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BETÆNKNING 

 
Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 

 

vedrørende 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den 
gymnasiale uddannelse. (Ansættelses- og afskedigelseskompetence) 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 
 

Afgivet til forslagets 2. behandling 
 
 

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen senest bestået 
af: 
 
Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, Siumut, formand 
Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand 
Inatsisartutmedlem Suka K. Frederiksen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Poul Hansen, Demokraterne 
Inatsisartutmedlem Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit 
 
Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har efter 1. behandlingen den 20. 
oktober 2015 under EM2015 gennemgået forslaget. 
 

Forslagets indhold og formål 
Med forslaget ønsker Naalakkersuisut at overdrage den fulde ansættelses- og 
afskedigelseskompetence til leder/rektor på landets gymnasieskoler. Dette ønskes gennem en 
ændring af § 62, stk. 4, 1. pkt i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den 
gymnasiale uddannelse (gymnasieloven). Omtalte Inatsisartutlov fastsætter i sin nuværende 
form, at ansættelses- og afskedigelseskompetencen ligger hos Naalakkersuisut, der indhenter 
en indstilling fra den relevante rektor. Der er således tale om en decentralisering af den 
formelle ansættelsesmyndighed.  
 

1. behandling af forslaget i Inatsisartut 
Under forslagets førstebehandling blev en række forhold vedr. de økonomiske konsekvenser 
af lovforslaget for den enkelte gymnasieskole bragt op. Herudover blev Naalakkersuisut 
anmodet om at redegøre for, om der evt. kunne være modstrid med tjenestemandslovens § 4 
om udnævnelsen af tjenestemænd. Naalakkersuisut bebudede en analyse af de frembragte 
problemstillinger med forslaget.  

J.nr. 01.25.01/15EM-LABU-00164  



5. november 2015 EM2015/164
 
 

____________ 
EM2015/164 

2

 
Grundet usikkerhed om de økonomiske konsekvenser samt overensstemmelsen med den 
gældende tjenestemandslov blev forslaget henvist til videre behandling i Udvalget for Kultur, 
Uddannelse, Forskning og Kirke inden forslagets 2. behandling.  
 

Høringssvar 
De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med 
formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab.  
 
Lovforslaget har været i høring hos: Formandens Departement, Departementet for Sundhed, 
Finansdepartementet, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 
Råstofdepartementet, Udenrigsdirektoratet, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale 
Anliggender, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Bolig, 
Byggeri og Infrastruktur, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, KANUKOKA, 
Undervisningsministeriet i Danmark, Avalak, ILI ILI, KIK, Børnetalsmanden, NUSUKA, 
SIK, IMAK, ASG, AK, De gymnasiale uddannelser i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq, 
Jern- og Metalskolen, INUILI, Søfartsskolen, NI-Nuuk, Center for Sundhed, Ilisimatusarfik, 
SPS, Oqaatsinik Pikkorissarfik, Upernaviarsuk Forsøgsstation og Fåreholderskole, Fisker- og 
Fangerskolen, Kunstskolen, Knud Rasmussenip Højskoliat samt Institut for 
Menneskerettigheder 
 
Følgende 9 høringsparter har afgivet høringssvar, dog uden bemærkninger: 
Finansdepartementet, Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, Ilisimatusarfik, 
Campus Kujalleq, Akademikernes Sammenslutning i Grønland, KANUKOKA og Institut for 
Menneskerettigheder. 
 
Følgende to høringsparter havde bemærkninger til forslaget: Grønlands Erhverv og 
Børnetalsmanden. 

 
Spørgsmål 
Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget anmodet Medlemmet af 
Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke om at besvare en række 
spørgsmål vedr. forholdet mellem nærværende forslag og tjenestemandsloven samt om 
forslagets økonomiske konsekvenser. Kopi af udvalgets spørgsmål og Medlemmet af 
Naalakkersuisuts besvarelse er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1. 

 
Udvalgets behandling af forslaget   
Udvalget bemærker, at der med lovforslaget i vid udstrækning argumenteres for lovforslaget 
som en kodificering af allerede gældende praksis. Udvalget opfordrer Naalakkersuisut til 
fremover i højere grad at argumentere samt tydeliggøre et lovforslags betydning for de 
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impliceredes retsstilling samt lovforslagets angivne bemyndigelser på det pågældende 
område. Dette bør også gøre sig gældende for et lovforslag, der blot handler om kodificering 
af gældende praksis, da den lovgivende forsamling samt den brede offentlighed ikke kan 
forventes at have en detaljeret viden om gældende praksis, men i stedet henholder sig til 
gældende Inatsisartutlove og bekendtgørelser mv.  
 
Det er udvalget forståelse, at der med nærværende ændring af den gældende gymnasielov 
foretages en decentralisering af ansættelses- og afskedigelseskompetence f.s.v. angår 
undervisere samt øvrigt personale på landets gymnasieskoler. Hermed forstås, at ansvaret for 
den enkelte ansættelse dermed ligger helt konkret og udelukkende hos den enkelte rektor, 
uanset krav om høring af andetsteds placerede myndigheder mv. 
 
Udvalget finder, at nærværende forslag sætter lokalt kendskab til ansættelsessted, 
arbejdskultur, behov på arbejdspladsen o.l. centralt. Dette finder udvalget som udgangspunkt 
støtteværdigt, da det må formodes, at rektor har det største kendskab til netop disse områder. 
På lige fod med Naalakkersuisut fortolker udvalget, den til rektor delegerede bemyndigelse 
således, at forslaget ikke indeholder begrænsninger for det en eventuel implementering af det 
af MIO foreslåede tiltag. MIO foreslår således, at eleverne på gymnasieskolerne inddrages i 
ansættelsesrunder. Udvalget støtter Naalakkersuisut i deres udtalelse om, at implementering af 
MIO’s opfordring må bero på en lokal og konkret vurdering indenfor rammerne af gældende 
lov og aftaler.  

 
Udvalget har med en række skriftlige spørgsmål søgt svar på eventuelle tvivlsspørgsmål samt 
en klarlægning af visse konsekvenser, såfremt nærværende lovforslag vedtages i sin 
nuværende form.  
 
Med baggrund i førstebehandlingen af nærværende forslag, finder udvalget det 
hensigtsmæssigt, konkret at pointere Naalakkersuisuts svar nr. 3 f.s.v. angår tjenestemænd. 
Heri redegøres der for, at nærværende forslag ikke vil være i strid med den gældende 
tjenestemandslov.  
 
I samme svar nr. 3 henviser Naalakkersuisut til en fra Formandens Departement udstedt 
cirkulære af 16. januar 2015. Således anfører Naalakkersuisut i sit svar nr. 3: 

 
”[…] Formandens Departement har ved cirkulære af 16. januar 2015 
fastsat regler om myndighedernes personaleadministrative ansvar og 
kompetence. Cirkulæret omfatter samtlige departementer, direktorater 
og styrelser samt disses underliggende enheder.  
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Det er fastsat i cirkulærets § 1, stk. 1 og 2, at den enkelte myndighed 
har selvstændigt ansvar for og kompetence vedrørende alle 
personaleadministrative dispositioner inden for myndigheden, og at 
dette bl.a. omfatter ansvar og kompetence vedr. ansættelse, 
forfremmelse, disciplinære sanktioner og afskedigelse af 
myndighedens medarbejdere. 
 
Det er desuden fastsat i cirkulærets § 1, stk. 3, at den enkelte 
myndighed kan bestemme, i hvilket omfang myndigheden har ansvar 
for og kompetence vedrørende personaleadministrative dispositioner 
for en eller flere underliggende enheder.” 
 

Med udgangspunkt princippet om lex superior skal udvalget erindre om, at cirkulærets krav til 
den enkelte myndigheds ansvar og kompetence vedrørende personaleadministrative 
dispositioner ikke vil have virkning for gymnasieskolerne før den 1. januar 2016, hvor 
ændringen af gymnasieloven vil træde i kraft. Dette forudsætter naturligvis vedtagelsen af 
nærværende lovforslag. Således vil Naalakkersuisut efter indhentede indstillinger fra rektor 
stadig fremstå som ansættelsesmyndighed af lærere samt øvrigt personale i gymnasieskolerne, 
indtil nærværende forslag er vedtaget og trådt i kraft.  
 

Forslagets økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 
almindelige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget i sin nuværende form ikke vurderes 
at have økonomiske konsekvenser.  
 
I behandlingen af nærværende punkt har udvalget fundet det helt centralt ikke at pålægge den 
enkelte gymnasieskole udgifter, der ikke synes dækket med nærværende forslag. Udvalget har 
således fundet det relevant at få klarlagt, hvorvidt udgifterne forbundet med ansættelser- og 
afskedigelser pt. er placeret decentralt, dvs. på gymnasieskolerne. Naalakkersuisut angiver 
konkret i sit svar på udvalgets skriftlige spørgsmål, at disse udgifter under nuværende 
lovgivning er placeret decentralt. Dermed understøttes Naalakkersuisuts indledende vurdering 
af de økonomiske konsekvenser, hvilket udvalget finder positivt.  
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Udvalgets indstillinger  
Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse. 
 
 
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslaget til 2. behandling. 
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Naalakkersuisoq for Uddannelse, 
Kultur, Forskning og Kirke 
IHER 


INATSI 


Dato: 22. oktober 2015 


J.nr.: 01.39.01.03-00162 


Spørgsmål vedrørende EM2015/164 forslag om ændring af lov om gymnasiale ud~ 
dannelser 


I forbindelse med behandlingen af EM2015/164 om ændring af loven om gymnasiale ud
dannelser, ønsker Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke at få klarlagt 
Naalakkersuisuts fortolkning af en række juridiske spørgsmål. 


Således ønsker udvalget Naalakkersuisuts svar på følgende spørgsmål: 


Generelt om forslaget til ændringen af gymnasieloven: 
1. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget bemærker udvalget, at rektor på en 


gymnasieskole anses som en myndighed underlagt Departementet for Uddannelse, 
Kultur, Forskning og Kirke. Med hvilken begrundelse, finder Naalakkersuisut at det 
er mere hensigtsmæssigt at tildele rektor ansættelses- og afskedigelseskompeten
cen direkte og eksplicit i lovgivningen, fremfor at åbne op for at rektor ansætter på 
vegne af Naalakkersuisut? 


2. Er det Naalakkersuisuts forståelse, at med kompetencen til at ansætte og afskedige, 
også følger rollen som ansættelsesmyndighed, som en givet forudsætning i forlæn
gelse af de i lovforslaget nævnte bemyndigelser? 


3. Jf. § 4 i Inatsisartutlov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og 
kommunernes tjenestemænd i Grønland står følgende: 


"Tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre udnævnes af 
Landsstyret. Tjenestemænd under kommunerne udnævnes af 
kommunalbestyrelsen" 


I bemærkningerne til bestemmelsen står følgende: 


"Til § 4 
Hvem der er ansætlelsesmyndighed for den enkelte tjenestemand 
eller tjenestemandsgruppe er ikke reguleret i denne lov. Bestem
melsen anfører alene, hvem der indenfor henholdsvis Grønlands 
Hjemmestyre og de grønlandske kommuner har udnævnelseskom
petencen, henholdsvis Grønlands Landsstyre og kommunalbesty
relsen. " 
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Med nærværende forslag til ændring af gymnasieloven er der ikke angivet bestem
melser, der synes at hjemle undtagelser for så vidt angår ansæHelses- og afskedi
gelse af tjenestemænd. 


Hvorledes ser Naalakkersuisut en overensstemmelse mellem tjenestemandslovgiv
ningen, hvori det eksplicit og uden undtagelser står angivet, at tjenestemænd under 
Grønlands Selvstyre (Hjemmestyre) udnævnes af Naalakkersuisut (Landsstyret) 
uanset, hvem der måtte udgøre ansættelsesmyndigheden? 


4. Hvilken konkret hjemmel finder Naalakkersuisut, at der eksisterer for, at Naalak
kersuisut fuldt ud kan uddelegere ansættelse af tjenestemænd på gymnasieskoler
ne til rektorerne? 


Økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget: 
5. Er det Naalakkersuisuts forståelse, at rektor på gymnasieskolerne med den i lov


forslaget uddelegerede ansættelses- og afskedigelseskompetence samtidig har det 
formelt fulde ansvar, såfremt tvister måtte opstå med relation til ansættelses- eller 
afskedigelsesforhold - herunder forstås både det administrative og økonomiske an
svar? 


6. Hvor store økonomiske omkostninger anslår Naalakkersuisut, der i dag er forbundet 
med arbejdet i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af personale på landets 
gymnasieskoler? - Her indbefattet vurdering af personalebehov, udfærdigelse af 
stillingsopslag, afholdelse af ansættelsessamtaler, udfærdigelse af ansættelseskon
trakter, partshøring ved afskedigelser m.v. 


7. Er det korrekt forstået, at når rektor har ansættelses- og afskedigelseskompetencen, 
så vil udgifter som omtalt i spørgsmål 6 til fulde pålægges den enkelte gymnasie
skole? I afkræftende fald, hvor vil udgifterne så blive placeret? 


8. Er udgifterne forbundet med bohaveflytninger ved ansættelse/ophør af ansættelse 
placeret hos departementet eller den enkelte gymnasieskole under den nuværende 
lovgivning? 


9. Hvorledes forventes de i spørgsmål 8 anførte udgifter at blive placeret såfremt nær
værende lovforslag vedtages? 


Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke ser frem til en skriftlig besvarelse på 
både grønlandsk og dansk af disse spørgsmål senest den 29. oktober 2015. Besvarelsen 
bedes fremsendt til udvalgssekretær, Rikke Frederiksen, via mail 1 ,r ""''' "'I II 


Med venlig hilsen 


Formand for Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 
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lIinniartitaanermut, Kultureqarnermut, lIisimatusarnermut lIageeqarnermullu 


Naalakkersuisunut lIaasortaq 


Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 
GOVERNMENT OF GREENLAND 


Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 


Vedrørende spørgsmål om EM 2015/164: Forslag til Inatsisartutlov om ændring af 
Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse 


Udvalget har ved henvendelse heraf af 22. oktober 2015 stillet Naalakkersuisut en ræk
ke spørgsmål vedr. ovennævnte forslag, som hermed besvares. 


Generelt om forslaget til ændringen af gymnasieloven: 
1. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget bemærker udvalget, at rektor på 


en gymnasieskole anses som en myndighed underlagt Departementet for Ud
dannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Med hvilken begrundelse, finder Naalak
kersuisut at det er mere hensigtsmæssigt at tildele rektor ansættelses- og af
skedigelseskompetencen direkte og eksplicit i lovgivningen, fremfor at åbne op 
for at rektor ansætter på vegne af Naalakkersuisut? 


Svar: 
Forslaget handler om at give rektor den fulde kompetence forbundet med at lede en 
gymnasial institution, herunder til ansættelse og afskedigelse. 


Når det i den gældende lovtekst er anført, at rektor på de gymnasiale institutioner over 
for Naalakkersuisut indstiller lærere og institutionens øvrige personale til ansættelse og 
afskedigelse, vil dette naturligt skulle fortolkes på den måde, at lovgiver har ønsket at 
selve ansættelses- og afskedigelseskompetencen ikke vil kunne delegeres, men at der 
netop er tilsigtet en bestemt procedure og kompetence for ansættelse og afskedigelse. 


Det er således Naalakkersuisuts vurdering, at kompetencen ikke vil kunne uddelegeres i 
henhold til den gældende lovgivning. 


2. Er det Naalakkersuisuts forståelse, at med kompetencen til at ansætte og af
skedige, også følger rollen som ansættelsesmyndighed, som en givet forudsæt
ning i forlængelse af de i lovforslaget nævnte bemyndigelser? 


Svar: 
Ja. 


Det kan i denne forbindelse oplyses, at det fortsat er 0konomi- og Personalestyreisen, 
der forhandler overenskomster, og at lærere skal ansættes i forhold til den overens
komst deres uddannelse omfattes af. 0konomi- og Personalestyreisen vejleder ligele
des de underliggende institutioner omkring ansættelser, anciennitetsberegning mv. 


3. Jf. § 4 i Inatsisartutlov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmesty
res og kommunernes tjenestemænd i Grønland står følgende: 
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Fax:+299 32 20 73 
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Svar: 


"Tjenestemænd under Grønlands Hjemmestyre udnævnes af 
Landsstyret. Tjenestemænd under kommunerne udnævnes af 
kommunalbestyrelsen" 


I bemærkningerne til bestemmelsen står følgende: 


"Til § 4 
Hvem der er ansæltelsesmyndighed for den enkelte ljeneste
mand eller ljenestemandsgruppe er ikke reguleret i denne lov. 
Bestemmelsen anfører alene, hvem der indenfor henholdsvis 
Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner har 
udnævnelseskompetencen, henholdsvis Grønlands Landssty
re og kommunalbestyrelsen. " 


Med nærværende forslag til ændring af gymnasieloven er der ikke angivet be
stemmelser, der synes at hjemle undtagelser for så vidt angår ansæltelses- og 
afskedigelse af ljenestemænd. 


Hvorledes ser Naalakkersuisut en overensstemmelse mellem ljenestemands
lovgivningen, hvori det eksplicit og uden undtagelser står angivet, at ljeneste
mænd under Grønlands Selvstyre (Hjemmestyre) udnævnes af Naalakkersuisut 
(Landsstyret) uanset, hvem der målte udgøre ansæltelsesmyndigheden? 


Det skal indledningsvis oplyses, at det kan forekomme, at en allerede ansat tjeneste
mand får ansættelse i en ny stilling og i denne bevarer statuts som tjenestemand. 


Det skal endvidere oplyses, at det den 10. februar 2009 officielt blev udmeldt, at der ikke 
længere må ske ny-ansættelse af tjenestemænd. På baggrund af beslutningen bliver 
der ikke udnævnt nye tjenestemænd. En allerede varigt ansat tjenestemand kan skifte 
tjenestested efter ansøgning. 


Som nævnt i spørgsmålet, fastsætter tjenestemandsloven ikke, hvem der er ansættel
sesmyndighed for den enkelte tjenestemand eller tjenestemandsgruppe. 
Det er imidlertid i de almindelige bemærkninger til loven anført: 
"Af forenklinger kan nævnes, at det i alle bestemmelser, hvor det har været muligt, er 
skrevet ind, at det er ansættelsesmyndigheden, dvs. enten den enkelte kommune eller 
Grønlands Hjemmestyre, der træffer beslutning i de enkelte sager." 


Formandens Departement har ved cirkulære af 16. januar 2015 fastsat regler om myn
dighedernes personaleadministrative ansvar og kompetence. Cirkulæret omfatter samt
lige departementer, direktorater og styrelser samt disses underliggende enheder. 


Det er fastsat i cirkulærets § 1, stk. 1 og 2, at den enkelte myndighed har selvstændigt 
ansvar for og kompetence vedrørende alle personaleadministrative dispositioner inden 
for myndigheden, og at dette bl.a. omfatter ansvar og kompetence vedr. ansættelse, 
forfremmelse, disciplinære sanktioner og afskedigelse af myndighedens medarbejdere. 


Det er desuden fastsat i cirkulærets § 1, stk. 3, at den enkelte myndighed kan bestem
me, i hvilket omfang myndigheden har ansvar for og kompetence vedrørende persona
leadministrative dispositioner for en eller flere underliggende enheder. 


Naalakkersuisut ser således ikke nogen uoverensstemmelse mellem tjenestemandslov-
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givningen og det foreslåede i nærværende forslag. Den nu foreslåede ansættelses- og 
afskedigelseskompetence til rektorerne på de gymnasiale institutioner kendes således 
også fra andre steder, eksempelvis på biblioteksområdet, hvor det i inatsisartutlov nr. 8 
af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet er fastsat i § 8, stk. 2, at bibliotekschefen ansætter 
Nunatta Atuagaateqarfias personale. Også her er der tale om en underliggende instituti
on, hvor kompetencen er tillagt institutionens leder. 


Det kan desuden bemærkes, at der i forbindelse med forslagets høring og forslagets 
lovtekniske gennemgang hos såvel Lovafdelingen under Formandens Departement 
samt hos den lovtekniske funktion under Bureau for Inatsisartut ikke har været anført 
noget om, at der skulle være et problem. 


4. Hvilken konkret hjemmel finder Naalakkersuisut, at der eksisterer for, at Naalak
kersuisut fuldt ud kan uddelegere ansættelse af tjenestemænd på gymnasiesko
lerne til rektorerne? 


Svar: 
Som nævnt under pkt. 3, er det ikke længere muligt at ny-ansætte tjenestemænd, heller 
ikke på de gymnasiale institutioner. 


Generelt kan det derudover siges, at tjenestemandsloven retskildemæssig har samme 
værdi som enhver anden inatsisartutlov. Lovgiver kan derfor ved ny inatsisartutlov fast
sætte regler, der medfører, at den nye lov har forrang i forhold til tjenestemandslovens 
regler. 


Økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget: 
5. Er det Naalakkersuisuts forståelse, at rektor på gymnasieskolerne med den i 


lovforslaget uddelegerede ansættelses- og afskedigelseskompetence samtidig 
har det formelt fulde ansvar, såfremt tvister måtte opstå med relation til ansæt
telses- eller afskedigelsesforhold - herunder forstås både det administrative og 
økonomiske ansvar? 


Svar: 
Det er Naalakkersuisuts forståelse, at rektor er fuldt ansvarlig administrativt og økono
misk for eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med ansættelses- eller afskedi
gelsessager. 


6. Hvor store økonomiske omkostninger anslår Naalakkersuisut, der i dag er for
bundet med arbejdet i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af personale 
på landets gymnasieskoler? - Her indbefattet vurdering af personalebehov, ud
færdigelse af stillingsopslag, afholdelse af ansættelsessamtaler, udfærdigelse af 
ansættelseskontrakter, partshøring ved afskedigelser m. v. 


Svar: 
Omkostninger, som er forbundet med ansættelser og afskedigelser, varierer fra skole til 
skole og fra år til år. Omkostningerne er desuden afhængig af den enkelte skoles behov 
for antal af ansættelser, deres fastholdelse af medarbejdere og deres rekrutteringsstra
tegL Tiden og udgifterne til ansættelsessamtaler afhænger af antal ansøgere, og om de 
rigtige ansøgere er der, om der ansættes nye medarbejdere fra byen, landet eller ud
landet, med eller uden bolig til stillingerne og om det er enlige, der ansættes eller famili-
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er, der flytter med m.m. 


Praksis og vilkårene for omkostningerne nævnt i spørgsmål 6 vil være uændrede, da 
skolerne allerede afholder disse og får deres bevilling på finansloven. 


7. Er det korrekt forstået, at når rektor har ansættelses- og afskedigelseskompe
tencen, så vil udgifter som omtalt i spørgsmål 6 til fulde pålægges den enkelte 
gymnasieskole? I afkræftende fald, hvor vil udgifterne så blive placeret? 


Svar: 
Der vil med en vedtagelse af lovforslaget ikke blive ændret i gymnasieskolernes øko
nomiske vilkår i forbindelse med ansættelser og afskedigelser, da de i dag selv bærer 
omtalte udgifter. 


8. Er udgifterne forbundet med bohavef/ytninger ved ansættelse/ophør af ansæt
telse placeret hos departementet eller den enkelte gymnasieskole under den 
nuværende lovgivning? 


Svar: 
Udgifterne forbundet med bohaveflytning ved ansættelser/ophør er placeret på den en
kelte gymnasieskole under den nuværende lovgivning. 


9. Hvorledes forventes de i spørgsmål 8 anførte udgifter at blive placeret såfremt 
nærværende lovforslag vedtages? 


Svar: 
Udgifterne vil fortsat være placeret på den enkelte skole. 


nussiarnersumik inuulluaqqusilluta 
Med venlig hilsen 


I Nivi Olsen 
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