
28. april 2010 FM 2010/88 

  

BETÆNKNING 

 
Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 

 
vedrørende 

 
Forslag til: Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på 

erhvervsuddannelsesområdet 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

  

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen 
bestået af: 

 
Medlem af Inatsisartut, Debora Kleist 
Medlem af Inatsisartut, Harald Bianco  
Medlem af Inatsisartut, Andreas Uldum 
Medlem af Inatsisartut, Malik Berthelsen 
Medlem af Inatsisartut, Knud Kristiansen 

 
Udvalget har på baggrund af forslagets 1. behandling gennemgået forslaget. 

 
Forslagets indhold 

Naalakkersuisut ønsker med forslaget, at imødekomme de betydelige udfordringer, 
som det grønlandske samfund oplever i disse år med fremkomsten af mange nye 
erhverv og storskalaprojekter. Derfor tilsigtes en styrkelse af uddannelsesindsatsen, 
hvis overordnede formål er, at 2 tredjedele af arbejdsstyrken i 2020 skal have en 
kompetencegivende uddannelse, som det grønlandske samfund har brug for. 

Forslaget indfører en ny styrelsesordning, som skal bibringe brancheskolerne de 
nødvendige redskaber til håndtering af fremtidens udfordringer. Derudover skal den 
ny styrelsesordning danne den ramme, som skal sikre, at brancheskolerne til enhver 
tid kan tilbyde relevante uddannelser af høj kvalitet på et højt fagligt niveau. På den 



baggrund foreslås en model, der tager udgangspunkt i mere selvforvaltning til den 
enkelte brancheskole. Modellen omfatter større frihedsgrader og overdragelse af 
større ansvar i forhold til opgaveløsningen, således at brancheskolerne herefter 
overgår til at blive selvstændige offentlige institutioner. Institutioner, hvis 
overordnede ledelse varetages af professionelle bestyrelser, der udpeges af 
arbejdsmarkedets organisationer. Derudover foreslås det, at brancheskolernes 
nærmere opgaveløsning reguleres gennem resultatkontrakter, der indgås mellem 
bestyrelserne og Selvstyret. 

 
Forslagets 1. behandling i Inatsisartut 

Samtlige partier støttede forslaget. 

 
Udvalgets behandling af forslaget 

Høring 

Forslaget har været i høring fra 5. maj til 4. juni 2008. 

Udvalget bemærker, at der i bemærkningerne til forslaget er gjort et godt arbejde 
med at forholde sig til de indkomne høringssvar, og at disse i relevant omfang ses 
indarbejdet i forslaget. 

I forbindelse med Udvalgets behandling af forslaget har Udvalget bedt 
Naalakkersuisut om at uddybe en række forhold. Udvalgets spørgsmål og 
Naalakkersuisuts svar fremgår af bilag 1. 

Udvalget takker for Naalakkersuisuts besvarelse og tager denne til efterretning. 
Naalakkersuisut har i forbindelse med besvarelsen fremsendt et udkast til 
bekendtgørelse om honorering af og udgiftsgodtgørelse til brancheskolernes 
bestyrelser. Bekendtgørelsesudkastet er ligeledes vedhæftet betænkningen som bilag 
2. Det skal i den forbindelse understreges, at der er tale om et udkast, som endnu 
ikke har været i høring.   

 
Indstilling 

Et Enigt Udvalg indstiller på baggrund af ovenstående kommentarer og de faldne 
bemærkninger ved 1. behandlingen forslaget til vedtagelse.  

 
Med disse bemærkninger skal Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 
overgive forslaget til Inatsisartuts 2. behandling 

  



  Harald Bianco   

 
 Debora Kleist  

  
 

Andreas Uldum 

 
Malik Berthelsen 

  
 

Knud Kristiansen 

  

 

Bilag 1 

Bilag 2 

Bilag 2.1 

  

  





    


Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu 


Naalakkersuisoq 


Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 
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Bureau for Inatsisartut 
Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 


  
  


Vedr.: Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende forslag til Inatsisartutlov om 
erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet 


22. april 2010 


Sagsnr. 2010-026846 


Dok. Nr. 361855 


 


Postboks 1029  


3900 Nuuk  
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I forbindelse med Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkes behandling af 
dagordenspunkt FM 2010/88 om forslag til Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og 
kurser på erhvervsuddannelsesområdet har Udvalget ved skrivelse af 19. april 2010 


anmodet Naalakkersuisut besvare en række spørgsmål. 
 
Jeg skal på den baggrund besvare Udvalgets spørgsmål i det følgende: 


 
Mulig elevrepræsentation: 
Jeg er enig i Udvalgets vurdering vedrørende mulig elevrepræsentation. Lovforslaget 


udelukker således ikke, at de enkelte brancheskoler kan vælge at optage elevrepræsen-
tanter i bestyrelsen som tilforordnede, idet dette ligger inden for de enkelte bestyrelsers 
kompetence. Såfremt den pågældende skole har et elevråd, vil det derfor være muligt at 


lade elevrådet indstille et medlem af rådet som tilforordnet i bestyrelsen. 
 
Honorering af bestyrelsen: 


Det skal indledningsvis fremhæves, at honoraret for det kommende bestyrelsesarbejde 
ikke skal ses som egentligt løn for udført arbejde, idet vederlaget i højere grad knytter 
sig til selve påtagelse af ansvaret som institutionens øverste myndighed, som det også 


anføres i Udvalgets skrivelse. I forlængelse heraf vil tilforordnede uden stemmeret ikke 
blive honoreret. 
 


Endvidere har Naalakkersuisut allerede på nuværende tidspunkt planer om at benytte 
hjemlen i lovforslagets § 34, stk. 7, ligesom Departementet for Kultur, Uddannelse, 
Forskning og Kirke allerede har udarbejdet et bekendtgørelsesudkast. Jeg vedlægger i 


den forbindelse til Udvalgets orientering udkast til bekendtgørelse om honorering af og 
udgiftsgodtgørelse til brancheskolernes bestyrelse. Det skal samtidig bemærkes, at ved-
lagte bekendtgørelsesudkast endnu ikke er blevet sendt i høring, hvilket skyldes, at 


Inatsisartuts behandling af dagsordenspunkt FM2010/88 først må afventes. 
 
Indledningsvis skal det bemærkes, at bestyrelsesmedlemmerne vil blive godtgjort udgif-


ter til rejser, fortæring og ophold i institutionens tjeneste efter de regler, der gælder for 
tjenestemænd i Grønland.  
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For så vidt angår spørgsmålet om fastsættelse af det egentlige honorar har dette været 
drøftet i de styrelsesforberedende arbejdsgrupper med repræsentanter for arbejdsmar-


kedets organisationer, som også forestår udarbejdelsen af de vedtægter for de enkelte 
brancheskoler, som bestyrelserne skal udpeges på grundlag af. 
 


Der var i arbejdsgrupperne bred enighed om, at spørgsmålet vedrørende besættelse af 
bestyrelserne ikke vil blive motiveret ud fra vederlagsmæssige hensyn, idet ønsket om 
at bestride sådanne hverv helt overvejende vil udspringe af interesse for området, 


sammenholdt med muligheden for at få indflydelse i forhold til tilrettelæggelsen af er-
hvervsuddannelsesindsatsen. Herudover blev det fremført, at honoraret ikke i sig selv er 
aktivitetsskabende, ligesom honoreringen heller ikke på anden måde genererer umid-


delbare resultater på erhvervsuddannelsesområdet, idet der eksempelvis ikke er tale om 
finansiering af f.eks. uddannelsesmæssige tiltag.  
 


Det skal med andre ord ikke være honorarets størrelse, der skal få de af arbejdsmarke-
dets organisationer udpegede kandidater til at deltage i bestyrelsesarbejdet, hvorfor ho-
norarets størrelse ikke må være for højt, ligesom det skal være betydeligt lavere end 


hvad der gælder for f.eks. bestyrelserne for de af Selvstyret ejede aktieselskaber. På 
den anden side skal honorarniveauet afspejle, at bestyrelserne i modsætning til de 
brancheudvalg, de skal erstatte, vil få et reelt ansvar og beslutningskompetence i mod-


sætning til brancheudvalgene, som alene er rådgivende.  
 
På den baggrund blev det i vedlagte bekendtgørelsesudkast foreslået, at bestyrelserne 


på brancheskolerne vil blive honoreret i henhold til en omsætningsgrænse på 40 millio-
ner kr., således at formand, næstformand og ordinære bestyrelsesmedlemmer på en 
skole, hvis omsætning er på mindst 40 millioner kr., vil modtage henholdsvis 40.000, 


30.000 og 10.000 kr. i årligt honorar, mens formanden, næstformanden og ordinære 
bestyrelsesmedlemmer på en skole med under 40 millioner kr. i omsætning vil modtage 
henholdsvis 30.000, 22.500 og 7500 kr. Som det ser ud nu, vil det kun være en af bran-


cheskolerne, der kan nå op på det øvre honorarniveau.  
 
Jeg håber, at ovennævnte samt vedlagte bekendtgørelsesudkast besvarer de af Udval-


get stillede spørgsmål, ligesom Naalakkersuisut vil stå til rådighed for eventuelle supple-
rende spørgsmål. 
 


Med venlig hilsen 
 
 


 
Mimi Karlsen 
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KALAALLIT NUNNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE  


Inatsisartut Inatsisartut 
  


Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 


/Her /Her 


                  


 HASTER 
 


Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende forslag til Inatsisartutlov om erhvervs-


uddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet 


 


I forbindelse med Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkes behandling 
af FM 2010/88, Forslag til: Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på 


erhvervsuddannelsesområdet skal Udvalget anmode Naalakkersuisut om at besva-
re følgende spørgsmål: 
 


Mulig elevræpræsentation i bestyrelserne 
Det er Udvalgets klare opfattelse, at lovforslaget ikke udelukker, at de enkelte sko-
ler kan vælge at optage elevrepræsentanter i bestyrelsen, som tilforordnede. Dette 


må umiddelbart ligge indenfor de enkelte bestyrelsers handlefrihed. Har den på-
gældende skole et elevråd kan det således tænkes, at bestyrelsen kan lade elev-
rådet indstille et medlem af rådet, som tilforordnet i bestyrelsen. 


 
Er Naalakkersuisut enig i dette? 
 


Honorering af bestyrelserne 
Ovenstående leder Udvalget til at anmode Naalakkersuisut om at uddybe be-
mærkningerne til § 34, stk. 7, hvoraf det fremgår, at honoreringen ikke skal ses 


som vederlag, men som honorering for det ansvar, bestyrelserne vil overtage. Naa-
lakkersuisut bedes forklare om det betyder, at tilforordnede uden stemmeret (og 
dermed reelt uden direkte ansvar) ikke honoreres? 


 
Naalakkersuisut bedes desuden om, til brug for Udvalgets behandling af forslaget 
inden 2. behandlingen, at redegøre for, dels om Naalakkersuisut allerede på nuvæ-


rende tidspunkt har planer om at benytte hjemlen i § 34, stk. 7 til at udarbejde reg-
ler for honorering af bestyrelsesmedlemmer. Hvis ikke bedes Naalakkersuisut re-
degøre for, hvilke omstændigheder der kan medføre en udnyttelse af hjemlen. 


 
Endvidere bedes Naalakkersuisut redegøre for, hvor stort honoraret forventes at 
blive i forhold til omsætningen på skolerne. 


 
 


Dato: 19. april 2010 


Sags.nr. 01.39.01.29 


 


 


Inatsisartut  


Postboks 1060 


3900 Nuuk 


Oq/tel +299 34 50 00 


Fax +299 32 46 06 


inatsisartut@inatsisartut.gl 


www.inatsisartut.gl 







 


 
 
 


 


2/2 


Udvalget skal anmode om at modtage svar på ovenstående spørgsmål, på grøn-
landsk og dansk, senest 26. april 2010. Elektronisk kopi af svaret bedes sendt til 


annl@inatsisartut.gl 
 
Med venlig hilsen 


 
 
Harald Bianco 


På vegne af udvalget 
 
 
 



mailto:annl@inatsisartut.gl



		Spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende forslag til Inatsisartutlov om erhvervs-uddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet






Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2010 om honorering af og udgifts-
godtgørelse til brancheskolernes bestyrelser 
 
I medfør af § 34, stk. 7 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på 
erhvervsuddannelsesområdet, fastsættes: 


 
Honorar 


 
  § 1.  Bestyrelserne for brancheskolerne modtager for deres arbejde et årligt honorar, som fastsættes 
efter den samlede størrelse af den enkelte brancheskoles bevilling og indtægtsdækkede virksomhed 
i det senest afsluttede finansår. 
  Stk. 2.  For brancheskoler, hvis bevilling og indtægtsdækkede virksomhed i det senest afsluttede 
finansår samlet udgjorde mindst 40 millioner kr., udgør det årlige honorar 40.000 kr. for bestyrel-
sesformanden. Næstformandens honorar udgør 75 % af formandens honorar, mens honoraret for de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer udgør 25 % af formandens honorar. Eventuelle tilforordnede besty-
relsesmedlemmer honoreres ikke. 
  Stk. 3.  For brancheskoler, hvis bevilling og indtægtsdækkede virksomhed i det senest afsluttede 
finansår samlet udgjorde under 40.000 millioner kr., udgør det årlige honorar for bestyrelsesfor-
manden 30.000 kr. Næstformandens honorar udgør 75 % af formandens honorar, mens honoraret 
for de øvrige bestyrelsesmedlemmer udgør 25 % af formandens honorar. 
 
  § 2.  Honoraret erlægges månedsvis bagud med 12 ydelser pr. år. 
  Stk. 2.  Ved et bestyrelsesmedlems tiltræden i løbende måned ydes for hver dag, bestyrelsesmed-
lemmet har virket, et honorar på 1/365 af det i § 1, stk. 2 eller 3 nævnte beløb. Tilsvarende gælder 
ved et bestyrelsesmedlems fratræden i løbende måned. 
   


Godtgørelse af udgifter 
 
  § 3.  Udgifter, herunder til rejser, fortæring og ophold, afholdt i den pågældende brancheskoles 
tjeneste, godtgøres bestyrelsens medlemmer efter de for Selvstyrets tjenestemænd i Grønland til 
enhver tid gældende regler. 


 
Ikrafttræden 


 
  § 4.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2011.  
 
 
Grønlands Selvstyre, den xx. xx. 2010 
 
 
 
Mimi Karlsen 


/ 
Lise Lennert Olsen 
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		Godtgørelse af udgifter



