruges ved forskellige typer af behov. Ved at fastsætte regler
som ikke overlader et skøn til kommunalbestyrelsen, vil man også afskære
muligheden for at yde hjælp til personer med reelle behov i situationer, hvor det
ikke har været meningen.


Ad. spørgsmål 13.
Til brug for besvarelsen har Direktoratet for Arbejdsmarked og
Erhvervsuddannelser oplyst, at mobilitetsydelsen bevilges for at fremme
arbejdsstyrkens geografiske mobilitet. Landsstyret kan i tilfælde, hvor der i en
region opstår mangel på arbejdskraft med bestemte kvalifikationer, yde økonomisk
støtte i form af mobilitetsfremmende ydelse til personer, som ønsker at skifte
bopæl i forbindelse med overtagelse af arbejde som lønmodtager. Støtte ydes til
lønmodtagere, der ikke har adgang til tiltrædelsesrejse og tjenestebolig i henhold til
gældende overenskomst. Som lønmodtagere anses personer, der i henhold til
overenskomst eller aftale er ansat hos en arbejdsgiver, og som er underlagt
dennes instruktioner.


Flyttehjælp i henhold til forslagets § 21 dækker ligeledes tilfælde, hvor en flytning
forbedrer ansøgerens og familiens bolig- og erhvervsforhold. Det er et krav for at få
bevilget flyttehjælp ifølge forslaget, at hverken ansøgeren eller ægtefælle,
registreret partner eller dermed ligestillet samlever har økonomisk mulighed for at
betale udgifterne. Det er ikke nødvendigt, at vedkommende står til rådighed for
arbejdsmarkedet.


Ad. spørgsmål 14.
Til brug for besvarelsen har Skattedirektoratet kommet med input til besvarelsen.
Det kan i den forbindelse oplyses, at trangsvurderet hjælp er en type af offentlig
hjælp.


Sociale ydelser i form af alders- og førtidspensioner, revaliderings- og
orlovsydelser, uddannelsesstøtte, takstmæssig og trangsvurderet hjælp skal
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medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Indkomstskattelovens §
13 og 24 modsætningsvis.


For den trangsvurderede hjælp gælder dog, at den samlede skat nedsættes med
det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne indtægt. Det vil sige, at
modtagelse af trangsvurderet hjælp som udgangspunkt ikke udløser
skattebetaling. Indkomstskattelovens § 34 c.


Bevilges der offentlig hjælp som engangshjælp, flyttehjælp, begravelseshjælp,
hjemmehjælp og hjælp til hjemrejse, skal hjælpen ikke medregnes med opgørelsen
af den skattepligtige indkomst.


Ad. spørgsmål 15.
Der er ikke mulighed for at få dækket udgifter til kistetransport efter forslagets § 23.


Ad. spørgsmål 16.
Der er en fejl i formuleringen af § 27, stk. 1, nr. 1. Det korrekte er bestemmelsen i
bemærkningerne. Formuleringen vil blive rettet.


Ad. spørgsmål 17 og 18.
Familiedirektoratet er i gang med at udarbejde en bekendtgørelse om offentlig
hjælp som skal træde i kraft den 1. januar 2007. Der vil samtidig blive udarbejdet
en vejledning, som ligeledes skal være klar den 1. januar 2007. Det er planen, at
der skal afholdes kursus for kommunernes sagsbehandlere på området i januar
2007. Familiedirektoratet har skønnet, at det er uhensigtsmæssigt at afholde
kursus i decembermåned, ligesom den nærmere planlægning af kurset afventer at
forslag til landstingsforordning om offentlig bliver endeligt vedtaget. Udsættes 2. og
3. behandlingen af forslaget, vil Familiedirektoratet blive mere presset mht. at få
udarbejdet retningslinjer og planlægge kursus, da udarbejdelsen heraf er afhængig
af den endelige vedtagelse af forslaget, herunder med eventuelle rettelser.


Ad. Spørgsmål 19.
Det vil være yderst uhensigtsmæssigt, hvis ikke hele forslaget træder i kraft
samtidig. Dette vil skabe forvirring for både borgerne og for kommunerne om,
hvilke regler, der skal bruges hvornår. Ønskes ikrafttrædelsestidspunktet udskudt,
bør det gælde for hele forslaget.


Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga/
Med venlig hilsen


Aleqa Hammond
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Kalaallit Nunaanni Inatsisartut


Grønlands Landsting


Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen
Aleqa Hammond


Fremsættelse af diverse afklarende spørgsmål i relation til EM 2006/34 –
forslag til Landstingslov om offentlig hjælp


EM 2006/34 blev efter 1. behandlingen den 20. september 2006 henvist til
behandling i Familieudvalget.


Til brug for Familieudvalgets videre arbejde med forslaget ønskes der en
redegørelse for følgende forhold:


1) Det ønskes bekræftet, hvorvidt personer med erhvervsfangerbevis på
grund af mistede redskaber, ødelagte redskaber eller vejrlig (hvor vejret og
isforholdene umuliggør fiskeri og fangst) kan modtage ydelser og i givet
fald hvilke efter forslaget om offentlig hjælp ?


2) Såfremt fiskere og fangere i et eller andet omfang har mulighed for at få
tildelt hjælp efter lovforslaget om offentlig hjælp, kan det så udelukkes at
de pågældende af denne årsag kan miste deres erhvervsfangerbevis ?


3) Såfremt der måtte være et politisk ønske om at kunne tilbyde personer og
familier indenfor fisker- og fangererhvervet offentlig hjælp i de særlige
situationer som nævnt i spørgsmål 1, så ønskes et forslag til, i hvilket
regelsæt det ville være mest hensigtsmæssigt at fastsætte disse regler.


4) Hvorfor er der ikke særlige bemærkninger til forslagets § 5 ?


5) Familieudvalget bemærker, at der ikke er enighed mellem Familie-
direktoratet og KANUKOKA om de økonomiske konsekvenser af forslaget i
relation til udarbejdelse af handleplaner.


a) Har landsstyret overvejet, at arbejde for, at der afsættes en
reservepulje på FL 2007 til udmøntning (det forudsættes, at der på den
afsatte driftsreserve til FFL 2007 ikke er taget højde for nærværende
forhold), såfremt KANUKOKA kan dokumentere at have ret i udsagnet
om, at det at skulle udarbejde handleplaner betyder en samlet
merudgift for kommunerne på kr. 3 mio. kr. ?


2. oktober 2006
Sags.nr. 01.38.02.05-
00012


Inatsisartut
Allattoqarfiat /
Landstingets Bureau
Postboks 1060
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 46 06
Landstinget@gh.gl
www.nanoq.gl
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b) Familiedirektoratet anfører blandt andet, at kommunalbestyrelserne
allerede efter gældende lovgivning er forpligtet til at yde råd og
vejledning, ligesom kommunalbestyrelserne skal følge op på den
ydede offentlige hjælp hver 3. måned. Det anføres endvidere, at der
kan være udfærdiget handleplaner for flere af dem, der har modtaget
arbejdsmarkedsydelse.


Hvilket viden har Familiedirektoratet om, hvorvidt kommunerne
har efterlevet deres pligt til at yde råd og vejledning og i hvilket
omfang ?


Hvorledes har Familiedirektoratet hidtil sikret at kommunerne
har efterlevet denne pligt ?


Hvilken eksakt viden har Familiedirektoratet omkring brugen af
handleplaner i relation til arbejdsmarkedsydelse ?     


6) Er der andre forhold i forslaget udover den under spørgsmål 4
fremhævede, der kan betyde en administrativ merbelastning for
kommunerne ?


7) Er der afsat særlige midler til medarbejderkurser omkring det nye forslag ?


8) Giver de afsatte midler mulighed for, at alle relevante medarbejdere kan
komme på kursus ?


9) Hvilket tilsyn vil Landsstyreområdet føre omkring kommunernes
administration af reglerne ?


10) Hvilke skridt vil Landsstyreområdet tage, hvis det mod forventning måtte
vise sig at kommunerne ikke får udarbejdet de fornødne handleplaner ?


11) Familieudvalget finder det ønskeligt om der kunne udfærdiges og
fremsendes et par konkrete og ganske ordinære eksempler på hjælp til
forsørgelse og til dækning af faste udgifter, således at det yderligere
konkretiseres, hvilken hjælp, der ydes efter forslaget og efter gældende
regler på området.


12) §§ 20-23 omhandler hjælp i særlige tilfælde. Ser Landsstyret en fordel i at
sikre, at kommunerne/regionerne forvalter de pågældende bestemmelser
ensartet, således at borgerne i landet kan have ensartede forventninger til
reglerne uanset om de bor i en mere eller mindre velstående kommune
eller region ?


13) Hvorledes skal der sondres omkring brugen af forslagets bestemmelser
om at kunne yde flyttehjælp og den mobilitetsfremmende ydelse, der er
optaget på FFL 2007 ?
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14) Den skattemæssige behandling af modtaget offentlig hjælp bedes
fremhævet ?


15) Der bedes redegjort for om det er mulighed for at få udgifter til
kistetransport dækket efter § 23.


16) Der er uoverensstemmelse mellem ordlyden i forslagets § 27, stk. 1, nr. 1
og bemærkningerne til bestemmelsen.
Følges ordlyden i § 27, stk. 1, nr. 1, så omhandler den
handlinger/dispositioner i perioden, mens der modtages offentlig hjælp,
mens bemærkninger beskriver handlinger/dispositioner, før der modtages
offentlig hjælp.
Hvilken periode retter forslaget sig imod ? Før eller mens man modtager
offentlig hjælp eller i begge perioder ?


17) Forslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2007.


18) Kan dit Landsstyreområde garantere, at der inden det påtænkte
ikraftstrædelsestidspunkt den 1. januar 2007 vil blive:


- udstedt de fornødne bekendtgørelser i  henhold til
forslagets § 8, stk. 2, § 11, stk. 6, § 13, stk. 7, § 18,
stk. 3 og § 28, stk.  3


- udarbejdet en vejledning på grønlandsk og dansk


- afholdt kurser for det personale, der skal administrere
reglerne om offentlig hjælp.


19) Finder du, at der er kommunale indretningshensyn og hensyn landets
borgere, der tilsiger, at der kunne være fordele ved, at forslaget eller dele
af forslaget trådte i kraft senere end den 1. januar 2007 ?


Af hensyn til det videre arbejde med forslaget, og det forhold at 2. behandlingen er
fastsat til den 11. oktober 2006 ønskes besvarelsen i hænde senest den 6. oktober
kl. 12.00. Materialet bedes endvidere sendt elektronisk (på grønlandsk og dansk) til
jhh@gh.gl .


Med venlig hilsen


Agathe Fontain
Formand





