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BETÆNKNING 

Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 

Vedrørende 

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2012 om ændring af Landstingslov om 
efterskoler (Tilskud til udvekslingsophold) 

(Fremsat af Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Hans Aronsen, (lA), formand 

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen, (D), næstformand 

Harald Bianco, (lA) 

Ruth Heilmann, (S) 

Aleqa Hammond, (S) 

Udvalget har efter l. behandlingen den 4. oktober nnder EM2012 gennemgået forslaget. 

Forslagets indhold og formål 

Det primære formål med lovforslaget er, at ændre lovgivningen om efterskoler, således at der 

fremadrettet er hjemmel til at yde tilskud til udvekslingsophold for nnge nnder 18 år. 

Udvekslingsopholdet skal være udenfor Grønland og Danmark og have til formål at styrke de 

nnges faglige, personlige og interkulturelle kompetencer. 

Baggrnnden for lovforslaget er et beslutningsforslag (EM2010/68: Forslag til 

inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at flere unge får mulighed for at 

tage til andre lande for at lære sprog. Inatsisartutmedlem Malik Berthelsen, Siumut) der 

pålagde Naalakkersuisut at arbejde for, at flere nnge får mulighed for rejse til udlandet for at 

tilegne sig andre sprog. Et enigt lnatsisartut vedtog pågældende beslutningsforslag. Lovens 

titel vil således blive ændret fra: "Landstingslov om efterskoler" til: "Landstingslov om 

efterskoler og tilskud til udvekslingsophold'. 
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Ligeledes indsættes der en bemyndigelsesbestemmelse, som muliggør at Naalakkersuisut kan 

udstede en bekendtgørelse, der fastsætter reglerne for tildeling af tilskud, tilskuddets størrelse, 

eventuel indtægtsregulering, procedure ved ansøgning, samt regler for klageadgang. 

Da Naalakkersuisut fremadrettet planlægger at evaluerer hele efterskoleområdet, er der 

desuden indsat en hjemmel, der giver mulighed for at indtægtsregulere tilskud til 

efterskoleophold i Danmark. 

1. behandling af forslaget i Inatsisartut 

Der var generel opbakning til lovforslaget ved førstebehandlingen, alle partier fandt det 

glædeligt, at der fremrettet vil kunne ydes tilskud til unges udvekslingophold i udlandet. Dels 

fordi det i en globaliseret verden er nødvendig at beherske flere sprog og dels fordi det er 

håbet, at tilskuddet vil betyde, at flere unge fra familier med lav indkomst vil få mulighed for 

at rejse på udvekslingsophold. 

Inuit Ataqatigiit støttede forslaget fuldt og indstillede at det overgik til andenbehandling i 

foreliggende form. 

Siumut udtrykte sin støtte til forslaget og glædede sig over, at flere unge nu ville kunne 

komme på udvekslingsophold og tilegne sig fremmed sprog, ikke blot i Danmark, men i hele 

verden. 

Demokraatit støttede forslaget og understregede, at det er vigtigt, at stadig flere unge 

behersker grønlandsk, dansk og engelsk. 

Atassut støttede forslaget og indstillede, at det overgik til andenbehandling i foreliggende 

form. Desuden udtryktes forhåbning om, at flere unge vil tage deres uddannelse uden for 

Grønland. 

Kattusseqatigiit Partiiat støttede forslaget og fandt at det var til gavn for hele samfundet, at 

der ville kunne ydes tilskud til udvekslingophold i udlandet. 

Høringssvar 

Lovforslaget har været til høring fra den 31. maj til den 6. juli 2012, dvs. i 5 uger. Udvalget 

bemærker, at dette er en passende høringsfrist, set i forhold til forslagets kompleksitet. Ud af 

51 mulige høringsparter har 12 høringsparter valgt at afgive et høringssvar, heraf 4, som har 

skrevet, at der ingen bemærkninger er til forslaget. Udvalget har ikke yderligere kommentarer 

til høringsprocessen. 
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Udvalgets behandling afforslaget 

Udvalget kan med stor tilfredshed konstatere, at lovforslaget nød fuld opbakning ved 1. 

behandlingen. 

Udvalget bemærker, at Naalakkersuisut har indsat to bemyndigelsesbestemmelser i forslaget 

til ændring af landstings lov om efterskoler. Den ene bemyndigelse er indsat for at give 

Naalakkersuisut hjemmel til at yde tilskud til udvekslingsophold, samt for at fastsatte regler 

for tildeling af tilskud, tilskuddets størrelse, eventuel indtægtsregulering, procedure ved 

ansøgning og klageadgang. 

Den anden bemyndigelse er indsat for at give hjemmel til, at størrelsen af tilskud til 

efterskoleophold i Danmark vil kunne blive beregnet på baggrund af indkomstforhold. 

Naalakkersuisut har indsat bemyndigelsen, da Naalakkersuisut ønsker at have mulighed for at 

indkomstregulere fremadrettet, såfremt en evaluering af hele efterskoleområdet skulle vise 

behov for dette. Udvalget konstaterer, at denne bemyndigelse er den samme bemyndigelse, 

som er indsat i forbindelse med ændringen, der vedrører tilskud til udvekslingophold. 

Udvalget finder det naturligt, at hele efterskoleområdet evalueres, særlig da den seneste 

evaluering er fra 2005 og udvalget ser frem til, at blive orienteret om evalueringen og hvilket 

konklusioner den giver anledning til. 

Udvalget bemærker, at Naalakkersuisut har fulgt opfordringen fra udvalgets betænkning til 

EM201O/68. I denne betænkning skrev udvalget: 

"Udvalget vil stærkt opfordre Naalakkersuisut til, i arbejdet med implementeringen 

af dette forslag, at aftøge hvilke muligheder der er, for at gøre størrelsen af 

tilskuddet til udlandsophold afhængigt afforældrenes indkomst, på samme måde som 

tilskuddet til efterskoleophold i Grønland". 

Det er udvalgets principielle opfattelse, at de enkelte familiers økonomi ikke bør være 

udslagsgivende i forhold til om nnge mennesker, som led i læringsprocessen, kan komme på 

efterskole i Grønland eller Danmark, samt på et udvekslingsophold udenfor rigets grænser. 

Forslagets økonomiske konsekvenser 

Udvalget har taget det, i de almindelige bemærkninger anførte omkring de økonomiske 
konsekvenser til efterretning, men vil anbefale, at den samlede økonomiske ramme til 
efterskole- og udvekslingsophold inddrages i Naalakkersuisut planlagte evaluering af hele 
området. 
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Udvalget bemærker, at Naalakkersuisut forventer, at en indtægtsregulering af tilskuddet vil 
medføre lavere eller ingen tilskud til økonomiske velstillede familier, mens de økonomisk 
dårligere stillede familier vil få bedre muligheder for at kunne sende unge mennesker på et 
udvekslingsophold. Det er således Naalakkersuisut vurdering, at vedtagelse af lovforslaget vil 
være udgiftsneutralt og udvalget antager, at et eventuelt merforbrug indenfor området vil 
søges dækket inden for egne rammer. 

Udvalgets indstillinger 

Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse 

Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 2. behandling. 

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen 

Næstfonnand 

Ruth Heilmann 
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Hans Aronsen 

Fonnand 

Harald Bianco 

Aleqa Hammond 
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