10. november 2015

EM2015/148
TILLÆGSBETÆNKNING
Afgivet af Erhvervsudvalget
vedrørende

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om job-, vejlednings- og
opkvalificeringscentre.
Afgivet til forslagets 3. behandling

Erhvervsudvalget har under behandlingen bestået af:
Siverth K. Heilmann
Atassut
formand
Aqqaluaq B. Egede
Inuit Ataqatigiit
næstformand
Suka K. Frederiksen
Siumut
Iddimanngiiu Bianco
Inuit Ataqatigiit
Justus Hansen
Demokraterne

Forslaget blev ved 2. behandlingen den 5. november 2015 henvist til fornyet
udvalgsbehandling. Det fremgik af debatten, at der var behov for at udvalget atter drøftede
forslaget m.h.p. på at afdække behovet for eventuelle sproglige tilpasninger.
1. Udvalgets behandling af forslaget
Forslaget blev 2. behandlet af Inatsisartut på baggrund af enigt udvalgs indstilling til
vedtagelse af forslaget. Forslaget overgik hermed i uændret form til 3. behandling.
2. Udvalgets indstillinger
Et flertal bestående af repræsentanterne fra Atassut, Siumut og Demokraterne indstiller
forslaget til vedtagelse.
Et mindretal i udvalget bestående af repræsentanterne fra Inuit Ataqatigiit indstiller forslaget
til forkastelse og skal om forslaget bemærke.
Inatsisartut Erhvervsudvalgs behandling af punkt 148 skete i fuld forståelse og i samarbejde.
Imidlertid har Inuit Ataqatigiit noteret sig, at der i Erhvervsudvalgets betænkning til 2.
behandlingen ikke i tilstrækkelig omfang er sikret eller undersøgt om der skulle være
samspilsproblemer i forhold til den kommunale styrelseslov, dette for at undgå at der bliver
begået fejl.
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Når der udarbejdes love, der berører kommunernes daglige administration og områder og
specielt i tilfælde, hvor der bliver sat spørgsmålstegn, er et meget vigtigt at arbejdet bliver
udført grundigt. Udover at KANUKOKA har sat spørgsmålstegn, er der også en af
kommunerne der har rejst kritik. Her mangler vi at få svar på, om Departementet har sikret
sig, at der ikke er samspilsproblemer i lovgivningen. Inuit Ataqatigiit er tilfreds med
samarbejdet i udvalget, men da man ikke har nået at sikre, at der ikke er modstrid i det
lovgivningsmæssige, afslutter Inuit Ataqatigiit sin mindretalsudtalelse med at understrege at
vi indstiller forslaget til forkastelse.
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget
overgive forslaget til 2. behandling.

Siverth K. Heilmann
Formand

Aqqaluaq B. Egede

Suka K. Frederiksen

Næstformand

Iddimanngiiu Bianco
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Justus Hansen
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