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BETÆNKNING 

Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke 

Vedrørende 

Forslag til Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

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

Inatsisartutmedlem, Formand Randi Broberg, Partii Inuit 

Inatsisartutmedlem, Næstformand Ruth Heilmann, Siumut 

Inatsisartutmedlem, Per Berthelsen, Siumut 

Inatsisartutmedlem, Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem, Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke har efter førstebehandlingen under 
EM/13 den 26. september 2013 gennemgået forslaget. 

Forslagets indhold. 

Det overordnede formål med forslaget er at styrke vejledningsindsatsen. Forslaget tilstræber 

blandt andet at skabe sammenhæng i vejlednings indsatsen og sikre støttemekanismer i forbin

delse ved overgangene i uddannelsessystemet. 

I forslaget fastsættes der en klar ansvarsfordeling, hvor det bliver det slået fast, hvem der har 

ansvaret for hvad. Dette sker både på centralt og på lokalt niveau. 

Som noget nyt fastsættes det, at Naalakkersuisut skal sørge for etableringen og driften af en 

virtuel vejledningsportal. Portalen er først og fremmest et vejledningstilbud målrettet vejled

ningssøgende, men portalen skal endvidere anvendes af myndighederne og stilles til rådighed 

for alle med interesse i vejledningsforhold i relation til uddannelse og erhverv. 

Der foreslås endvidere etableret et nationalt vejledningsråd, der har til opgave at rådgive 

overordnet og generelt om udviklingen af vejledningsområdet og at rådgive Naalakkersuisut 
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og Center for Vejledning i Grønland om tilrettelæggelsen og prioriteringen af vejledningsind

satsen. 

Forslaget introducerer herudover en pligt for de kommunale vejledningscentre til at udarbejde 

og ajourføre uddannelseshandleplaner med afsæt i de handleplaner, som udarbejdes i folke

skoleregi. I den forbindelse forpligtes kommunalbestyrelsen til at inddrage det kommunale 

vejledningscenter i den overgangsvejledning, som eleven i folkeskolen skal ydes som grund

lag for udarbejdelse af uddannelseshandleplanen. 

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Ved førstebehandlingen af forslaget i Inatsisartut er alle partier enige i lovforslaget og støttede 

forslaget. 

Udvalgets behandling af forslaget. 

Udvalget vil i forbindelse med behandling af lovforslaget til Inatsisartutlov have klart at vide, 

om man lovgivningsmæssigt har sikret midler til kommunerne ved overtagelse af vej lednings

forpligtigelsen. Udvalget er vidende om, at man i forbindelse med høringen har spurgt om det. 

Finansiering afvedledning i lovforslagets kapitel 5 § 24 og 25 er sammensat således: 

KapitelS 

Finansiering og tilsyn 

§ 24. Udgifterne til vejledningsopgaver i henhold til loven påhviler den, som har ansvaret 

for opgaven. 

Stk. 2. Udgifterne til Grønlands Vejledningsråds virke, jf § 8, stk. 2, afholdes inden for det 

årlige tilskud fra Landskassen. 

§ 25. Naalakkersuisut indgår en resultatkontrakt med kommunalbestyrelsen om varetagel

sen afvejledningsopgaverne i henhold til loven. 

Stk. 2. Resultatkontrakten skal omfatte målene for den kommunale vejledningsindsats og 

beskrivelse af forudsætninger herfor. Den skal desuden indeholde konkrete resultatmål for 

vejledningen. 

Stk. 3. Naalakkersuisut vil kunne sanktionere manglende opfyldelse af konkrete resultatmål 

ved reduktion af bloktilskuddet til kommunerne. 

Høringsvar 
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Der er afsendt høring til over 50 forskellige implicerede institutioner. Ud af disse har 13 sva

ret med bemærkninger og ændringsforslag til lovforslaget. Udvalget tager bemærkninger og 

ændringsforslagene, samt Naalakkersuisut besvarelser og bemærkningerne til lovforslagets 

gyldighed til efterretning. 

Indstilling: 

På baggrund af bemærkningerne i forlaget og ved førstebehandlingen Indstiller et enigt ud

valg forslaget til godkendelse. 

Med disse bemærkninger overdrager udvalget forslaget til andenbehandling. 
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Randi Broberg 

Ruth Heilmann Per Berthelsen 

Mimi Karlsen Harald Bianco 
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