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TILLÆGSBETÆNKNING 
 

Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke  
 

Vedrørende Forslag til:  
 

 Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i 
førskolealderen 

 

Afgivet til forslagets 3. behandling 
   
Udvalget har under behandlingen bestået af: 
 
Hans Aronsen, (IA), formand 
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen (D), næstformand 
Harald Bianco, (IA)  
Ruth Heilmann, (S) 
Aleqa Hammond, (S) 
 

Baggrund for behandling af udvalget:  
Der var ønske om udvalgsbehandling inden tredjebehandlingen. Dette en anmodning fra 
fagchefer og pædagogiske konsulenter der afholder møde i Nuuk fra de kommunale 
afdelinger fra Qaasuitsup kommunia, Sermersooq kommune og Kommune Kujalleq, som har 
ønsket at orientere udvalget om status for arbejdet om meeqqerivitsialak (den gode 
børnehave) og i forbindelse med implementering af lovforslaget og udvalget har 
imødekommet anmodningen. 
 

Udvalgets behandling af forslaget 
Efter andenbehandlingen af forslaget af Inatsisartut har fagchefer og pædagogiske konsulenter 
i forbindelse med deres møde i Nuuk, som er arrangeret af Inerisaavik, orienterede udvalget 
om deres forberedelser i forbindelse med implementering af Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 
om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen og hvor man er nået til i 
arbejdet med Meeqqerivitsilak.  
 
For det første vil udvalget opfordre Naalakkersusut om at være opmærksom på at midlerne til 
formålene i lovforslaget om Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xxxx om pædagogisk udviklende 
dagtilbud til børn i førskolealderen skal de afsatte midler defineres klart og tydeligt i 
finanslovforlaget for at undgå misfortolkninger.  
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Ved fremlæggelsen udtalte fagchefer og pædagogiske konsulenter at ophævelsen af 
forældrebestyrelserne er god. Man gjorde opmærksom på at man i forbindelse med arbejdet 
med planlægninger og udvikling af institutionerne skulle vente på valg af 
forældrerebestyrelserne, da valg af disse kan tage tid og at man har lagt mærke til at 
sagsbehandlinger af disse er blevet smidigere.  I denne forbindelse vil udvalget opfordre 
Naalakkersuisut til at, forældrerepræsentanter defineres klart i tværfagligt samarbejde på de 
enkelte steder.     
 
Udvalget vil i forbindelse med orienteringen opfordre Naalakkersuisut at være opmærksom på 
at der i det mindre byer og ydre distrikterne med servicehuse som kan benyttes som er egnet 
til benyttelse som daginstitutioner i arbejdet om Meeqqerivitsialak, men udlejningsprisen af 
servicehusene er for høj til benyttelse som daginstitutioner, hvormed det står ubenyttet hen.     
Udvalget skal gøre Naalakkersuisut opmærksom på disse og i forhold til Meeqqerivitsialaks 
implementering.  
 

Udvalgets indstillinger 

 

Et enigt udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke indstiller, på baggrund af 

ovenstående kommentarer, det af Naalakkesuisut fremlagte forslag til vedtagelse.  

    

Med disse bemærkninger skal udvalget overgive forslaget til 3. behandling. 
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