
  

11. maj 2006  FM 2006/20

  

BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg 

 
vedrørende 

 
Forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler. 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

  

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, formand 
Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut, næstformand 
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut 
Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut (suppleant) 
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne 

 
Udvalget har efter 1. behandlingen under FM 2006 gennemgået lovforslaget og har 
følgende bemærkninger: 

 
Forslagets indhold 

Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Videnskab og Kirke har fremsat et 
forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler for Landstinget. På 
Landstingets efterårssamling 2004 blev det under dagsordenspunkt 68 besluttet, at 
landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler skulle ændres således, at SORLAK 
bemyndiges til at forestå fordelingen af tips- og lottomidlerne til børne- og 
ungdomsforeningerne. SORLAK skulle ligestilles med Grønlands Idrætsforbund og 
Team Grønland, der forestår fordelingen af tilskuddene til breddeidrætten samt 
talent- og eliteidrætten. Med det fremsatte forslag bliver SORLAK sikret en sådan 
ligestilling med Grønlands Idrætsforbund og Team Grønland. Landsstyret har 
samtidig fundet det relevant at foreslå, at landstingsloven ændres på en række andre 
punkter. 



Med henblik på ressourcebesparelse foreslås Tipsmiddelnævnet nedlagt. Det er 
Landsstyrets vurdering, at de centrale dele af Tipsmiddelnævnets arbejdsopgaver kan 
erstattes af de høringer, som gennemføres i forbindelse med udstedelse af regler 
m.v., ligesom Landsstyret til enhver tid er villig til at drøfte konkrete spørgsmål 
vedrørende fordelingerne, som måtte blive rejst af interesserede parter. 

Da tips- og lottomidlerne er offentlige midler foreslås bestemmelser, der giver 
Landsstyret mulighed for at udøve tilsyn med fordelingen af midlerne. Landsstyret 
har lagt vægt på at fastholde en række grundlæggende krav til sagernes behandling, 
selvom opgaverne varetages af private organisationer. Dette sker af hensyn til 
retssikkerheden hos ansøgerne om tilskud fra tips- og lottomidlerne. Desuden 
foreslås det, at Landsstyrets bemyndigelse til at udstede regler på området samles i 
en bestemmelse, ligesom karakteren af bemyndigelserne foreslås præciseret. 

Henset til det samlede omfang af de foreslåede ændringer, har Landsstyret fundet det 
rigtigst at fremsætte et forslag til en ny landstingslov på området. 

 
Udvalgets behandling af forslaget 

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg konstaterer, at samtlige partier samt 
Landsstyret som udgangspunkt støtter forslaget og har indstillet, at forslaget 
udvalgsbehandles.  

Udvalget bemærker med glæde, at de grundlæggende administrative procedurer ved 
overtagelsen af tips- og lottomidler er indarbejdet hos foreninger og man derfor kan 
nedlægge Tipsmiddelnævnet, samt at besparelsen skal omfordeles inden for 
hovedkonto 40.14.28. 

Udvalget finder det positivt, at Landsstyret lægger vægt på at sikre, at 
organisationerne, som fordeler tips- og lottomidler skal følge sagsbehandlingsloven 
og dermed er undergivet de almindelige forvaltningsretslige krav. Det er også 
tilfredsstillende at se, at Landsstyret får mulighed for at udøve tilsyn i forhold til 
fordelingen af midlerne. Udvalget mener, at når en privat organisation selvstændigt 
skal til at fordele midlerne, bør der være et minimumsregelsæt for en forsvarlig 
administration. 

Udvalget finder det vigtigt, at borgerne informeres om bestemmelserne, herunder 
ikke mindst at foreninger bliver oplyst om, at de ikke behøver at være medlem af en 
organisation for at få tildelt tips- og lottomidler. Det er derfor glædeligt, at 
Landsstyret har planer om en større informationskampagne på dette område. 

Udvalget ønsker dog uddybet, hvorledes Landsstyret vil sikre, at der bliver fastsat 
regler for klagemuligheder, da udvalget mener at etableringen af en effektiv 
klageinstans er af stor betydning. 

Under 1. behandlingen forespurgte Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit, om, hvor 
meget tips- og lotto-tilskuddet er blevet reduceret som konsekvens af, at betaling af 



afgift til Danmark blev indstillet ved ændringen af en del af den danske lov om tips- 
og lottomidler fra 2003, hvilket betød, at afgiften blev afskaffet fra primo 2004. Det 
er blevet lovet, at et skriftligt administrativt svar vil blive fremsendt og udvalget ser 
frem til dette.  

 
Høring 

Landsstyret har inden fremsættelsen haft lovforslaget i høring hos følgende parter: 
Sorlak, Sorlaks Tipsudvalg, SUKORSEQ, Spejderit Kattuffiat, K.I.K., S.I.S, 
Savaatillit Inuusuttut Peqatigiit, Sanningasup Tungujortup Inuusuttai Paamiut, 
NAIP-inuusuttai, Inuusuttut Peqatigiit Upernavik Kujalleq, Meeqqat Inuusuttullu 
Peqatigiiffiat "Kattutta", Meeqqat Inuusuttullu Peqatigiiffiat Attu, Atassutip 
Inuusuttai, Upernavimmi Atassutip Inuusuttai, Meeqqat Inuusuttullu Peqatigiiffiat 
"Ikinngutivut", Ukkusissani Kalattoortartut Peqatigiiffiat U.K.P., Pikialaarneq, Det 
Hvide Kors- Det Grønne Bånd, Inuit Youth International, Grønlands Idrætsforbund, 
Team Grønland, Økonomidirektoratet, Skattedirektoratet, Familiedirektoratet og 
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. 

Udvalget finder, at de i bemærkningerne til lovforslaget fremsatte kommentarer til 
Sorlaks høringssvar ikke er uddybende nok.  

Udvalget har haft Landsstyremedlem Doris Jakobsen i samråd den 11. maj 2006 
vedrørende nærværende forslag. Udvalget ønskede afklaret årsagen til, at der alene 
ydes tilskud til personer eller organisationer med bopæl her i landet. Udvalget 
ønskede ligeledes uddybet, hvorledes Landsstyret vil sikre, at der bliver fastsat regler 
for klagemuligheder. Vedlagt som bilag er henholdsvis samrådsindkaldelse samt 
Landsstyremedlemmets talepapir. 

Udvalget blev under samrådet orienteret om, at det ifølge nærværende forslag er 
henholdsvis GIF og Sorlak selv, der i fremtiden skal fungere som klageinstans for så 
vidt angår Tips- og Lottomidlernes pulje A og B. Udvalget finder dette yderst 
betænkeligt. Udvalget indstiller derfor, at der sikres en effektiv klageinstans samt at 
det eksempelvis pålægges de puljeadministrerende organisationer at fremsende 
direktoratet en årlig rapport om indkomne ansøgninger, bevilgede midler samt 
opfølgning på, hvad midlerne er brugt til. 

Udvalget finder det endvidere fortsat beklageligt, at vores unge, som er under 
uddannelse uden for Grønland og som får grønlandsk uddannelsesstøtte, herunder 
Avalak, ikke kan ansøge om Tips- og Lottomidler. Udvalget anmoder 
Landsstyremedlemmet om, at det inden 2. behandlingen af forslaget undersøges, 
hvorvidt Avalak kan søge om midler hos DUF. Såfremt dette ikke er en mulighed, 
mener Udvalget, at der bør foretages ændringer i forslaget, således at det sikres, at 
Avalak kan søge Tips- og Lottomidler i Grønland. Udvalget finder det særdeles 
vigtigt, at grønlandske studerende, som jo har deres kulturelle rødder i Grønland, har 
mulighed for at afholde kulturelle aktiviteter. Netop under ophold uden for Grønland 
er det vigtigt at have mulighed for at fastholde og videreudvikle sine kulturelle 
rødder. 



 
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse. 

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

  

 
Juliane Henningsen, 

formand 
 

 
Kristian Jeremiassen,  

næstformand 
 Ruth Heilmann 

 
Isak Davidsen 

 
 

Astrid Fleischer Rex 

  

Bilag 1 (pdf-format) 

Bilag 2 (pdf-format) 
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT
Kalaallit Nunaanni Inatsisartut
Inatsisartut Allattoqarfiat


GRØNLANDS HJEMMESTYRE
Grønlands Landsting
Landstingets Bureau


Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forsk-
ning og Kirke, Doris Jakobsen
/HER


Ulloq/Dato:


J.nr.


10. maj 2006


01.39.01.29


Samråd i Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg torsdag den 11. maj 2006 kl.
09:30 i Landstingets mødelokale 2.


Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg ønsker Landsstyremedlemmet for Kultur, Ud-
dannelse og Forskning og Kirke, Doris Jakobsen, til samråd i udvalget torsdag den 11. maj
2006 kl. 09:30 i Landstingets mødelokale 2.


Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har efter 1. behandlingen af henholdsvis
FM2006/20 og FM2006/97 gennemgået forslagene og har i den anledning følgende kom-
mentarer og spørgsmål til Landsstyremedlemmet.


SPØRGSMÅL 1: Vedr. FM2006/20 Forslag til landstingslov om fordeling af tips- og lot-
tomidler.
Udvalget har bemærket, at det i §4 præciseres, at personer skal have bopæl her i landet for at
kunne komme i betragtning ved fordeling af midlerne. Udvalget finder det fortsat betænkeligt,
at der alene ydes tilskud til personer eller organisationer med bopæl her i landet. Det betyder,
at vi unødigt rammer eksempelvis vores unge, som er på uddannelse uden for Grønland og
som får grønlandsk uddannelsesstøtte. Udvalget ønsker derfor afklaret, hvad årsagen er til
denne afgrænsning. Landsstyremedlemmet har oplyst, at hun for nylig har drøftet dette
spørgsmål med Avalaks forhandler René Kvist Christensen. Hvad er Avalaks holdning til
dette spørgsmål?
Udvalget mener at etableringen af en effektiv klageinstans er af stor betydning. Udvalget øn-
sker derfor uddybet, hvorledes Landsstyret vil sikre, at der bliver fastsat regler for klagemu-
ligheder.


SPØRGSMÅL 2: Vedr. FM2006/97 Beslutningsforslag om anordning om ikrafttræden
for Grønland af lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen
og højere teknisk eksamen.
Udvalget undrer sig over forløbet af høringen i forbindelse med dette punkt. Udvalget undrer
sig blandt andet over, at SIK har modtaget høringsbrevet den 20. marts med anmodning om
afgivelse af høringssvar senest den 21. marts. Selv om der ifølge høringsbrevet er tale om
ganske små tilretninger, vil Udvalget henstille, at der hvor KANUKOKA er inddraget anven-
des den almindelige svarfrist på 5 uger. Udvalget undrer sig stærkt over, at der ikke er hø-
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ringssvar fra uddannelsesstederne, og at høringslisten ikke har været mere omfattende. Ud-
valget spørger derfor Landsstyremedlemmet om, hvad årsagen er til denne høringsprocedure.
Udvalget ønsker endelig afklaret, hvilke konsekvenser det vil få, om punktet udsættes til
Landstingets Efterårssamling 2006 med henblik på en mere grundig høring.


For en ordens skyld skal det nævnes muligheden for, at udvalget kan stille yderligere spørgs-
mål. Udvalget vil også gerne udbede sig skriftligt talepapir i forbindelse med samrådet.


Grønlandsk version af nærværende samrådsindkaldelse fremsendes så snart den foreligger.


Med venlig hilsen


Juliane Henningsen
Formand for udvalget
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq


Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg
her


Samråd torsdag den 11. maj 2006 kl. 09:30 i Landstingets mødelokale 2


Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har ønsket samråd vedrørende
to landstingspunkter, nemlig FM2006/20 samt FM2006/97.


Svar til spørgsmål 1 vedrørende FM2006/20:


Det har været en generel forudsætning for uddeling at tips- og lottomidlerne
siden starten i 2000, at overskuddet af spil i Grønland skal komme Grønland
til gode, hvilket i praksis  vil sige ansøgere med fast bopæl i Grønland, her-
under  foreninger og sammenslutninger.


Eneste undtagelse har været talent- og eliteidrætsudøvere, der modtager til-
skud fra Team Grønland. Disse idrætsudøvere er i praksis ofte nødt til at
opholde sig udenfor Grønland for at kunne dygtiggøre sig og dyrke deres
idræt. Denne praksis er indarbejdet i den nye lovgivningen.


Hvis denne bestemmelse om fast bopæl i Grønland ikke var anført i loven
vil det betyde færre midler til aktiviteter her i landet eller aktiviteter som
befolkningen kan tage del i.
Hvis der åbnes op for tilskud til ”Avalak”, må andre ansøgere som f.eks.
grønlandske idræts- og kulturelle foreninger i Danmark med god grund
kunne ønske loven ændret således, at der åbnes op for ansøgninger kom-
mende fra udenfor Grønland. Såfremt der skal åbnes for ansøgninger fra
Danmark, skal bevillingerne sættes op.


Grønlandske foreninger i Danmark har mulighed for at søge støtte til deres
aktiviteter i lighed med danske foreninger.


Med hensyn til pulje A og B har klagemuligheden været drøftet under udar-
bejdelsen af lovforslaget, men da det grundlæggende princip i lovforslaget
er uddelegering af ansvar til organisationerne, er det direktoratets opfattelse,
at evt. klager over fordelingerne mv. bør afklares internt i GIF´s, Sorlak´s og
Team Grønland´s besluttende organer (bestyrelser og generalforsamlinger).
Der er imidlertid ikke noget i vejen for, at GIF, Sorlak og Team Grønland,


11. maj 2006
J.nr. 02.23-00023
Dok nr.167086
Postboks 1029
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 20 73
Kiiip@gh.gl
www.nanoq.gl/kiip
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når de fastlægger retningslinier for fordeling, også opretter en klageinstans
(klagenævn).


Af lovforslaget fremgår det i øvrigt, at organisationerne skal følge sagsbe-
handlingsloven mv.  (jf. § 3), hvilket medfører en vis sikkerhed for sagsbe-
handlingen.
Herudover har Landsstyret i henhold  til § 5 det overordne tilsyn med orga-
nisationerne og tilskuddenes anvendelse og dermed mulighed for at gribe
ind, hvis direktoratet bliver opmærksom på, at der begås konkrete fejl.


Da ansøgere, der opfylder alle formelle krav, altid modtager tilskud, vil ho-
vedindholdet af evt. klager forventeligt vedrøre tilskuddenes størrelse. Da
disse tilskud afhænger af hvor mange penge, der er til uddeling og et skøn i
forhold til ansøgernes budgetter, kan det blive meget vanskeligt for et kla-
genævn at behandle evt. klager.


Med henvisning til pulje C træffes afgørelsen om tilskud af landsstyremed-
lemmet efter indstilling fra direktoratet. Der er derfor ingen anden øverste
myndighed at rette en evt. klage til.
Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav, modtager tilskud. Direkto-
ratet modtager derfor meget få klager.


Det skal bemærkes, at såfremt man modtager klager vedrørende pulje C,
behandles klagerne af direktoratet.


Svar til spørgsmål 2 vedrørende FM2006/97:


Kultur- og Uddannelsesudvalget har fuldstændig ret i, at høringsfristen af
punkt 97 blev usædvanligt kort. Dette skyldes et sammenfald af uheldige
omstændigheder, og et i utide udskrevet valg.


Høringsparterne blev forud for høringsbrevet gjort opmærksom på turbohø-
ringen og alle accepterede. Alle berørte skoler har været hørt. Nogle skoler
valgte at svare telefonisk eller pr. e-mail, at de ingen bemærkninger havde.


Anordningen er – som det tidligere er bemærket – en nødvendiggjort mindre
justering efter de danske gymnasiereformer. De senere fremsendte justerede
bekendtgørelser lægger sig op ad anordningen, og skal alle træde i kraft den
1. august 2006, hvorfor en udsættelse til efterårssamlingen vil være meget
uheldig.


Anordningen er desuden en midlertidig lov, idet den tænkes afskaffet i fo r-
bindelse med reformen af de gymnasiale uddannelser. Reformen imple-
menteres i 2009, men landsstyreområdet arbejder for tiden på at få denne
dato fremskyndet, så den kan implementeres allerede i 2008.
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Det skal i den forbindelse understreges, at anordningen kun er gældende for
de erhvervsgymnasiale uddannelserne HHX samt HTX. Når reformen im-
plementeres vil den gælde for alle gymnasiale uddannelser – HHX, HTX,
Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik, Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik
samt Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik.


Med venlig hilsen


Doris Jakobsen
Landsstyremedlem





