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BETÆNKNING

Afgivet af udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning, - og Kirke
Vedrørende
Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. :xxx 2014 om ændring af Inatsisartutlov om
den gymnasiale uddannelse

Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning, - og Kirke har under behandlingen bestået af:
Inatsisartutmedlem, Formand Ruth Heilmann, Siumut
Inatsisartutmedlem, Næstformand Per Berthelsen, Siumut
Inatsisartutmedlem, Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem, Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem, Randi Broberg, Partii Inuit
Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning, - og Kirke har efter førstebehandlingen under
Forårssamlingen 2014, den 25. marts 2014 gennemgået forslaget.
Forslagets indhold.

Forslagets indhold tager udgangspunkt i, at der fortsat skal kunne udbydes studieforberedende
enkeltfagsundervisning, da der tidligere har ikke været fastsat klar hjemmel til fastsættelse af
nærmere regler herom.
Tidligere har der været udført forsøgsordninger i to forskellige GU uddannelsesinstitutioner
langs kysten. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling har tilbage i august/september 2013 udarbejdet en analyse af forsøgsordningerne, hvori man vægtede de gode resultater ved optimering af udviklingsarbejde i forbindelse med studieforberedende enkeltfags undervisning.
Resultater giver anledning til at præcisering af hjemlen til at etablere studieforberedende kurser samt at kunne fastsætte regler om faglige mindstekrav til lærerens uddannelsesmæssige
baggrund, hvorfor hjemmelsbestemmelsen er præciseret i forhold hertil.
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Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut
Siumut
Siumut ønsker at få uddybet konsekvenserne ved at øge timetal i sprogfagene grønlandsk og
dansk. Siumut ønsker endvidere at få afklaring på, hvorledes lovforslaget kan få konsekvens
ved manglende uddannede grønlandske lærekræfter på henholdsvis gymnasiale og erhvervsuddannelserne.

Inuit Ataqatigiit
Inuit Ataqatigiit takker Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling for at
fremsætte ændringerne til loven, således at uklare bestemmelser i loven bliver ændret, samt at
alle berørte instanser er involveret i høring af lovforslaget.

Atassut
Atassut vil arbejde for at få genindført 11. klasse i folkeskolen, således at mange unge kan
blive mere modne til at starte på gymnasial uddannelse. Desuden mener Atassut at den grønlandske version af lovforslaget skal nærmere studeres, for at se om der er i overensstemmelse
forhold til formålet.

Demokraatit
U den yderlige bemærkninger tilslutter Demokraterne lovforslaget men henviser den til videre
behandling i udvalget.

Partii Inuit
Partii Inuit efterlyser oplysninger om, hvorledes de enkelte GU institutioner skal løfte opgaven.
Ikke mindst fmder Partii Inuit, at Naalakkersuisut skal arbejde for at flere får mulighed for at
gennemføre en uddannelse på deres modersmål. Endeligt opfordrer Partii Inuit Naalakkersuisut til at modesmålet ikke forbliver en hindring for at tage uddannelse.
Med ovenstående begrundelse vil Partii Inuit ikke stemme for lovforslaget.

Partii N aleraq
Partii Naleraq mener, at alt for mange forlader folkeskolen uden, at komme videre i uddannelsessystemet - dette bør der rettes op på snarest muligt. Forholdene skal tilpasses således, at
man inddrager alle de svageste i den videre udvikling af uddannelsessystemet.

Høringsvar
Lovforslaget har været i høring hos relevante høringsparter og høringsperioden har været fra
den 6. december 2013 til den 3. januar 2014. Udvalget skal opfordre til, at Naalakkersuisut ved
fremtidige høringer tager hensyn til højtider og ferieperioder, således at høringsperioden i disse
tilfælde forlænges.

Udvalgets behandling af forslaget:
Et enigt udvalg er tilfreds med lovforslaget og vil ved denne lejlighed tilkende give sin særlige tilfredshed over, at de enkelte GU institutioner kan afgøre, hvornår et hold kan starte en-
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keltfagsundervisning uden, at foreholde sig til bestemmelse om antal af ansøgere til holddannelse.

Høringsvar
Lovforslaget har været i høring hos relevante høringsparter og høringsperioden har været fra
den 6. december 2013 til den 3. januar 2014. Udvalget skal opfordre til, at Naalakkersuisut
ved fremtidige høringer tager hensyn til højtider og ferieperioder, således at høringsperioden i
disse tilfælde forlænges.

Indstilling:
Et flertal i udvalget bestående af Simut og Inuit Ataqatigiit indstiller forslaget til godkendel-

Et mindretal i udvalget bestående afPartii Inuit indstiller ikke forslaget til godkendelse:

Med disse bemærkninger overdrager udvalget forslaget til andenbehandling.
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Ruth Heilmann

Per Berthelsen

Mimi Karlsen

Harald Bianco

Randi Brobetg
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