
  

30. april 2010 FM 2010/102 

 
BETÆNKNING 

 
Afgivet af Infrastruktur og Boligudvalget 

 
vedrørende 

 
Forslag til: Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- 

og eksplosionsforebyggende foranstaltninger  

 (Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik) 

 
Afgivet til lovforslagets 2. behandling  

 
Udvalget har under behandlingen senest bestået af: 

 
Inatsisartutmedlem Justus Hansen, Demokraterne, formand  
Inatsisartutmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand  
Inatsisartutmedlem Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit  
Inatsisartutmedlem Kim Kielsen, Siumut  
Inatsisartutmedlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut  

 
Udvalget har efter 1. behandlingen nærmere vurderet forslaget, og fremsætter 
følgende bemærkninger:  

 
Forslagets baggrund og indhold  

Lovforslaget medfører, at den nuværende brandlov erstattes af en ny lov om 
redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende 
foranstaltninger. 

Hovedformålet med forslaget er dels at imødekomme et behov for mere tidssvarende 
regler på beredskabsområdet, idet udviklingen i samfundet til stadighed stiller større 
og større krav til redningsberedskabet, dels at få indarbejdet de opgaver, som 



redningsberedskabet gradvist har måttet påtage sig, og som ikke er synliggjort i den 
eksisterende lovgivning.  

Høring  

Udvalget bemærker, at der i bemærkningerne til forslaget er indarbejdet indkomne 
høringssvar i relevant omfang.  

 
Samråd  

Under førstebehandlingen var der flere forhold, der ønskedes belyst i forbindelse 
med udvalgets videre arbejde med forslaget. Udvalget har derfor holdt et samråd 
med medlem af Naalakkersuisut for området.  

Udvalget stillede Naalakkersuisut en række spørgsmål, der primært vedrører 
forslagets høring, forslagets økonomiske konsekvenser, Naalakkersuisuts holdning 
til brand- og redningsfolks repræsentation i den landsdækkende 
beredskabskommission, supplering af brandmandsuddannelsen med en 
redderuddannelse, og endelig muligheden for udskydelse af forslagets 
andenbehandling til efterårssamlingen. Udvalgets spørgsmål og Naalakkersuisuts 
besvarelse er vedlagt denne betænkning.  

 
Forslagets behandling  

Udvalget bemærker, at der under førstebehandlingen af forslaget var en generelt 
positiv holdning til forslaget. I sine samrådsspørgsmål til Naalakkersuisut har 
Udvalget derfor alene koncentreret sig om ovennævnte spørgsmål. Udvalget tog 
Naalakkersuisuts svar til efterretning, men fik samtidig mulighed for at stille 
yderligere spørgsmål.  

På spørgsmålet herom svarede medlemmet af Naalakkersuisut for området, at der fra 
Naalakkersuisuts side ikke er stillet mindstekrav til kommunerne om brand- og 
beredskabsudstyr. Det blev også understreget, at dette alene er kommunernes ansvar, 
og at Naalakkersuisut ikke fører tilsyn med kommunerne på dette område. 
Naalakkersuisut mente ikke, at det er hensigtsmæssigt at opstille mindstekrav til 
udstyr m.m., grundet de store forskelle på de lokale forhold. Omvendt mente 
udvalget, at det lige præcis er derfor, der bør være mindstekrav til beredskabet. 

På et ønske om i henhold til bestemmelsen i § 15 i forslaget at udvide 
redningsberedskabets ret til at kræve private redskaber og transportmidler stillet til 
rådighed til også at omfatte bygninger fandt medlemmet af Naalakkersuisut det ikke 
nødvendigt at tilføje en sådan passus i lovteksten.  

Et mindretal i udvalget fastholdt, at nærværende forslag indeholder økonomiske 
elementer, der ikke fuldt ud er klarlagt, og at det derfor er nødvendigt, at forslagets 
andenbehandling sker under efterårssamlingen 2010. Medlemmet af Naalakkersuisut 



fastholdt derimod sin uenighed i, at de økonomiske elementer ikke er klarlagt fuldt 
ud.  

Der var en almindelig holdning om at støtte op om de emner, der blev fremført som 
yderligere spørgsmål ovenfor, dog uden at det medfører udskydelse af vedtagelsen af 
nærværende forslag. Udvalget fandt det dog anbefalelsesværdigt og støtteværdigt, 
såfremt disse emner skulle fremsættes under efterårssamlingen i form af 
ændringsforslag til loven. Emnerne vedrører ønsket om mindstekrav vedrørende 
udstyr m.m., nødvendigheden af Selvstyrets tilsyn med kommunerne på området 
samt at bygninger skal være omfattet af bestemmelsen i § 15.  

 
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til Inatsisartuts vedtagelse.  

Med disse bemærkninger skal Bolig- og Infrastrukturudvalget overgive forslaget til 
2. behandling i Inatsisartut. 

  

  
Justus Hansen, 

Formand 
Demokraterne  

  

 
Olga P. Berthelsen,  

Næstformand 
Inuit Ataqatigiit  

  

  

 
Debora Kleist  

Inuit Ataqatigiit 

  

 
Kim Kielsen, 

Siumut  

  

  

 
Akitsinnguaq Olsen,  

Siumut  

  

  

 

Bilag 1 

Bilag 2 

  

  

  





   


Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq 


Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik 


 


Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia 


Viceformand af Naalakkersuisut 
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På baggrund af de af Infrastruktur- og Boligudvalgets stillede spørgsmål skal jeg komme 
med følgende svar: 


 


Ad. spørgsmål 1-1) 
Forslaget har været i høring hos KANUKOKA, der har pligt til at videresende til kommu-


nerne. Det kan oplyses, at samtlige kommuner har afgivet høringssvar og at der i disse 
har været bemærkninger fra brandchefer, jf. blandt andet Kommuneqarfik Sermersooq 
høringssvar. 


 


Ad. spørgsmål 1-2) 
Med hensyn til beredskabskommissionen er det ikke hensigtsmæssigt, at beredskabs-


chefen er repræsenteret, da deres opgaver ligger i kommunerne.  
 
Beredskabskommissionen blev nedsat i 2001 af Landsstyreformanden på baggrund af 


terrorangrebene i New York den 11. september 2001. Sammensætningen har siden 
2001 været den samme som nu. 
 


Beredskabskommissionen indkaldes ved større ulykker og katastrofer eller efter behov 
og har til opgave at følge og i nødvendigt omfang koordinere redningsindsatsen. Bered-
skabskommissionen skal fungere som et rådgivende og koordinerende organ i forhold til 


det politiske system. Beredskabskommissionen har direkte kontakt til Naalakkersuisut 
og videreformidler situationen til det politiske system. 
 


Beredskabscheferne er repræsenteret ved KANUKOKA, der varetager kommunernes 
interesse i beredskabskommissionen. Desuden er brandfolkene, herunder beredskabs-
chefen ikke en myndighed, de repræsenterer blot i visse tilfælde en myndighed. Myn-


digheden er kommunen, hvis interesser varetages af KANUKOKA. 
 


Økonomiske konsekvenser: 
Indledningsvist skal det nævnes, at det er kommunerne, der skal dimensionere red-
ningsberedskabet og deres funktion i den enkelte kommune og by. Ligeledes er det 
kommunen der har pligt til at opretholde og vedligeholde brandstationer og redningsud-


styret, hvilket allerede varetages af kommunerne. Der er alene tale om at der mangler 
en enighed om størrelsen og uddannelser, som ikke vil afvige væsentligt i forhold til det 
de allerede varetager. 
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Oplæg til regler herom skal komme fra kommunerne via KANUKOKA, da det er dem, 
der kender deres by bedst i forhold til hvad redningsberedskabet skal kunne i pågæl-


dende kommune. 
 
Vederlag/ lønforhold til personellet er et spørgsmål, der afklares i forhandling mellem 


KANUKOKA og Selvstyret.  
 


Ad spørgsmål 2-1 og spørgsmål 2-2) 
Brandvæsenerne har i en årrække ejet og benyttet udstyr, der normalt ligger inden for et 
redningsberedskabs normale brug. Brandvæsenerne har reelt udført opgaver, der ligger 
udenfor hvad et brandvæsen beskæftiger sig med, som f.eks. redningsopgaver og frigø-


relse. Med lovforslaget indføres der som sådan ikke nye regler, da brandvæsenet alle-
rede varetager redning mv. som entreprenører for andre myndigheder. Naalakkersuisut 
er ikke vidende om, om disse opgaver gøres uden forsikring, men med forslaget vil de 


nu kunne være dækket af forsikring. 
 
Kommunerne får allerede fra 2010 tilført midler til frigørelsesværktøjer, hvilket er angivet 


i lovforslaget og på Finansloven. Enkelte byer har allerede udstyr i forvejen. Der er der-
for afsat midler til denne del af lovforslaget. 
 


Det skal nævnes, at kommunerne i forvejen får tilført midler til brandområdet. Nu som 
tidligere er det brandchefen ansvar at uddanne sit korps til at varetage de opgaver der 
er i kommunen. Der er afsat midler på hovedkonto 20.05.31 til videreuddannelse og op-


timering af personellet til at varetage yderligere opgaver, som f.eks. redning og frigørel-
ses.  
 


Ad. supplerende redderuddannelse – spørgsmål 3-1) 
Hertil skal det bemærkes, at det er kommunerne, der fastsætter omfanget af rednings-
beredskabets brug og nødvendighed af en supplerende redderuddannelse. Som nævnt 


har kommunerne allerede tidligere fået tilført midler til brandvæsenet og uddannelse 
heraf. Hvis kommunerne vurderer, at det er nødvendigt med supplerende redderuddan-
nelse, er det op til kommunerne selv at varetage det og forestå de økonomiske konse-


kvenser herfor.  
 


Ad spørgsmål 4-1 - udskydelse af forslagets anden behandling) 
Naalakkersuisut er ikke enig i, at de økonomiske elementer ikke er klarlagt fuldt ud. Det 
er angivet, at der er afsat midler til optimering og videreuddannelser, hvor der er behov 
for det. Ligeledes får kommunerne allerede fra 2010 tilført midler til frigørelsesværktøjer, 


som angivet på Finansloven og lovforslaget. 
 
Det er Naalakkersuisuts holdning af forslaget er fuldt ud belyst og at 2. behandlingen 


ikke bør udskydes. 
 
Med disse bemærkninger ser jeg frem til konstruktivt samråd. 


 
Med venlig hilsen 
 


 
Jens B. Frederiksen 
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NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT  GRØNLANDS SELVSTYRE  


Kalaallit Nunaanni Inatsisartut 
 
 
 


  


Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik  


-/ HER  
 
 


 


Vedr.: FM2010-102 Forslag til: Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland 
og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.  


 
 
 


Indkaldelse til samråd med Infrastruktur- og Boligudvalget onsdag den 28. april 


2010 kl. 10.00 – 11.00 i mødelokale 2.  
 
Udvalget bemærker, at der under førstebehandlingen af forslaget var en generel 


positiv holdning til forslaget.  
Dog var der flere forhold der ønskedes belyst i forbindelse med udvalgets videre 
arbejde med forslaget. Udvalget vil derfor, i sin betænkning, alene koncentrere sig 


om disse spørgsmål.  
 
Høring og involvering af parter:  


Spørgsmål 1-1:  


Der var et spørgsmål omkring, hvorfor Naalakkersuisut ikke har sendt lovforslaget 


til høring hos brandfolkenes forening i Grønland, og om de lokale brandfolk er hørt 
under høring hos kommunerne.  
 
Spørgsmål 1-2:  


Udvalget er bekendt med at kommunens beredskabschef skal være medlem af 
kommunernes beredskabskommissioner. Det er dog en generel holdning i 
udvalget, at brand- og redningsfolk også bør være repræsenteret i den 


landsdækkende beredskabskommission. Udvalget efterlyser Naalakkersuisuts 
holdning til dette.  
 
Forslagets økonomiske konsekvenser:  


I bemærkningerne til nærværende forslag har Naalakkersuisut nævnt, at der vil 
være øgede udgifter til f.eks. løn, uddannelse og diverse udstyr som konsekvens af 


forslaget. Naalakkersuisut har dog kun været i stand til at fremkomme med 
anslåede beløb for disse udgifter.  
Det er udvalgets holdning, at mange brandstationer og brandslukningsudstyr er 


forældede, og at der er behov for optimering af det nødvendige redningsudstyr. 
Udvalget finder det yderst nødvendigt, at Grønlands Selvstyre sammen med 
Kommunerne sammen laver et realistisk budget over anskaffelser af nødvendigt og 


tidssvarende brand- og redningsmateriale. Det er også Udvalgets holdning, at der 
bør afsættes tilstrækkelige bevillinger til kurser for brandmænd samt 
redningspersonale.  


Dato:  


26. april 2010 


Sags.nr.  


01.37.01.04-00003 


Inatsisartut 


Allattoqarfiat / Bureau 


for Inatsisartut 


Postboks 1060 


3900 Nuuk 


Oq/tel +299 34 50 00 


Fax +299 32 46 06 


Inatsisartut@ina.gl 


www.inatsisartut.gl 
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Det er også udvalgets holdning, at brandfolkenes lyst til at yde en stor og indsats 
for at redde liv og ejendom bør imødekommes med ordentlige arbejdsforhold og 


belønnes med en passende og tidssvarende vederlæggelse.  
 
 
Spørgsmål 2-1:  


Udvalget ønsker derfor at få afklaret, om kommunerne, efter Naalakkersuisuts 


mening, råder over tilstrækkeligt mandskab med tidssvarende og nødvendig 
uddannelse og beredskabsmateriel samt en vederlæggelse der svarer til 
brandfolkenes indsats.  


 
Spørgsmål 2-2:  


Udvalget ønsker at vide, om kommunerne, med de af Naalakkersuisut anslåede 
beløb, får fuld økonomisk kompensation for de økonomiske konsekvenser af 


forslagets gennemførelse?   
 
 
Supplerende redderuddannelse:  


Det er udvalgets holdning, at det ikke er nok med grundlæggende 
førstehjælpsuddannelse, men at brandmandsuddannelsen bør suppleres med en 


redderuddannelse.  
 
Spørgsmål 3-1:  


Udvalget ønsker Naalakkersuisuts holdning til dette.  


 
 
Spørgsmål om udskydelse af forslagets anden behandling:  


Det blev under førstebehandlingen udtrykt, at nærværende forslag indeholder 


økonomiske elementer, der ikke fuldt ud er klarlagt, og at det derfor er nødvendigt, 
at forslagets andenbehandling sker under efterårssamlingen 2010. 
 
Spørgsmål 4-1:  
Hvad er Naalakkersuisuts holdning til dette?  


 


Har Naalakkersuisut andet at tilføje?  
 
Det må forventes, at der fra medlemmerne af udvalget vil være opfølgende og 
uddybende spørgsmål i relation til det anslåede samrådstema. 
 
Udvalget ønsker at modtage Naalakkersusisuts svar på ovenstående spørgsmål 
på grønlandsk og dansk. Elektronisk kopi bedes sendt til saam@inatsisartut.gl.  


 
 


På Bolig- og Infrastrukturudvalgets vegne 
 
 


 
Justus Hansen  


Formand for Bolig- og Infrastrukturudvalget 



mailto:saam@inatsisartut.gl



