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BETÆNKNING 

 

Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 

 

vedrørende 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed. 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 

 

&  

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2016 om idræt og motion. 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 

 

& 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2015 om kunstnerisk virksomhed. 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 

 

Afgivet til forslagenes 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 
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Udvalget har efter 1. behandlingen af EM2015/163 (nu: FM2016/163) den 7. oktober 2015 
under EM2015, 1. behandlingen af FM2016/116 den 14. april 2016 under FM2016 samt 1. 
behandlingen af FM2016/117 under FM2016 gennemgået forslagene. 

 

0. FM2016/116, FM2016/117 og FM2016/163 

Grundet den nære relation mellem EM2015/163, FM2015/32 samt Landstingsforordning nr. 
10 af 2002 om Kultur- og Fritidsvirksomhed anmodede udvalget Inatsisartuts Formandskab 
om udsættelse af 2. og 3. behandlingen af EM2015/163 til FM2016. Dette ønskede udvalget 
for at behandle EM2015/163 (nu FM2016/163) sammen med de forventede forslag til 
kulturloven og idrætsloven. 

 

Af denne grund har udvalget valgt at skrive én samlet betænkning vedrørende forslagene til 
lov om kunstnerisk virksomhed, lov om kultur- og fritidsvirksomhed samt lov om idræt og 
motion - henholdsvis pkt. 163, 116 og 117. Den samlede betænkning skal således læses i 
sammenhæng med ophævelsen af Landstingsforordning nr. 10 af 2002 om Kultur- og 
Fritidsvirksomhed.  

 

1. Forslagenes indhold og formål 

1.1 Pkt. 116 - kulturloven 

Af praktiske årsager har udvalget valgt at anvende populærnavnet ”kulturloven” for pkt. 116 i 
nærværende betænkning. Denne benævnelse skal dog ikke tillægges betydning ift. udvalgets 
forståelse af forslagets indhold eller formål. 

 

Med forslaget dannes rammerne for en ny lov udelukkende med fokus på kultur- og 
fritidsvirksomhed indenfor kulturområdet. Der lægges således op til en ophævelse af 
Landstingsforordning nr. 10 af 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed, for så vidt angår de 
bestemmelser, der vedrører kultur og fritidsvirksomhed. 

 

Lovforslaget anses som en rammelov med fokus på ansvarsfordelingen mellem 
Naalakkersuisut samt kommunerne, foruden at en række klare kriterier for kulturmidler 
fastsættes. Som noget nyt er der med forslaget lagt op til en klarere adskillelse af begreberne 
’fritidsklub’ og ’fritidshjem’. Dette sikres bl.a. ved, at der med lovforslaget fremgår 
specifikke bestemmelser for fritidshjem. 
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Herudover fastsættes der med lovforslaget nye regler, der skal sikre et fokus på børn og unge, 
personer med funktionshindringer og socialt udsatte grupper, når kommunerne og 
Naalakkersuisut uddeler tilskud til kulturelle aktiviteter.  

 

1.2 Pkt. 163 - kunstloven 

Af praktiske årsager har udvalget valgt at anvende populærnavnet ”kunstloven” for pkt. 163 i 
nærværende betænkning. Denne benævnelse skal dog ikke tillægges betydning ift. udvalgets 
forståelse af forslagets indhold eller formål. 

 

Med nærværende forslag ønsker Naalakkersuisut at skabe særskilte rammer for kunstnerisk 
virksomhed. Således lægges der med forslaget op til en rammelov, der skal skabe en række 
muligheder for, at Naalakkersuisut og kommunerne kan fremme kunstnerisk virksomhed samt 
formidlingen af kunstnerisk virksomhed til borgerne.  

 

Lovforslaget er ligeledes resultatet af en revidering af den gældende Landstingsforordning nr. 
10 af 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. Formålet er således at samle relevante 
bestemmelser fra ovennævnte Landstingsforordning foruden at kodificere allerede 
eksisterende praksis indenfor kunstområdet.  

 

1.3 Pkt. 117 - idrætsloven  

Af praktiske årsager har udvalget valgt at anvende populærnavnet ”idrætsloven” for pkt. 117 i 
nærværende betænkning. Denne benævnelse skal dog ikke tillægges betydning ift. udvalgets 
forståelse af forslagets indhold eller formål. 

 

Lovforslaget tager udgangspunkt i relevante bestemmelser fra Landstingsforordning nr. 10 af 
2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. Det vil sige, at der med enkelte dele af lovforslaget er 
tale om en videreførelse af bestemmelserne fra nævnte Landstingsforordning.  

Med lovforslaget er der søgt at skabe fokus på en tydeliggørelse af de offentlige 
myndigheders og idrætsorganisationers ansvar på idrætsområdet. Forslagets formål er bl.a. at 
fremme idræt og motion i alle dele af samfundet. Dette søges sikret gennem et samarbejde 
mellem de offentlige myndigheder og idrætsorganisationerne, dog vil det være førstnævnte, 
der er pålagt ansvaret i dette arbejde. Arbejdet med at fremme idræt og motion skal omfatte 
hele landet, herunder have målrettet fokus på grupper af personer med særlige behov foruden 
vedrøre tiltag til mindskelse af økonomiske barrierer for deltagelse.  
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Som noget nyt indeholder lovforslaget bestemmelser om rammerne for frivillig virksomhed 
på idræts- og motionsområdet.  

Konkurrenceidræt foreslås ligeledes reguleret gennem lovforslaget, både f.s.v. angår 
breddeidræt såvel som eliteidræt. Sidst er der foreslået bestemmelser med det formål at 
bekæmpe doping og manipulation af idrætskonkurrencer.  

 

2. Førstebehandling af forslagene i Inatsisartut samt indledende udvalgsbehandling 

2.1 Pkt. 116 - kulturloven 

Under førstebehandlingen blev der udtrykt generel tilslutning til lovforslaget. Enkelte forhold 
blev dog diskuteret. Der blev således gjort opmærksom på nogle sproglige problematikker i 
lovforslaget. Herudover blev der bl.a. henstillet til vigtigheden af en prioritering af 
kulturområdet og ikke mindst fritidsområdet for især børn. Med disse forhold in mente blev 
forslaget henvist til udvalgsbehandling. 

 

2.2 Pkt. 163 - kunstloven 

Nærværende forslag blev førstebehandlet under EM2015. Her blev der fra en majoritet af 
ordførerne udtrykt ønske om, at en række overvejelser burde gøres inden 2. behandlingen af 
forslaget. Disse ønsker bundede i fremhævningen af de i høringen udtalte kritikpunkter af 
lovforslaget foruden, at der syntes at eksistere en usikkerhed om, hvor grænsen går mellem en 
fremtidig kulturlov samt det her fremlagte forslag om kunstnerisk virksomhed (kunstloven).  

 

Med henvisningen af forslaget blev udvalget opfordret til at foretage en detaljeret 
undersøgelse af uklarheden om afgrænsningen mellem nærværende lovforslag samt en 
fremtidig kulturlov, foruden relationen mellem dette forslag til kunstlov samt Inatsisartuts 
vedtagelse af FM2015/32. Ydermere blev muligheden for at bevillinger til kunstnerisk 
virksomhed kan strække sig over flere år debatteret.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående blev forslaget henvist til behandling i Udvalget for Kultur, 
Uddannelse, Forskning og Kirke inden forslagets 2. behandling. 

 

2.3 Pkt. 117 - idrætsloven 

Forslaget nød generel opbakning under førstebehandlingen. Der blev i forbindelse med den 
indledende debat af forslaget peget på de positive effekter, idræt og motion har i samfundet 
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ift. sundhed, demokrati, social ulighed m.v. Herudover blev de fysiske forhold og den 
begrænsende effekt disse har for idrættens udfoldelse anført. Sidst blev der fra flere partier 
udtrykt et ønske om en større vægtning af idræt, motion og bevægelse i landets 
daginstitutioner, i folkeskolen og videre i uddannelsessystemet.  

Forslaget blev henvist til udvalgsbehandling med henblik på overordnet gennemgang af 
forslaget til den ny lov. 

 

3. Høringssvar 

3.1 Pkt. 116 - kulturloven 

De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med 
formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab.  

Se dog afsnit 3.2. 

 

3.2 Pkt. 163 - kunstloven 

De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med 
formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab.  

 

Udvalget finder det indledningsvist positivt, at Naalakkersuisut har hørt så mange 
forskelligartede høringsparter, ligesom at udvalget noterer sig, at så mange interessenter har 
afsat ressourcer til at sætte sig ind i nærværende omfattende lovforslag. Dog kan udvalget 
konstatere, at en række opfordringer fra høringsparterne ikke har ledt til Naalakkersuisuts 
konkrete vurdering af opfordringernes potentiale, konsekvenser m.v. I stedet har 
Naalakkersuisut i vid udstrækning taget bemærkningerne til efterretning eller blot gentaget 
forslagets oprindelige indhold. Udvalget skal opfordre Naalakkersuisut til i højere grad at 
vurdere opfordringer, forslag mv. samt tilkendegive denne vurdering af anderledes tilgange til 
bestemmelserne end den Naalakkersuisut ellers har indledt med forslaget. Naalakkersuisuts 
vurderinger indgår således i Inatsisartuts arbejde med behandlingen af Naalakkersuisuts 
lovforslag.  

 

3.3 Pkt. 117 - idrætsloven 

De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med 
formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab.  

Se dog afsnit 3.2. 
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4. Spørgsmål 

4.1 Indledende spørgsmål vedr. kunstloven  

På FM2015 blev nedenfor citerede ændringsforslag til pkt. 32 fra et enigt Udvalg for Kultur, 
Uddannelse, Forskning og Kirke vedtaget af et enigt Inatsisartut: 

”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest på FM2016 i forbindelse 
med deres revision af Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og 
fritidsvirksomhed pålægges at fremlægge forslag til en separat kulturlov, her indbefattet 
fritidsvirksomhed indenfor kulturområdet, samt forslag til en separat idrætslov, her 
indbefattet fritidsvirksomhed indenfor idrætsområdet.” 

 

Udvalget understregede i sin betænkning følgende:  

”En tidssvarende og funktionel lovgivning for kunsten i Grønland bør kunne støtte 
og opmuntre et inspireret og levende kunstnermiljø. Dog finder udvalget det 
tvivlsomt, at en opsplitning af kultur og kunst i praksis vil kunne finde sted. 
Udvalget stiller således spørgsmålstegn ved, hvor Naalakkersuisut forestiller sig 
kulturen stopper og kunsten starter. Der kan således argumenteres for, at en 
juridisk differentiering mellem kunst og kultur i praksis vil blive uanvendelig, da 
grænserne indenfor kulturen netop er flydende og nok bør defineres af kunstnere 
og andre udøvere indenfor kulturen, snarere end af lovgivningen.  

 

Udvalget har god forståelse for, at en adskillelse af kulturen og idrætten i 
lovgivningsmæssig forstand vil kunne tjene begge områder. Således vil en 
opdeling i højere grad kunne give plads for et fokus på hvert af de to områder, 
uden det nødvendigvis vil blive på bekostning af det andet område.  

 

En kulturlov bør skabe en kulturpolitisk ramme. En idrætslov vil kunne danne 
skarpt fokus på bl.a. de sundhedsmæssige og sociale fordele, der er for de daglige 
udøvere indenfor idrætten. Det bør således være brugere og udøvere på alle 
niveauer af kulturen og idrætten, der sættes i centrum for den førte politik. 
Udvalget skal dermed opfordre Naalakkersuisut til at inddrage aktører på så 
mange niveauer af kulturen samt idrætten som muligt i forbindelse med en 
eventuel realisering af nærværende forslag.”  

(Betænkning afgivet den 27. april 2015 til 2. behandlingen af FM2015/32 af Udvalget for Kultur, 
Uddannelse, Forskning og Kirke, side 3-4) 
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Som det fremgår af ovenstående citat, forsøgte udvalget at sætte fokus på det faktum, at 
lovgivningen i sidste ende skal tilgodese brugernes behov og bør dermed forenkles så vidt 
muligt.  

Set i lyset af ovennævnte betænkning samt Inatsisartuts enige vedtagelse af udvalgets 
ændringsforslag, valgte udvalget allerede i høringsperioden for forslag til kunstlov at rette 
henvendelse til Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.  

Således har udvalget under høringsperioden anmodet Medlemmet af Naalakkersuisut for 
Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke om at besvare en række spørgsmål bl.a. vedrørende 
afgrænsningen mellem kunst og kultur. Kopi af udvalgets spørgsmål og Medlemmet af 
Naalakkersuisuts svar er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1 og 2. 

 

Da lovforslaget blev henvist til udvalget efter førstebehandlingen, valgte udvalget at stille 
yderligere skriftlige spørgsmål til Naalakkersuisut med det formål bl.a. at afklare 
overgangsbestemmelsernes betydning for de ressourcer, kommunerne og brugerne måtte 
skulle bruge for at kunne anvende den nye lovgivning.  

Kopi af udvalgets spørgsmål og Medlemmet af Naalakkersuisuts svar er vedlagt nærværende 
betænkning som bilag 3 og 4. Svarene indgår i udvalgets behandling af forslaget i afsnit 6. 

 

4.2. Samlede spørgsmål vedr. kunstloven, kulturloven og idrætsloven. 

Som anført under det indledende afsnit blev 2. og 3. behandlingen af kunstloven udskudt til 
FM2016 med det formål, at udvalget kunne behandle forslag til kunstloven, kulturloven samt 
idrætsloven samlet, hvilket denne betænkning er udtryk for. Efter 1. behandlingen af 
henholdsvis forslag til kulturloven samt idrætsloven, har udvalget fundet det nødvendigt at 
stille en række spørgsmål vedrørende alle tre lovforslag. Spørgsmålene omhandler i 
særdeleshed afklaringer vedrørende bestemmelser om fritidsvirksomhed samt om fritidshjem, 
herunder specielt egenbetaling for fritidshjem.  

Kopi af udvalgets spørgsmål og Medlemmet af Naalakkersuisuts svar er vedlagt nærværende 
betænkning som bilag 5 og 6. Svarene af disse er behandlet nedenfor i afsnit 6.  

 

5. Samråd 

5.1 Samråd vedr. kunstloven 

Udvalget har som led i udvalgets behandling af forslaget haft Medlem af Naalakkersuisut for 
Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i samråd den 20. oktober 2015. Kopi af 
samrådsindkaldelsen og Medlemmet af Naalakkersuisuts talepapir er vedlagt nærværende 
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betænkning som bilag 7 og 8. Samrådet vedrørte i særdeleshed overgangsbestemmelserne 
samt det faktum, at såfremt kunstloven blev vedtaget under EM2015, skulle kultur- og 
fritidsforordningen fra 2002 samt den nye kunstlov virke side om side. Der blev således sat 
fokus på, hvilke bestemmelser, der med det nye kunstlovsforslag blev henholdsvis videreført 
eller ændret. 

 

6. Udvalgets behandling af forslagene   

Udvalget skal indledningsvist understrege, at udvalget anser nærværende tre lovforslag som et 
glædeligt politisk signal om, at man ønsker at styrke alle tre områder: kulturen, kunsten samt 
idrætten. Udvalget håber således på, at en politisk debat og stillingtagen til disse tre lovforslag 
i sidste ende vil være til fordel for alle borgere her i landet uanset, hvilken form de tre 
lovforslag måtte have i en eventuelt vedtaget form.  

 

Med den principielle holdning udtrykt gennem udvalgets anmodning om udsættelse af 
kunstloven fra EM2015 til FM2016 skal udvalget henstille til at en opsplitning af gældende 
lovgivning, som udgangspunkt gennemføres på samme tid. Dette af hensyn til 
beslutningsprocessen i Inatsisartut, herunder Inatsisartuts mulighed for at sammenholde 
gældende lov med forslagenes bestemmelser, men i særdeleshed af hensyn til de 
sagsbehandlere og brugere, der tager del i implementeringen af lovgivningen, samt gør brug 
af de med loven tildelte rettigheder. Udvalget er dog bevidst om, at der i nogle situationer kan 
være visse fordele ved flere tempi i fremlæggelsen af forslag til ny lovgivning. 

 

6.1 Kunsten som en delmængde af kulturen 

I forbindelse med udvalgets arbejde med de tre lovforslag har udvalget noteret sig, at 
Naalakkersuisut bl.a. mundtligt på ovennævnte samråd pointerede, at kunsten er en 
delmængde af kulturen. Med denne udmelding kan udvalget således undre sig over, at 
Naalakkersuisut valgte at fremlægge lovforslag til kunstnerisk virksomhed først, inden forslag 
til rammerne for den overordnede kulturpolitik forelå.  

Udvalget anførte i sin betænkning til FM2015/32, at udvalget fandt det tvivlsomt, hvorvidt 
kunst og kultur kan opdeles i praksis, og hvorvidt denne opdeling bør foretages af andre end 
kunstnerne selv. Naalakkersuisut understregede på ovennævnte samråd den 20. oktober 2015, 
at kunst og kultur i Naalakkersuisuts optik godt kan opdeles (se bilag 8, spørgsmål nr. 3). 
Således pointerede Naalakkersuisut, at en lovgivningsmæssig opdeling af kunst og kultur er 
mulig, samt at kunst- og kulturmidler allerede findes opdelt på finansloven. Udvalget 
betvivler ikke, at personer med en juridisk baggrund eller at økonomer med fokus på 
finansloven kan skelne mellem de to lovforslags bestemmelser samt to hovedkonti på 

J.nr. 01.25.01/16FM-LABU-00163  



27. maj 2016 FM2016/116, 117 & 163

 

____________ 

FM2016/116 / FM2016/117 / FM2016/163 

J.nr. 01.25.01/16FM-LABU-00116 / J.nr. 01.25.01/16FM-LABU-00117 /  

9

finansloven. Udvalget skal dog pointere, at der med udvalgets arbejde har været fokus på den 
enkelte kunstners og den enkelte borgers mulighed for at navigere i to love, der er så nært 
beslægtede, at den ene udgør en delmængde af den anden.  

 

6.2 Evaluering af ny lovgivningsmæssig opdeling  

Såfremt kunst- og kulturloven vedtages, finder udvalget, at der vil være visse fordele, såfremt 
Naalakkersuisut løbende holder sig orienteret med kommunernes anvendelse af disse to love, 
herunder om eventuelle praktiske fordele og ulemper med administrationen af de to 
nærtbeslægtede lovgivninger.  

En lovgivningsmæssig opdeling af kulturen og idrætten er ligeledes uvant i Grønland. 
Udvalget skal derfor samtidig opfordre til, at Naalakkersuisut løbende evaluerer på effekten af 
denne opdeling. Igen kan evalueringen med fordel have fokus på både de positive og negative 
effekter på borgerens optimale udbytte samt den effektive administration af lovgivningen, 
både på landsplan og ude i kommunerne. Et sådan løbende overblik vil ligeledes have 
udvalgets interesse. 

 

6.3 Specifikt for kulturloven 

Udvalget kan konstatere, at der synes at være en overordnet meget positiv modtagelse af 
forslaget til kulturlov, både blandt høringsparterne og hos Inatsisartut. Udvalget vil således 
ikke gentage de mange fordele, der allerede er blevet udtrykt for den mulige tilblivelse af 
kulturloven. 

 

Udvalget har i sin behandling af lovforslaget valgt at fokusere på bl.a. bestemmelserne om 
fritidsvirksomhed samt de nye bestemmelser om fritidshjem. I den sammenhæng har udvalget 
stillet en række spørgsmål jf. bilag 5 og 6.  

 

Vedrørende kulturlovens bestemmelser om fritidsvirksomhed, herunder bl.a. 
fritidsundervisning, har udvalget anmodet Naalakkersuisut om en afklaring af anvendelsen af 
kulturlovens bestemmelser vedrørende fritidsvirksomhed på idrætsområdet.  

Det følger af kulturlovens § 1, stk. 5: 

Stk. 5. Inatsisartutloven finder ikke anvendelse på kultur- og fritidsvirksomhed, 
der er reguleret ved anden lovgivning. 

I bemærkningerne til § 1, stk. 5 anføres:  
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”Bestemmelsen er sammen med den positive afgrænsning af anvendelsesområdet i 
stk. 1 og definitionerne i stk. 2-4 med til at afgrænse inatsisartutlovens 
anvendelsesområde. Kultur- og fritidsvirksomhed, der er reguleret ved anden 
lovgivning kan eksempelvis være lovgivningen om radio- og tv- virksomhed, 
lovgivningen om biblioteksvæsen, lovgivningen om museums-væsen og ved 
vedtagelsen af de fremsatte forslag til rammelove herom også lovgivningen om 
kunstnerisk virksomhed og om idræt og motion.” 

I den sammenhæng spurgte udvalget Naalakkersuisut om følgende:  

”Kan Naalakkersuisut bekræfte, at der i forslaget til idrætslov ikke er angivet, 
under hvilke betingelser fritidsvirksomhed udbudt af kommunerne på 
idrætsområdet skal finde sted?” 

Hertil svarede Naalakkersuisut bl.a.: 

”Det skal indledningsvis oplyses, at bestemmelserne i kulturloven om 
fritidsundervisning som hidtil også vil kunne omfatte fritidsundervisning, som 
omhandler idræt. Der er her således tale om fritidsundervisning og derfor ikke 
kultur- og fritidsvirksomhed, der er reguleret af anden lovgivning.” 

Udvalget fortolker Naalakkersuisuts svar således, at Naalakkersuisut med kulturlovens § 1, 
stk. 5 fastslår, at såfremt et konkret forhold vedrørende fritidsvirksomhed på idrætsområdet 
ikke er reguleret i en konkret bestemmelse i idrætsloven, finder kulturlovens bestemmelse 
vedrørende det konkrete forhold anvendelse. Der er således ikke tale om, at kulturloven 
overordnet set ikke finder anvendelse på idrætsområdet for så vidt angår fritidsvirksomhed.  

 

Med forslaget til kulturloven fastsættes en række nye bestemmelser om fritidshjem. Således 
reguleres fritidshjem i forslagets kapitel 5. I den forbindelse valgte udvalget jf. afsnit 4.2 at 
stille en række spørgsmål vedrørende disse nye bestemmelser.  

Udvalget spurgte således:  

”Der angives i § 24 i forslag til kulturloven, at: 

”§ 24. Benyttelse af fritidshjem sker mod betaling herfor (egenbetalingen), jf. dog 
stk. 3. og 4.  

Stk. 2. Egenbetalingen for benyttelse af kommunale fritidshjem fastsættes på 
grundlag af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter til 
fritidshjem og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til nedbringelse af egenbetalingen. 
Kommunalbestyrelsens tilskud ydes med samme beløb, uanset hvilken form for 
fritidshjem, der benyttes.  
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Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter efter samråd herom med 
kommunalbestyrelserne regler om betaling for børns ophold i kommunale 
fritidshjem, selvejende fritidshjem og private fritidshjem, herunder om 
indtægtsregulering, tilskud til nedbringelse af egenbetalingen, udmeldelse af et 
barn i tilfælde af restance med betalingen og om opsigelse og udmeldelse af 
kommunale fritidshjem, selvejende fritidshjem og private fritidshjem.” 

 

I bemærkningerne til ovennævnte § 24, stk. 1 anføres:  

”Til § 24  

Bestemmelsen er ny, men er udtryk for en kodificering af praksis.  

Til stk. 1  

I henhold til § 39 påhviler alle udgifter til kultur- og fritidsvirksomhed 
kommunerne, for så vidt der ikke er udtrykkelig lovhjemmel for, at udgifterne helt 
eller delvist påhviler selvstyret eller andre. Dette er ikke til hinder for, at der 
anvendes en vis brugerbetaling for benyttelse af fritidshjem.  

Henvisningen til stk. 3 er udtryk for, at der alene er tale om en delvis 
brugerbetaling.  

Henvisningen til stk. 4 er udtryk for, at der i bekendtgørelsesform fastsættes regler 
om betaling for benyttelse af fritidshjem, herunder om indtægtsregulering.” 

 
3. Udvalget noterer sig, at der er tale om ’kodificering af praksis’. Er det muligt for en 

kommune uden klar lovhjemmel at kræve egenbetaling for en kommunal ydelse? 
Såfremt Naalakkersuisut ikke mener dette:  

a) Agter Naalakkersuisut at indgive de kommuner, der har indkrævet egenbetaling 
for fritidshjem til kommunernes tilsynsråd med henblik på tilbagebetaling til 
borgerne?” 

Hertil svarede Naalakkersuisut: 

”I de almindelige bemærkninger til forslaget er der redegjort for den gældende 
regulering af fritidshjem. Det fremgår heraf, at fritidshjemmene aktuelt er 
opretholdt ved en overgangsbestemmelse i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 
2012 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen 
(førskoleloven). 

For så vidt angår betaling for benyttelse af fritidshjem er der i § 29, stk. 1 i 
førskoleloven fastsat, at kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for børns 
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ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen efter regler fastsat af 
Naalakkersuisut, jf. stk. 3. Betalingen fastsættes på grundlag af kommunens 
udgifter til det kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og de økonomiske 
forhold hos den eller de betalingspligtige. 

Som anført i bemærkningerne til forslagets § 24, stk. 4 er der fastsat regler om 
takstbetaling for pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen ved 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for 
pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen 
(takstbekendtgørelsen). Således er det i § 2, stk. 2 fastsat: ”Indtil inatsisartutlov 
om organisering af fritidsvirksomhed vedtages, jf. § 31, stk. 3 i 
landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende 
tilbud til børn i førskolealderen, kan der fastsættes særskilt takst for ophold på 
fritidshjem.” Der er således hermed skabt den fornødne hjemmel til at opkræve en 
særskilt takst for benyttelse af fritidshjem.  

 

Når der i bemærkningerne til § 24, stk. 1 er anført, at bestemmelsen er ny, men at 
der er tale om kodificering af praksis, skal dette således ses på baggrund af, at 
der ikke er en lovfastsat forpligtigelse til at opkræve egenbetaling, men at 
kommunerne i henhold til takstbekendtgørelsens bestemmelser herom har fastsat 
en særskilt takst for benyttelse af fritidshjem, hvori indgår en egenbetaling, der er 
indtægtsbestemt.”  

Udvalget har ikke forholdt sig til, hvorvidt der er tale om en tilstrækkelig klar lovhjemmel for 
egenbetaling til fritidshjem.  

 

I forslagets § 19, stk. 1 fremgår følgende: 

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for deltagelse i 
fritidsundervisning. 

Udvalget hæfter sig ved, at kommunalbestyrelserne ikke længere er forpligtigede til at 
opkræve betaling for deltagelse i fritidsundervisning, og udvalget håber at dette vil komme 
flest muligt borgere til gode.  

 

Udvalget finder, at kulturloven i højere grad end den nuværende kultur- og fritidsforordning 
skaber potentiale for større kendskab til fritidstilbud blandt lokalbefolkningerne, men også en 
mulighed for et større udbud samt en større anvendelse af fritidstilbud. Således ser udvalget 
positivt på bl.a. kulturlovens: 
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- § 4, stk. 1, der pålægger kommunalbestyrelsen at offentliggøre planer for kultur- og 
fritidsvirksomhed på kommunens hjemmeside,  

- § 5, stk. 2, nr. 2, der påpeger, at kommunalbestyrelsen kan medvirke til 
tilvejebringelse af egnede lokaler og andre fysiske rammer, foruden yde tilskud til 
driftsudgifter for lokaler og andre fysiske rammer, der anvendes til kultur- og 
fritidsvirksomhed 

- § 9 om, hvilke kultur- og fritidsrelaterede aktiviteter Naalakkersuisut og 
kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til.  

For så vidt angår § 9 noterer udvalget sig, at der er tale om en såkaldt ”kan-bestemmelse”. 
Naalakkersuisut og kommunalbestyrelserne er således ikke forpligtigede til at yde tilskud til 
de i § 9 anførte aktiviteter, foreninger, produktioner m.v. Alligevel er der tale om en udvidelse 
af tilskudsmulighederne fastlagt i gældende lovgivning. Som eksempel har Naalakkersuisut 
nu mulighed for at yde tilskud til kultur- og fritidsvirksomhed udenfor Grønland. Herudover 
er der med bestemmelsen lagt fokus på aktiviteter, der tilgodeser børn og unge, personer med 
funktionshindringer og socialt udsatte grupper.  

 

Vedrørende nogle af de bestemmelser, der ikke videreføres i kulturloven fra 
Landstingsforordning nr. 10 af 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed, anfører Naalakkersuisut 
i de almindelige bemærkninger til kulturloven: 

”Ved definitionen af fritidsundervisning i forslagets § 10, stk. 1 er der foretaget 
en præcisering af, at undervisningen er en ikke studie- og 
erhvervskompetencegivende undervisning. Det har været en del af formålet med 
revision af lovgivningen, at kompetencegivende undervisning ikke skal være en 
del af fritidsvirksomheden men reguleret i uddannelseslovgivningen.” 

Udvalget finder det positivt, at Naalakkersuisut tilsyneladende deler Udvalget for Kultur, 
Uddannelse, Forskning og Kirkes holdning anført i nævnte udvalgs betænkning til 
FM2015/32. I den betænkning opfordrer udvalget til, at konkrete bestemmelser, der ikke 
emnemæssigt er relateret til kultur- og fritidsvirksomhed, placeres i en lovgivning, der 
regulerer det område, den konkrete bestemmelse omhandler.  

 

6.4 Specifikt for kunstloven 

Udvalget finder det særdeles positivt, at der med nærværende lovforslags bestemmelser stilles 
skarpt på grønlandsk kunst, den grønlandske kunstners vilkår og den grønlandske befolknings 
tilgang til et bredt og alsidigt udbud af grønlandsk kunst og kunstnerisk virksomhed fra 
udlandet.  
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Forslaget til kunstloven omfatter, ud fra udvalgets forståelse, rammerne for forståelsen af 
kunstnerisk virksomhed samt formidlingen heraf. Herunder omhandler forslaget de 
overordnede rammevilkår for kunstnerisk virksomhed både på kommunalt og på nationalt 
plan. For det andet omhandler lovforslaget formål, betingelser og rettigheder f.s.v. angår 
tilskud indenfor professionel kunstnerisk virksomhed. Udvalget finder det vigtigt, at der i 
behandlingen af forslaget ikke udelukkende fokuseres på de økonomiske aspekter ved 
kunstnerisk virksomhed, dvs. tilskud, men at der med en lov udtrykkeligt fastsættes de 
overordnede politiske rammer og vilkår for professionelle kunstnere, samt formidlingen af 
kunstnerisk virksomhed for borgerne. Udvalget skal i den sammenhæng understrege, at en 
tilblivelse og vedtagelse af en kunstlov ikke bør udgøre et punktum for en længere proces og 
ønske om fokus på kunsternes vilkår. Snarere bør nærværende lovforslag være et udtrykt for 
startskuddet til den fremtidige sikring af kunstneres vilkår og borgernes øgede mulighed for 
adgang til kunst.   

 

Når et juridisk perspektiv sættes på kunsten og kunstnernes verden, vil der med usvigelig 
sikkerhed blive dannet nogle kasser, som kunstnerne og kunsten nogle gange vil have svært 
ved at passe ind i. Sammenslutningen for lokalmuseerne, NUKAKA, påpeger det 
uhensigtsmæssige i den med kunstloven foreslåede definition af en grønlandsk kunstner.  

Det lyder af kunstlovens § 2, stk. 2-3:  

Stk. 2. Ved grønlandsk kunst forstås værker, der er udført af grønlandske 
kunstnere eller kunstnerisk virksomhed udøvet af grønlandske kunstnere. 

Stk. 3. Ved grønlandske kunstnere forstås kunstnere, der har fast bopæl i 
Grønland. 

I bemærkningerne til kunstlovens § 2, stk. 2-3 anføres:  

”Til stk. 2 

Bestemmelsen fastslår, hvad der forstås ved grønlandsk kunst. Bestemmelsen 
omfatter to kategorier. Dels værker udført af grønlandske kunstnere og dels 
kunstnerisk virksomhed udøvet af grønlandske kunstnere. Det er således både 
resultatet af en kunstnerisk proces, nemlig værket, og kunstnerisk virksomhed, der 
udmønter sig i selve udøvelsen, eksempelvis ved at fremføre en sang eller ved at 
udføre en dans. 

Definitionen indeholder et krav om, at værket skal være udført af eller den 
kunstneriske virksomhed udøvet af en grønlandsk kunstner. ”Grønlandsk 
kunstner” er defineret i forslagets § 2, stk. 3. 
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Definitionen af grønlandsk kunst er ikke bundet af de traditionelle opfattelser af 
grønlandsk kunst som tupilak, fedtstensfigurer m.v. Definitionen omfatter også 
andre værker og kunstnerisk virksomhed som f.eks. abstrakte malerier, 
teaterforestillinger m.v. Mange kunstnere er kendt for at være multikunstnere, 
mens andre udelukkende specialiserer sig inden for et bestemt kunstområde. 
Definitionen anerkender derfor også en ligestilling af kunstnerne, uanset hvilket 
kunstområde de arbejder indenfor. 

Til stk. 3 

Bestemmelsen fastslår, hvad der forstås ved grønlandske kunstnere. 

Bestemmelsen fastslår for det første, at kunstnere, der har fast bopæl i Grønland, 
betragtes som grønlandske kunstnere. Definitionen af grønlandske kunstnere er 
således knyttet til et bopælskriterium og ikke den etniske afstamning. Fast bopæl 
skal forstås som borgere med folkeregisteradresse i Grønland. Ved fast bopæl 
forstås det sted, hvor en person regelmæssigt sover og har sine ejendele. En 
borger kan således godt have flere boliger, men kan kun have én bopæl. Bopælen 
er den bolig, som borgeren er mest tilknyttet.” 

NUKAKA påpeger i sit høringssvar, at visse kunstnere, der i dag opfattes som grønlandske, er 
bosat udenfor Grønland. Herudover stiller NUKAKA spørgsmålstegn ved, hvorledes 
Naalakkersuisut vil vurdere produktionstidspunktet for et værk, f.eks. hvis der er tale om et 
værk, der er lavet mens en kunstner har været bosat i Grønland, og vedkommende kunstner 
efterfølgende er fraflyttet landet. 

Af de almindelige bemærkninger vedrørende høringssvaret fremgår det at:  

”NUKAKA`s høringssvar giver som udgangspunkt ikke anledning til ændringer i 
lovforslaget.  

Med hensyn til bopælskriteriet skal der henvises til bemærkningerne til § 2, stk. 3, 
hvor der står, at definitionen af grønlandske kunstnere i lovforslaget er knyttet op 
af et bopælskriterium og ikke den etniske afstamning. Grønlandske kunstnere, der 
har valgt at bosætte sig andre steder end i Grønland, mister naturligvis ikke deres 
identitet som grønlandske kunstnere. Disse kunstnere vil dog ikke være berettiget 
til at få tilskud ud fra dette lovforslag.” 

Udvalget kan konstatere, at såfremt NUKAKA ikke havde fremført bekymringen om 
definitionen af en grønlandsk kunstner, fremgår det ingensteds i kunstloven, at bopælskriteriet 
er tænkt som et kriterium for tildeling af tilskud. Udvalget er bevidst om, at de nævnte 
definitioner anvendes i kunstlovens bestemmelser om tilskudskriterier. Udvalget finder det 
dog ikke nødvendigvis formålstjenstligt politisk at udarbejde en generel definition af en 
kunstners tilhørsforhold til et samfund, når dette samfund anerkender kunstneren som sin 
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egen. Modsat støtter udvalget naturligvis op om, at kriterier for tildeling af tilskud gives 
eksplicit gennem eksempelvis lov. Udvalget skal således påpege, at det nok havde været mere 
hensigtsmæssigt, såfremt formålet med definitionen samt definitionens funktion som 
tilskudskriterium havde fremgået mere klart af kunstloven eller af kunstlovens bemærkninger. 
Udvalget skal opfordre Naalakkersuisut til at overveje dette i det videre arbejde med loven. 

 

Udvalget noterer sig, at der med forslaget opstilles en lang række muligheder for, hvad 
kommunerne og Naalakkersuisut kan arbejde med i henhold til kunstloven. I forbindelse med 
samrådet af 20. oktober 2015 anmodede udvalget om en opgørelse over kunstloven vis-á-vis 
den gældende kultur- og fritidsforordning af 2002. Opgørelsen ligger som bilag til talepapiret 
(se bilag 8). Udvalget skal takke Naalakkersuisut for denne overskuelige oversigt over de 
enkelte bestemmelser af kunstloven. Udvalget kan på baggrund af oversigten konstatere, at 
kunstloven udover nogle af bestemmelserne bl.a. vedrørende økonomiske tilskud samt 
kommunernes pligt til at stille egnede lokaler til rådighed, i høj grad bygger på ”kan-
bestemmelser”. Udvalget konstaterer ikke, at forslaget mangler en definition af nogle klare 
forpligtigelser, men blot at der synes at være primær vægt på helt klare krav til 
Naalakkersuisut og kommunerne f.s.v. angår de økonomiske forhold udstukket med 
kunstloven. Det ligger naturligt, at udvalget ser positivt på klare bestemmelser, når der er tale 
om økonomiske tilskud, men skal samtidig opfordre alle parter til at gøre brug af de 
muligheder kunstloven ellers åbner op for. 

 

Inden udvalget afgivelse af betænkning, har Naalakkersuisut fremsat et ændringsforslag 
vedrørende ikrafttrædelsestidspunktet således kunstloven ved en vedtagelse træder i kraft den 
1. januar 2017. 

 

6.5 Specifikt vedrørende idrætsloven 

De positive effekter af idræt kan i de rette rammer være mange. Således er det udvalgets 
forhåbning, at en separat idrætslov kan være med til at sætte fokus på idrættens særlige 
muligheder indenfor bekæmpelse af social ulighed, udvikling af aktive samfundsborgere, 
forebyggelse af livstilssygdomme m.v. Dette mener udvalget, at der er klart potentiale for i 
forslaget til idrætsloven.  

Som tidligere nævnt er forslaget til idrætslov bl.a. et resultat af FM2015/32 (se afsnit 4.1.). 
Udvalget finder det positivt, at Naalakkersuisut har udnyttet vedtagelsen af FM2015/32 til at 
sætte særligt fokus på idrættens positive afledte effekter samt pålægge kommuner og 
Naalakkersuisut at fremme tiltag til mindskelse af økonomiske barrierer for deltagelse samt at 
fremme idræt og motion generelt.  
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Som nævnt under afsnit 6.3, vil kulturlovens bestemmelser om kultur- og fritidsvirksomhed 
finde anvendelse på idrætsområdet såfremt, der ikke findes tilsvarende bestemmelser i 
idrætsloven. Naalakkersuisut gennemgår i nedenstående citering af Naalakkersuisuts svar på 
udvalgets spørgsmål jf. bilag 6, hvilke forhold, der reguleres af idrætsloven indenfor 
fritidsområdet: 

”[…] Idrætslovens § 8, stk. 1 fastsætter, at Naalakkersuisut og 
kommunalbestyrelsen i samarbejde med idrættens organisationer også skal sikre, 
at idræt og motion er tilgængelig for alle i hele landet, herunder ved fremme af 
tiltag målrettet grupper med særlige behov og ved tiltag til mindskelse af 
økonomiske barrierer for deltagelse. Der er i forlængelse heraf i § 8, stk. 2 
fastsat, hvilke grupper skal være særlig fokus på og prioritering af.  

Idrætslovens § 9, stk. 1 fastsætter, at Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen i 
samarbejde med idrættens organisationer skal tilskynde til, understøtte og skabe 
gode rammer for frivillig virksomhed på idræts- og motionsområdet.  

Der er således i disse bestemmelser fastsat nogle overordnede krav, som også 
omfatter kommunerne.  

Disse overordnede krav suppleres for kommunernes vedkommende af reglerne i 
idrætslovens §§ 15-17, som fastsætter nærmere regler om kommunalbestyrelsens 
ansvar, forpligtelser og muligheder inden for lovens område.  

Det er således i § 15, stk. 1 fastsat, at kommunalbestyrelsen har det overordnede 
ansvar for, at der udbydes et bredt spekter af idræts- og motionstilbud i 
kommunen, og fastsætter mål og rammer herfor. I forlængelse heraf er det i stk. 2 
fastsat, at kommunalbestyrelsen hvert år skal udarbejde en plan for idræts- og 
motionstilbud i kommunens byer og bygder, og at denne plan skal offentliggøres 
på kommunens hjemmeside.  

I § 16, stk. 1 og 2 er der fastsat regler om, at kommunalbestyrelsen kan yde 
tilskud til anlæg, renovering og indretning af idrætsanlæg, og at sådanne tilskud 
fortrinsvis ydes til lokale idrætsanlæg. I § 16, stk. 3 er det fastsat, at 
kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til driftsudgifter til lokaler og 
udendørsanlæg, der ejes eller drives af idrætsklubber, og i § 16, stk. 4 er det 
fastsat, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til lokale idræts- og 
motionsaktiviteter, herunder tilskud til lokale idrætsforeninger og idrætsklubber.  

Det er om finansieringen fastsat i idrætslovens § 27, stk. 1, at alle udgifter til 
idræt og motion påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er udtrykkelig 
lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvist påhviler Selvstyret eller andre.  
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Det skal i forlængelse heraf oplyses, at idrætsloven også indeholder en række 
bemyndigelsesbestemmelser, hvorefter Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere 
regler. Dette gælder således § 8, stk. 3 vedr. tilgængelighed, § 9, stk. 2 vedr. 
frivillig virksomhed, § 15, stk. 3 vedr. den årlige plan for idræts- og motionstilbud 
i kommunens byer og bygder og § 16, stk. 5 vedr. kommunale tilskud.” 

Udvalget tager denne detaljerede opsummering til efterretning og håber den vil finde 
anvendelse i bl.a. kommunerne.  

 

Som noget nyt nedsættes der jf. idrætslovens § 21 et uafhængigt nævn, Anti Doping 
Grønland. Nævnet har til formål at målrette, optimere og koordinere indsatsen mod doping i 
idræt og motion, herunder ved forebyggelse og bekæmpelse. I den sammenhæng oprettes et 
ligeledes et klageorgan, Grønlands Dopingnævn, jf. idrætslovens § 26. 

I sammenhæng med indsatsen om at arbejde for tryg, sikker og ren idræt og motion, søges der 
med forslaget ligeledes at skabe fokus på en fair sportsånd. Foruden gennem anti-doping 
indsatser, krav om børneattester m.v. indeholder idrætsloven bestemmelser om manipulation 
og bestikkelse i forbindelse med idrætskonkurrencer. 

Udvalget støtter op om sikringen af en tryg, sikker og ren idræt og motion i Grønland, og 
udvalget finder det positivt at både breddeidræt såvel som eliteidræt vil blive omfattet af 
denne indsats. Dette ser udvalget som et klart og positivt signal til hele landets idrætsudøvere 
og motionister. Udvalget hæfter sig dog ved, at tiltaget vil medføre visse udgifter for de 
private motions- og fitnesscentre bl.a. som betaling ydelser i forbindelse med 
samarbejdsaftalerne med Anti Doping Grønland samt skiltning herom. Udvalget håber ikke, 
at disse udgifter vil have en negativ effekt på motivationen for ejerne af disse centre til at 
indgå samarbejdsaftaler med Anti Doping Grønland.  

 

6.6 Afsluttende bemærkninger vedrørende kulturloven, kunstloven og idrætsloven 

Udvalget kan konkludere, at den praktiske anvendelse af lovgivningen vedrørende 
fritidsvirksomhed vil kræve en sideløbende anvendelse af kulturloven samt idrætsloven, da 
visse områder i kulturloven gælder for fritidsvirksomhed på idrætsområdet. Det samme vil 
efter udvalgets mening gøre sig gældende på områderne for kunst og kultur.  

Udvalget agter at følge anvendelsen af lovgivningen på disse tre områder. Således vil 
udvalget med interesse følge især kommunernes, kunstnernes, idrætsudøvernes samt de 
resterende borgeres anvendelse af de tre love samt om den praktiske anvendelse af den 
juridiske opdeling. Udvalget skal således gentage sin opfordring til Naalakkersuisut om 
løbende at evaluere disse tre love jf. afsnit 6.2. 
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7. Forslagenes økonomiske konsekvenser 

7.1 Specifikt for kulturloven 

De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 
almindelige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget ikke forventes at have negative 
økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige, erhvervslivet eller borgerne.  

 

Med kulturloven foreslår Naalakkersuisut, at kommunerne ikke længere er forpligtigede til at 
tage betaling for fritidsundervisning, som det er angivet i § 16 i Landstingsforordning nr. 10 
af 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. I stedet vil kommunerne fremover blot have 
mulighed for betaling for fritidsundervisning, jf. kulturlovens § 19, stk. 1. I og med 
Naalakkersuisut ikke forventer nogle negative økonomiske konsekvenser for kommunerne 
med lovforslaget, må udvalget konkludere, at Naalakkersuisut formoder, at kommunerne 
fremover uændret vil kræve betaling for fritidsundervisning.  

Naalakkersuisut anfører en række administrative fordele for borgerne i og med, at 
Naalakkersuisut med kulturloven søger at skabe mere præcise bestemmelser. Dette har 
udvalget ikke fundet anledning til at anfægte. Snarere vil udvalget udtrykke sin støtte til 
hensigten om at skabe klare og præcise bestemmelser, der er så lette at fortolke som muligt. 

 

7.2 Specifikt for kunstloven 

De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 
almindelige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget ikke forventes at have økonomiske 
og administrative konsekvenser for det offentlige eller erhvervslivet, da der i høj grad er tale 
om videreførelse af hidtidige bestemmelser samt om en kodificering af praksis. Det forventes, 
at forslaget vil medføre positive konsekvenser i form af mere klare rammer for borgerne. 
Udvalget har ikke fundet anledning til at anfægte dette.  

 

7.3 Specifikt for idrætsloven 

De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 
almindelige bemærkninger. Det er her anført, at der for så vidt angår bestemmelser, der 
forpligter offentlige myndigheder ikke er tale om ændring af forhold, der nødvendiggør 
tilførsel af yderligere midler, men en prioritering af de midler, der allerede bevilges idrætten. 
Udvalget har ikke fundet anledning til at anfægte dette. Herudover vil der med etableringen af 
Anti Doping Grønland og Grønlands Dopingnævn medføre nogle udgifter til vederlæggelse af 

J.nr. 01.25.01/16FM-LABU-00163  



27. maj 2016 FM2016/116, 117 & 163

 

____________ 

FM2016/116 / FM2016/117 / FM2016/163 

J.nr. 01.25.01/16FM-LABU-00116 / J.nr. 01.25.01/16FM-LABU-00117 /  

20

nævnenes medlemmer og nævnenes varetagelse af lovbestemte opgaver. Udgifterne anføres i 
forslagets almindelige bemærkninger, og udvalget har ikke fundet anledning til at knytte 
særlige bemærkninger her til.  

 

Med etableringen af Anti Doping Grønland søges et samarbejde med private motions- og 
fitnesscentre oprettet. Dette vil få nogle økonomiske konsekvenser, da der i forslaget er givet 
Anti Doping Grønland hjemmel til at opkræve betaling for ydelser henhold til disse 
samarbejdsaftaler. Et nærmere niveau for betalingen af disse ydelser, er ikke angivet i 
lovforslaget. Herudover forventes der nogle udgifter for disse motions- og fitnesscentre til 
skiltning om ovennævnte samarbejde.  

 

For borgerne forventes borgerne at opleve klarere rammer indenfor idrætsområdet. Herudover 
søges borgernes retssikkerhed sikret igennem reglerne om Anti Doping Grønland samt 
Grønlands Dopingnævn.  

 

8. Udvalgets indstillinger 

8.1 FM2016/116 - Kulturloven 

Et enigt Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke indstiller på denne baggrund 
forslaget til vedtagelse. 

 

8.2 FM2016/163 - Kunstloven 

Et enigt Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke indstiller Naalakkersuisuts 
ændringsforslag til vedtagelse. 

 

8.3 FM2016/117 - Idrætsloven 

Et enigt Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke indstiller på denne baggrund 
forslaget til vedtagelse. 
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslagene til 2. behandling. 
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Til Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 


 


 


 


 


 


 


 


 


Talepapir ved samråd den 20. oktober 2015 vedr. EM 2015/163: Forslag til 


Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed (kunstloven). 


 


 


Udvalget har i samrådsindkaldelse af 16. oktober anført, at udvalget på samrådet øn-


sker at drøfte ovennævnte lovforslag, og at udvalget har konstateret, at en række for-


hold synes uklare.  


 


Det er herom anført, at disse forhold for det første vedrører koordineringen for så vidt 


angår fremsættelsen af forslaget set i lyset af et enigt Inatsisartuts vedtagelse af et enigt 


udvalgs ændringsforslag til FM 2015/32 og for det andet, at selve indholdet af forslaget 


synes at fremstå uklart for så vidt angår forbedringerne af kunstnernes arbejdsvilkår, de 


reelle retskrav i lovforslaget, lovens bemyndigelser samt en klar afgrænsning af de i lo-


ven anvendte termer.   


  


Udvalget har i forlængelse heraf på samrådet ønsket at drøfte en række spørgsmål.  


 


Indledningsvis vil jeg på vegne af Naalakkersuisut takke udvalget for denne lejlighed til 


at drøfte forslaget med udvalget, herunder til at søge de nævnte uklarheder afklaret. Vi 


har en fælles interesse i at sikre, at lovforslaget fremstår klart og forståeligt.  


 


Nedenfor har jeg anført Naalakkersuisuts kommentarer hertil. 


 


Definition samt afgrænsning af lov om kunstnerisk virksomhed: 


1. Hvorledes definerer Naalakkersuisut ”kunstnerisk virksomhed” både isoleret set som 


en fagterm, men også set i forhold til fagbegrebet ”kultur”? 


 


Svar: 


Kunstnerisk virksomhed er afgrænset i lovforslagets § 1.  


 


Det fastsættes således i stk. 1, at kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for 


følgende kunstområder: 


1) Arkitektur. 


2) Billedkunst. 


3) Film. 


4) Kunsthåndværk og design. 


5) Litteratur. 


6) Musik. 


7) Scenekunst. 
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Som anført i bemærkningerne til forslaget, er de nævnte kunstområder dem, der er al-


mindeligt anerkendte som sådan. 


 


I stk. 2 er det fastsat, at kunstnerisk virksomhed tillige omfatter aktiviteter inden for an-


dre kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte kunstområder. Som anført i be-


mærkninger til forslaget, er denne bestemmelse medtaget, fordi det ikke kan udelukkes, 


at der kan forekomme kunstområder, som ikke kan henregnes til de i stk. 1 nævnte 


kunstområder. Bestemmelsen er således en opsamlingsbestemmelse.  


 


I stk. 3-7 er der foretaget en nærmere beskrivelse af, hvad der forstås ved hver enkelt af 


de i stk. 1 nævnte kunstområder. 


 


Med hensyn til ”kunstnerisk” virksomhed i forhold til ”kultur” opfatter Naalakkersuisut det 


sådan, at ”kunstnerisk virksomhed” er en delmængde af ”kultur”, hvilket er overens-


stemmende med opfattelsen i den gældende landstingsforordning om kultur- og fritids-


virksomhed. Kultur dækker således et bredere område, som både omfatter kunst og 


andre kulturelle aktiviteter. Dette kan eksempelvis være folkeoplysning, arrangementer 


med kulturelt indhold og andre almene kulturelle aktiviteter i fritiden.  


 


2. I Naalakkersuisuts svar af den 30. juli 2015 forholder Naalakkersuisut sig til ud-


valgets skriftlige spørgsmål nr. 2 vedr. afgrænsningen og sondringen mellem en 


kunstlov samt en kulturlov. Udvalget vil gerne konkretisere dette spørgsmål yder-


ligere. Udvalget anerkender, at man juridisk og administrativt i Selvstyrets depar-


tementer teknisk kan skelne mellem kunstnerisk virksomhed og kultur. Udvalget 


skal dog bede Naalakkersuisut om at tydeliggøre, hvorledes brugerne af en kunst-


lov forventes at kunne navigere mellem en kunstlov og en kulturlov. (Udvalget 


forstår her brugerne som værende de grønlandske kunstnere samt de resterende 


borgere i Grønland). 


 


Svar: 


Kunstloven fastsætter, hvad man forstår ved kunstnerisk virksomhed. Tilsvarende vil 


den kommende kulturlov, som også omfatter fritidsvirksomhed, fastsætte, hvad man 


forstår ved netop kultur- og fritidsvirksomhed. Dette i sig selv gør, at brugerne vil kunne 


se, om der er tale om kunstnerisk virksomhed eller kultur- og fritidsvirksomhed.  


 


I den kommende kulturlov vil der desuden være en bestemmelse, som fastsætter, at 


loven ikke finder anvendelse på kultur- og fritidsvirksomhed, der er reguleret ved anden 


lovgivning. Dette vil eksempelvis være kunstloven (som omfatter den del af kulturen, der 


betegnes som kunstnerisk virksomhed), teaterloven og idrætsloven men også lovgivnin-


gen om særlige kulturområder, såsom biblioteksvirksomhed og radio- og tv-virksomhed.  


 


Dertil kommer, at kunstloven og kulturloven hver især vil rumme bestemmelser, som 


nærmere fastlægger deres anvendelsesområder.  


 


For kunstlovens vedkommende eksempelvis forslagets §§ 8-11. § 8 omhandler således, 


hvilke former for kunstnerisk virksomhed, der kan ydes tilskud til, herunder udøvelse af 


kunstnerisk virksomhed, udvikling og produktion af kunstneriske værker og udstilling og 


formidling i øvrigt af kunstnerisk virksomhed. §§ 9-11 omhandler forskellige former for 
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støtte fra det offentlige til kunstnerisk virksomhed på anden vis end gennem tilskud, 


nemlig ved indkøb af kunst, bestillingsværker og visningsvederlag. 


 


For kulturlovens vedkommende vil denne tilsvarende bl.a. komme til at indeholde regler 


om folkeoplysning, fritidsundervisning og børne- og ungdomsorganisationer.  


 


Samspillet mellem lov om kunstnerisk virksomhed samt lov om kultur: 


Udvalget finder det naturligt, at Naalakkersuisoq på ny må have gennemgået indholdet 


af sit allerede klargjorte forslag til lov om kunstnerisk virksomhed for at sikre efterfølgel-


sen af Inatsisartuts enstemmige vedtagelse af pkt. 32 på FM2015.  


 


3. Med udgangspunkt i Naalakkersuisuts svar af den 30. juli 2015 på udvalgets skriftlige 


spørgsmål nr. 1 vedr. opdelingen mellem kultur og idræt: Hvorfor har Inatsisartuts ønske 


om forslag til kulturlov og idrætslov på FM16 ikke afstedkommet en revidering af det 


udarbejdede forslag til kunstnerisk virksomhed?  


 


Svar:  


Naalakkersuisut svarede i nævnte svar af 30. juli 2015: 


”Naalakkersuisut har ikke fundet anledning til at revidere forslaget til inatsisartutlov om 


kunstnerisk virksomhed på baggrund af FM 2015/32. Naalakkersuisut kan dog oplyse, 


at det andet lovforslag om kultur som Naalakkersuisut ville udarbejde til EM 2015 nu er 


opdelt i to; en kulturlov, her indbefattet fritidsvirksomhed indenfor kulturområdet samt en 


idrætslov, her indbefattet fritidsvirksomhed indenfor fritidsområdet, som begge planlæg-


ges at fremsættes til FM 2016” 


 


At Naalakkersuisut ikke har fundet anledning til at revidere forslaget betyder alene, at 


forslaget ikke er blevet ændret som følge af FM 2015/32. Naalakkersuisut har således 


vurderet, om FM 2015/32 gav anledning til ændringer i det allerede udarbejdede forslag 


og fandt ikke, at dette var tilfældet.  


 


Det skal i relation til FM 2015/32 erindres, at Naalakkersuisut i sit svarnotat til 2. be-


handlingen anførte følgende:  


”Naalakkersuisut tager de af udvalget fremsatte bemærkninger til efterretning og vil i det 


videre lovforberedende arbejde søge den af udvalget med ændringsforslaget anførte 


strukturering af lovgivningen fremmet.  


 


Det er anført i udvalgsbetænkningen, at udvalget finder det tvivlsomt, at en opsplitning 


af kultur og kunst i praksis vil kunne finde sted. Naalakkersuisut finder det hensigts-


mæssigt, at kunsten som offentligt ansvarsområde synliggøres og prioriteres gennem 


egen lov. Naalakkersuisut har forståelse for de af udvalget anførte betragtninger, men 


finder en lovgivningsmæssig adskillelse mulig og praktisk gennemførlig. I forvaltningen 


af kunst- og kulturmidler har det også hidtil været muligt at skelne mellem kunst og kul-


tur. Det bemærkes i denne forbindelse også, at finansloven allerede i dag er opdelt på 


hovedområderne ”Kultur” (hovedkonto 94) og ”Kunst” (hovedkonto 95).  


 


Naalakkersuisut har i forlængelse af ovenstående holdning allerede udarbejdet et for-


slag til en kunstlov (forslag til Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed), som påregnes 


udsendt til høring i løbet af maj med henblik på forelæggelse heraf på EM 2015.  
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Med disse ord indstiller Naalakkersuisut, at det af udvalget fremsatte ændringsforslag 


med den i svarnotatet anførte forståelse vedtages.” 


 


Naalakkersuisut har således tydeligt tilkendegivet i forbindelse med 2. behandlingen af 


FM 2015/32, at der på det tidspunkt allerede var udarbejdet et forslag til en kunstlov, 


som påregnedes udsendt i løbet af maj måned, hvilket det også blev. Og det var med 


den i svarnotatet anførte forståelse, at forslaget blev indstillet til vedtagelse.  


 


Det skal endvidere bemærkes, at ændringsforslaget var formuleret således:  


”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest på FM2016 i forbindelse 


med deres revision af Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritids-


virksomhed pålægges at fremlægge forslag til en separat kulturlov, her indbefattet fri-


tidsvirksomhed indenfor kulturområdet, samt forslag til en separat idrætslov, her indbe-


fattet fritidsvirksomhed indenfor idrætsområdet.” 


 


Naalakkersuisut agter på FM 2016 at fremlægge et forslag til en separat kulturlov, her 


indbefattet fritidsvirksomhed og et forslag til en idrætsforslag, her indbefattet fritidsvirk-


somhed indenfor idrætsområdet, og respekterer således den af Inatsisartut trufne be-


slutning herom. Havde Inatsisartut fundet det afgørende, at kulturloven også skal omfat-


te kunstområdet, burde det være tydeligt anført i selve ændringsforslaget. Dette var ikke 


tilfældet. Og til trods for det af Naalakkersuisut anførte i svarnotatet, blev ændringsfor-


slaget heller ikke foreslået omformuleret.  


 


4. Hvorledes forventer Naalakkersuisut at nærværende forslag til lov om kunstnerisk 


virksomhed kan komme til at spille sammen med en fremtidig kulturlov? 


 


Svar: 


Naalakkersuisut forventer, at de to nye inatsisartutlove sammen med det kommende 


forslag til en idrætslov vil skabe nutidige og fremtidssikrede rammevilkår for fremme af 


såvel kunstnerisk virksomhed, kultur- og fritidsvirksomhed og idrætten. Disse rammevil-


kår vil skulle udfyldes med uddybende administrative forskrifter og vil kunne danne et 


godt afsæt for politikformuleringer, opstilling af politiske målsætninger og politiske priori-


teringer.  


 


Lovene vil således supplere hinanden og udgøre en dækkende lovgivningsmæssig 


ramme for såvel aktørerne som for de ansvarlige myndigheder på hele området.  


 


5. Med hvilken grund anser Naalakkersuisut det ikke for muligt gennem en samlet kul-


turlov at styrke kunstområdet, herunder forholdene for kunstnerne og befolkningens mu-


ligheder for at nyde godt af et alsidigt udbud af kunstnerisk virksomhed?  


 


Svar: 


Naalakkersuisut har ikke givet udtryk for, at det ikke er muligt gennem en kulturlov at 


styrke kunstområdet. Dette vil naturligvis også kunne lade sig gøre. Men Naalakkersui-


sut har blot fundet det mere hensigtsmæssigt at styrke kunstområdet gennem en sær-


skilt regulering heraf. Dette er blandt andet sket med afsæt i kunstnernes gentagne 


gange eksplicit udtrykte ønske herom. Dertil kommer, at en særskilt lov med det fokus 


der deri kan gives kunstnerisk virksomhed alene, vil fremhæve det kunstneriske område 


som et væsentligt samfundsområde.  
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Kunstlovens bemyndigelser 


I lovforslagets § 15 angives følgende bemyndigelse:  


”§ 15. Naalakkersuisut kan helt eller delvist overlade administratio-


nen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formid-


ling heraf til andre myndigheder og institutioner under Grønlands 


Selvstyre.”  


 


6. Jf. § 23 i Inatsisartutlov nr. 26 af 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut er det For-


manden for Naalakkersuisuts prærogativ at fordele anliggender mellem medlemmerne 


af Naalakkersuisut. Herudover varetager det enkelte medlem af Naalakkersuisut den 


administrative funktion som øverste forvaltningsledelse og en politisk funktion med heraf 


følgende embedspligter i forhold til Inatsisartut med videre. Set i lyset af dette, skal ud-


valget anmode Naalakkersuisut om at redegøre for baggrunden for samt den praktiske 


og konkrete betydning af bemyndigelsen angivet i forslagets § 15.  


 


Svar: 


I bemærkningerne til bestemmelsen er det anført, at i det omfang, der er tale om en un-


derliggende myndighed eller institution, vil en overladelse af administrationen kunne ske 


ved en beslutning herom. Det departement, der har ressortansvaret for kunstområdet, 


vil således eksempelvis kunne pålægge en af de underliggende institutioner at varetage 


opgaven.  


 


Det anføres videre, at i det omfang, der ikke er tale om en underliggende myndighed 


eller institution, vil det forudsætte en aftale herom med det ressortansvarlige departe-


ment at overlade tilskudsadministrationen til den pågældende myndighed eller instituti-


on.  


 


Bestemmelsen er fundet nødvendig at indsætte af hensyn til den sidstnævnte situation.  


 


Det skal bemærkes, at hverken Lovafdelingen i Formandens Departement eller den lov-


tekniske funktion i Bureau for Inatsisartut i forbindelse med lovforslagets lovtekniske 


gennemgange har givet udtryk for, at bestemmelsen skulle være unødvendig.   


 


7. Under afsnit 2.5 finansiering og administration i forslagets almindelige bemærkninger 


angives følgende: 


”Naalakkersuisut vil i tæt dialog med kunstlivets organisationer kunne etablere en admi-


nistrationsordning, hvorved administrationen af tilskud til kunstnerisk virksomhed og 


formidlingen heraf placeres et andet sted end i departementet for kultur.” 


Udvalget ønsker en bekræftelse af, hvorvidt der med ’et andet sted’ udelukkende refere-


res til institutioner/myndigheder indenfor Grønlands Selvstyre og/eller råd, nævn og lig-


nende, der er nedsat af Naalakkersuisut til varetagelse af denne konkrete administration 


af tilskud jf. kunstloven. 


 


Svar: 


Det har været tilsigtet med forslaget, at ”et andet sted” også kan være institutioner, 


myndigheder, råd, nævn og lignende, der allerede er etableret. Dette synes umiddelbart 


også at være omfattet af formuleringen af § 15 vedr. myndigheder og institutioner. For-


muleringen af § 16 vedr. råd, udvalg og lignende kan dog efter sin ordlyd give indtryk af, 
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at det alene er råd, udvalg og lignende, der etableret til varetagelse af denne konkrete 


administration af tilskud. Dette har ikke været tilsigtet.  


 


Kunsternes arbejdsvilkår 


I forbindelse med revideringen af Landstingsforordning nr. 10 af 2002 om kultur- og fri-


tidsvirksomhed, ser udvalget positivt på den enestående mulighed, der nu er for at sæt-


te fokus på arbejdsvilkårene for vort lands kunstnere.  Udvalget kan dog konstatere, at 


foruden fordelingen af det øverste politiske ansvar på nationalt og lokalt niveau, er de 


resterende bestemmelser formuleret på en sådan måde, at der blot er tale om mulighe-


den for forskellige tiltag. 


 


8. Udvalget skal anmode Naalakkersuisut om en konkret oversigt, der tager udgangs-


punkt i lovforslagets enkelte bestemmelser. I oversigten ønskes følgende belyst:  


A) Evt. forbedringer af kunstnernes vilkår  


B) Evt. forbedringer af borgernes adgang til kunst 


C) Evt. ’overførte’ tiltag, opgaver, forpligtelser, retskrav m.v., der allerede er sikret i den 


nuværende Landstingsforordning nr. 10 af 2002. 


 


Udvalget skal anmode Naalakkersuisut om i ovennævnte oversigte at angive, hvorvidt 


bestemmelsen formuleres som en klar forpligtigelse for kommunerne/Naalakkersuisut 


(’skal’-bestemmelse), eller om der er tale om en mulighed for at kommuner-


ne/Naalakkersuisut kan igangsætte initiativer etc., der kan støtte op om kunstnernes 


arbejdsvilkår (’kan’-bestemmelse).  


(Grundet den tekniske karakter af ovennævnte oversigt, forventer udvalget ikke en 


mundtlig gennemgang af en sådan oversigt på selve samrådet. Dog skal udvalget an-


mode om at få oversigten udleveret i forbindelse med samrådet.) 


 


Svar: 


Naalakkersuisut deler på ingen måde den af udvalget tilkendegivne opfattelse.  


 


Forslaget indeholder således bl.a. følgende bestemmelser, som ikke blot er udtryk for 


muligheder for forskellige tiltag, men er udtryk for formelle og reelle forpligtelser: 


- Naalakkersuisut er forpligtet til  


o at fremme kunstnerisk virksomhed i Grønland og grønlandsk kunst i ud-


landet, 


o så vidt muligt at sikre befolkningens adgang til et bredt og alsidigt udbud 


af grønlandsk kunst og kunstnerisk virksomhed fra udlandet, 


o yde økonomisk støtte til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf 


- Kommunalbestyrelsen er forpligtet til 


o at fremme kunstnerisk virksomhed i kommunen og 


o så vidt muligt sikre borgere i kommunen tilgang til et bredt og alsidigt 


udbud af grønlandsk kunst og kunstnerisk virksomhed fra udlandet.  


 


Man skal her hæfte sig ved, at der ikke i den gældende lovgivning er tilsvarende forplig-


tende bestemmelser, og at bestemmelserne både relaterer sig til fremme af kunstnerisk 


virksomhed og til at sikre befolkningens adgang hertil. Der er således her tale om en 


klar styrkelse af såvel kunstnernes som borgernes vilkår. Hvordan og i hvilket omfang 


disse forpligtelser skal efterleves, afhænger af den politiske prioritering, som til enhver 


tid foretages, såvel nationalt som lokalt. Dette kan ikke og bør ikke skrives ind i loven.  
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Dertil kommer, at lovforslaget indeholder andre væsentlige nyskabelser, såsom 


- en klar afgrænsning af, hvilke kunstneriske aktiviteter, der er omfattet af loven 


og hvilke enkeltelementer heraf, der kan støttes ved tilskud.  


- En definition af, hvad man i lovens forstand forstår ved grønlandsk kunst hen-


holdsvis grønlandske kunstnere  


- Fastsættelse af principper for støtte til kunstnerisk virksomhed, herunder: 


o Hvad tilskud ydet af Naalakkersuisut henholdsvis kommunalbestyrelsen 


fortrinsvis skal ydes til. 


o At tilskud skal ydes på grundlag af en vurdering af kunstnerisk kvalitet 


og talent. 


o At Naalakkersuisut desuden skal tilgodese alle kunstneriske genrer og 


udtryksformer, kunstnerisk virksomhed, der går på tværs af flere kunst-


områder, kunstområder, der involverer børn og unge eller er målrettet 


børn og unge og en geografisk spredning af kunstnerisk virksomhed i 


hele landet.  


- En klar hjemmel til at kunne  


o indkøbe kunst, 


o bestille grønlandsk kunst til udsmykning af det offentlige rum (bestil-


lingsværker) og  


o til at fastsætte regler om visningsvederlag til kunstnere, hvis værker er 


udlånt til udstillinger hos offentlige myndigheder og institutioner 


- En klar hjemmel til at Naalakkersuisut kan overlade administrationen af Naalak-


kersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed eller formidling heraf til andre myn-


digheder og institutioner under Grønlands Selvstyre eller til råd, udvalg og lig-


nende.  


- Lempelige krav vedr. regnskab og revision 


 


Som det fremgår af denne oplistning, indeholder forslaget mange væsentlige ting, som 


såvel kunstnerne som borgerne sikkert vil værdsætte som afgørende nyskabelser og 


præciseringer.  


 


Som bilag vedlægger jeg den af udvalget ønskede oversigt.  


 


Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta 


Med venlig hilsen 


 


 


 


Nivi Olsen 
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Bilag til talepapir vedr. samråd med Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 


den 20. oktober 2015. 


 


Oversigt over 


A) Evt. forbedringer af kunstnernes vilkår  


B) Evt. forbedringer af borgernes adgang til kunst 


C) Evt. ’overførte’ tiltag, opgaver, forpligtelser, retskrav m.v., der allerede er sikret i den 


nuværende Landstingsforordning nr. 10 af 2002. 


 


Bestem-


melse 


Emne Kan/ska


l-


bestem-


stem-


melse 


Forbedring af 


kunstnernes 


vilkår 


Forbedring af 


borgernes 


adgang til 


kunst 


Evt. overførte 


tiltag, forplig-


telser, rets-


krav m.v. 


§ 1 anvendelses-


område 


- Præcisering  Præcisering  Nogle områ-


der er allere-


de nævnt 


2, stk. 1 Naalakkersui-


suts overord-


nede ansvar 


og forpligtelser 


skal ja ja Der er ikke 


fastsat noget 


overordnet 


ansvar for 


Naalakkersui-


sut  


§ 2, stk. 2 


og 3 


Definition af 


grønlandsk 


kunst hhv. 


grønlandske 


kunstnere 


- præcisering præcisering Nej, ingen 


definition 


§ 3, stk. 1 Naalakkersui-


suts forpligtel-


se til at yde 


økonomisk 


støtte 


skal ja Ja  


(formidling) 


Kan-


bestemmelse 


  


§ 3, stk. 2 Angivelse af 


hvordan 


Naalakkersui-


sut desuden 


kan efterleve 


sine forpligtel-


ser 


kan Ja 


Nr. 2-4 er nye 


bestemmelser 


Nej 


 


Alene anført, 


at Naalak-


kersuisut kan 


yde tilskud til 


opførelse, 


renovering og 


indretning af 


lokaler, der 


anvendes til 


kultur- og fol-


keoplysnings-


virksomhed, 


herunder mø-


de- og for-


samlingshuse 


§ 4 Kommunalbe- skal Præciseret i Præciseret i Med få æn-
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styrelsens 


overordnede 


ansvar og for-


pligtelser 


forhold til 


kunstnerisk 


virksomhed 


forhold til 


kunstnerisk 


virksomhed 


dringer vide-


reført 


§ 5, stk. 


1, 1. led 


Kommunalbe-


styrelsens 


forpligtelse til 


at stille egne-


de lokaler og 


andre fysiske 


rammer til rå-


dighed 


skal nej nej videreført 


§ 5, stk. 


1, 2. led 


Angivelse af, 


at kommunal-


bestyrelsen 


kan medvirke 


til tilvejebrin-


gelse af egne-


de lokaler og 


andre fysiske 


rammer 


kan ja ja Der er ikke 


fastsat noget 


herom  


§ 5, stk. 2 Angivelse af 


hvordan 


Naalakkersui-


sut desuden 


kan efterleve 


sine forpligtel-


ser 


Kan Præciseret i 


forhold til 


kunstnerisk 


virksomhed 


Præciseret i 


forhold til 


kunstnerisk 


virksomhed 


Med få æn-


dringer vide-


reført 


§ 6, stk. 1 Hjemmel for 


Naalakkersui-


sut og kom-


munalbesty-


relsen til at 


yde tilskud til 


anlæg, reno-


vering og drift 


kan Præciseret i 


forhold til 


kunstnerisk 


virksomhed 


 


Nyt i forhold til 


kommunalbe-


styrelsen 


Præciseret i 


forhold til 


kunstnerisk 


virksomhed  


 


Nyt i forhold 


til kommunal-


bestyrelsen 


Videreført 


med ændrin-


ger 


§ 6, stk. 2 Hjemmel for 


Naalakkersui-


sut til at refun-


dere tilskud 


ydet af kom-


munalbesty-


relsen eller 


andre til an-


læg, renove-


ring og drift 


kan nej nej Videreført, 


men givet 


mulighed for 


at tilskuddet 


også refunde-


res helt.  


§ 7 Hjemmel til 


fastsættelse af 


regler om til-


kan nej nej Videreført 


med præcise-


ring af hjem-
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skud til anlæg, 


renovering og 


drift 


melsbestem-


melsens an-


vendelsesom-


råde 


§ 8, stk. 1 Angivelse af 


hvilke delele-


menter af 


kunstnerisk 


virksomhed og 


formidling her-


af, som 


Naalakkersui-


sut og kom-


munalbesty-


relsen kan gi-


ve tilskud til  


kan Præcisering 


af, at der kan 


gives til udø-


velse af 


kunstnerisk 


virksomhed 


og til udvikling 


og produktion 


samt udstilling 


og formidling 


Præcisering 


vedr. formid-


ling 


Videreført 


men præcise-


ret 


§ 8, stk. 2 Hjemmel til, at 


tilskud kan 


ydes i form af 


garanti for til-


skud 


kan Præcisering 


af, at tilskud 


også kan 


ydes som ga-


ranti 


-  Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 8, stk. 3 Hjemmel til 


fastsættelse af 


regler om til-


skud til kunst-


nerisk virk-


somhed og 


formidling her-


af 


kan nej nej Videreført 


med præcise-


ring af hjem-


melsbestem-


melsens an-


vendelsesom-


råde 


§ 9, stk. 1 Hjemmel til at 


Naalakkersui-


sut og kom-


munalbesty-


relsen kan 


indkøbe grøn-


landsk kunst  


kan Ja, i det om-


fang mulighe-


den udnyttes 


Ja, i det om-


fang mulig-


heden udnyt-


tes 


Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 9, stk. 2 Hjemmel til 


fastsættelse af 


regler om ind-


køb af grøn-


landsk kunst 


kan nej nej Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 10, stk. 


1 og 2 


Hjemmel til at 


Naalakkersui-


sut og kom-


munalbesty-


relsen kan be-


stille grøn-


landsk kunst til 


udsmykning af 


kan Ja, i det om-


fang mulighe-


den udnyttes 


Ja, i det om-


fang mulig-


heden udnyt-


tes 


Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 
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det offentlige 


rum (bestil-


lingsværker) 


§ 10, stk. 


3 


Hjemmel til 


fastsættelse af 


regler om be-


stillingsværker 


kan nej nej Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 11 Hjemmel til 


fastsættelse af 


regler om vis-


ningsvederlag 


kan Ja, i det om-


fang mulighe-


den udnyttes 


nej Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 12 Angivelse af 


hvilke former 


for kunstnerisk 


virksomhed 


tilskud fra 


Naalakkersui-


sut og kom-


munalbesty-


relsen fortrins-


vis ydes til 


skal nej nej videreført 


§ 13, stk. 


1 


Angivelse af, 


at tilskud fra 


Naalakkersui-


sut og kom-


munalbesty-


relsen skal 


ydes på grund-


lag af en vur-


dering af 


kunstnerisk 


kvalitet og ta-


lent 


skal ja nej Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 13, stk. 


2 


Angivelse af, 


hvilke princip-


per Naalak-


kersuisut des-


uden skal til-


godese ved 


uddeling af 


tilskud 


skal ja ja Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 14 Angivelse af, 


at Naalak-


kersuisuts til-


skud sker in-


den for en på 


finansloven 


fastsat bevil-


ling 


skal Hidtil også 


forudsat og 


sket 


Hidtil også 


forudsat og  


sket 


Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 
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§ 15 Hjemmel til at 


Naalakkersui-


sut helt eller 


delvist kan 


overlade ad-


ministrationen 


af Naalak-


kersuisuts til-


skud til andre 


myndigheder 


og institutioner 


under Grøn-


lands Selvsty-


re 


kan Ja, i det om-


fang der her-


ved sker en 


styrkelse af 


administratio-


nen 


Ja, i det om-


fang der her-


ved sker en 


styrkelse af 


administrati-


onen 


Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 16, stk. 


1  


Hjemmel til at 


Naalakkersui-


sut til hel eller 


delvis vareta-


gelse af opga-


verne vedrø-


rende admini-


strationen af 


tilskud kan 


etablere råd, 


udvalg og lig-


nende 


kan Ja, i det om-


fang der her-


ved sker en 


styrkelse af 


administratio-


nen 


Ja, i det om-


fang der her-


ved sker en 


styrkelse af 


administrati-


onen 


Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 16, stk. 


2 og 3 


Hjemmel til at 


fastsætte reg-


ler om råd, 


udvalg og lig-


nende, herun-


der til at disse 


tillige vareta-


ger andre op-


gaver 


kan Ikke i sig selv Ikke i sig selv Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 17 Angivelse af, 


at bestemmel-


serne i sags-


behandlingslo-


ven og offent-


lighedsloven 


gælder for råd, 


udvalg og lig-


nende, hvis de 


får afgørelses-


kompetencen 


skal Ja, sikrer 


sagsbehand-


ling i henhold 


til forskrifterne 


herfor 


Ja, sikrer 


sagsbehand-


ling i henhold 


til forskrifter-


ne herfor 


Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 


§ 18, stk. 


1 


Angivelse af 


krav om be-


kræftelse og 


skal Lempelige 


krav 


Ikke relevant 


for borgerne i 


almindelighed 


Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 
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dokumentation 


vedr. anven-


delse af tilskud 


til det bevilge-


de formål 


§ 18, stk. 


2 


Hjemmel til at 


fastsætte reg-


ler om bekræf-


telse og do-


kumentation af 


tilskudsanven-


delse 


kan nej nej Ikke fastsat 


specifik 


hjemmelsbe-


stemmelse 


herom 


§ 19 Betingelser for 


borfald af be-


villingstilsagn 


og tilbagebeta-


lingskrav 


kan nej nej Ikke fastsat 


specifik 


hjemmelsbe-


stemmelse 


herom 


§ 20, stk. 


1 


Angivelse af, 


at Naalak-


kersuisuts og 


kommunalbe-


styrelsens af-


gørelser ikke 


kan påklages 


til anden myn-


dighed 


skal nej nej Videreført for 


så vidt angår 


kommunalbe-


styrelsens 


afgørelser. 


 


For så vidt 


angår 


Naalakkersui-


suts afgørel-


ser er der tale 


om kodifice-


ring af praksis 


 


Præciseret, at 


det også gæl-


der afgørel-


ser, der er 


truffet i hen-


hold til regler 


fastsat i med-


før af 


inatsisartutlo-


ven 


§ 20, stk. 


2 


Angivelse af, 


at afgørelser 


truffet af råd, 


udvalg og lig-


nende ikke 


kan påklages 


til anden myn-


dighed, bortset 


skal Ja 


Både udtryk 


for reel arms-


længdeprincip 


og sikring af, 


at afgørelser-


ne træffes i 


overens-


Ja 


Både udtryk 


for reel arms-


længdeprin-


cip og sikring 


af, at afgørel-


serne træffes 


i overens-


Ikke fastsat 


bestemmelser 


herom 
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fra spørgsmål 


om de retlige 


rammer 


stemmelse 


med regel-


grundlaget og 


procedure-


mæssige for-


skrifter følges 


stemmelse 


med regel-


grundlaget og 


procedure-


mæssige for-


skrifter følges 


§ 21 Hjemmel til at 


fremme for-


søgsvirksom-


hed, herunder 


til at yde til-


skud til for-


søgsvirksom-


hed 


kan nej nej Videreført 


§ 22 Bestemmelse 


om Naalak-


kersuisuts til-


syn 


skal nej nej Stk. 2 er vide-


reført. Stk. 1 


er forudsat 


som forud-


sætning for 


stk. 2 


§ 23 Ikrafttrædel-


sesbestem-


melse 


skal Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 
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- 


- 


 


 


Naalakkersuisoq for Uddannelse,  


Kultur, Forskning og Kirke 


/her 


 


Skriftlige spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. kunstlov 


Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke er blevet opmærksom på, at Naalak-


kersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke har udsendt et forslag til Inatsisartut-


lov om kunstnerisk virksomhed (kunstloven).  


 


Høringsperioden for forslaget til kunstloven er just udløbet. Udvalget er således indforstået 


med, at der naturligvis kan forekomme ændringer og justeringer i forslaget inden forslaget 


eventuelt vil blive fremsendt til den kommende samling. Udvalget formoder dog, at kernen i 


forslaget opretholdes.  


 


På FM2015 vedtog et enigt Inatsisartut udvalgets ændringsforslag til punkt 32 med følgen-


de ordlyd:  


”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest på FM2016 i forbindelse 


med deres revision af Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirk-


somhed pålægges at fremlægge forslag til en separat kulturlov, her indbefattet fritidsvirk-


somhed indenfor kulturområdet, samt forslag til en separat idrætslov, her indbefattet fritids-


virksomhed indenfor idrætsområdet.” 


 


Det lovgivningsmæssige udgangspunkt for pkt. 32 samt forslaget til kunstlov er den gæl-


dende Landstingsforordning nr. 10 af 2002 om Kultur- og Fritidsvirksomhed. Udvalget anser 


det som vigtigt, at der kan dannes et overblik over, hvilke af hver af de gældende bestem-


melser i den nuværende Landstingsforordning, der måtte henholdsvist ændres og ophæ-


ves, samt hvor for fremtiden gældende bestemmelserne vil være at finde i den samlede 


lovgivning. Udvalget har således en interesse i, at følge udviklingen i den opdeling af lov-


givningen som Naalakkersuisut foretager sig. Udvalget antager at denne opdeling i det vi-


dere arbejde vil flugte med ovenstående beslutning af Inatsisartut, der af udvalget anses at 


være et egnet grundlag herfor.  


 


Set i lyset af et enigt Inatsisartuts vedtagelse af udvalgets ændringsforslag ønsker udvalget 


en afklaring af, hvilke implikationer et eventuelt vedtaget forslag til kunstlov måtte have for 


ovennævnte Inatsisartutbeslutning i et juridisk perspektiv, men også i et praktisk perspektiv 


for borgerne generelt, kunstnere og andre brugere. Derudover ønsker udvalget, Naalak-


kersuisuts vurdering af harmonien mellem det fremlagte forslag til kunstlov og Inatsisartuts 


udtrykte og klare politiske ønske til Naalakkersuisut om at fremsætte forslag til en kulturlov 


og en idrætslov. 


 


 


Dato:  06. juli 2015 


J.nr.:   01.39.01.05-00056 
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I udvalgets betænkning til FM2015/32 udtrykte udvalget følgende holdning til Naalakkersui-


suts varslede opdeling af kunst og kultur:  


 
”Som Naalakkersuisut har oplyst, påtænkes fra Naalakkersuisuts side en op-
splitning af den gældende landstingsforordning i henholdsvis en kunstlov samt 
en kultur- og fritidslov. 
 
En tidssvarende og funktionel lovgivning for kunsten i Grønland bør kunne støt-
te og opmuntre et inspireret og levende kunstnermiljø. Dog finder udvalget det 
tvivlsomt, at en opsplitning af kultur og kunst i praksis vil kunne finde sted. Ud-
valget stiller således spørgsmålstegn ved, hvor Naalakkersuisut forestiller sig 
kulturen stopper og kunsten starter. Der kan således argumenteres for, at en ju-
ridisk differentiering mellem kunst og kultur i praksis vil blive uanvendelig, da 
grænserne indenfor kulturen netop er flydende og nok bør defineres af kunstne-
re og andre udøvere indenfor kulturen, snarere end af lovgivningen. 
 
Udvalget har god forståelse for, at en adskillelse af kulturen og idrætten i lov-
givningsmæssig forstand vil kunne tjene begge områder. Således vil en opde-
ling i højere grad kunne give plads for et fokus på hvert af de to områder, uden 
det nødvendigvis vil blive på bekostning af det andet område.” 


 


Udvalget finder ikke umiddelbart, at svaret på, hvor ’kulturen stopper og kunsten starter’ er 


at spore i det nuværende forslag til kunstlov. Dette beror i høj grad på det faktum, at kunst-


loven ligger alene, og uden kontekst til de to fremtidige lovforslag om henholdsvis kultur og 


idræt.  


 


Udvalget skal derfor anmode om besvarelse af spørgsmål samt udredning af for udvalget 


forekommende uklarheder, som beskrevet nedenfor: 


 


1. På baggrund af Naalakkersuisuts udtalelser under forhandlingerne af punkt 32, blev 


det oplyst, at Naalakkersuisut allerede inden FM16 havde udarbejdet et udkast til 


forslag til kunstlov. Denne kunstlov skulle være første led i en revision af Lands-


tingsforordning nr. 10 af 2002. I hvilken grad har Naalakkersuisut revideret sit hidti-


dige arbejde med kunstloven, som Inatsisartut pålagde Naalakkersuisut jf. ovenfor 


citerede ændringsforslag? 


 


2. Hvorledes forventer Naalakkersuisut, at afgrænsninger og sondringer mellem hen-


holdsvis en kunstlov og en kulturlov skal foretages?  


 


Herunder: 


 


a. Hvordan tænkes afgrænsningen formelt og i praksis at blive præciseret i mel-


lem en kunstlov og en kulturlov?   


 


b. Er det Naalakkersuisuts implicitte intention, at afgrænsningen skal ske ad hoc, 


eller vil der med kunstloven følge retningslinjer med en konkretiseret af-


grænsning sted? 
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3. Set i lyset af kunstlovens tilsyneladende vidtfavnende anvendelsesområde - hvilke 


områder forestiller Naalakkersuisut sig, at der måtte være indeholdt i den fremtidige 


kulturlov som et minimum? 


 


4. Udvalget skal anmode om, at Naalakkersuisut konkret beskriver, hvad der i Naalak-


kersuisuts optik forstås ved kunst, og deraf ikke skal indgå som en del af en fremti-


dig kulturlov.  


 


5. Hvilke bestemmelser i forslaget til Kunstloven tager højde for, at der vil blive frem-


sendt et separat forslag til en kulturlov?  


 


6. Påtænker Naalakkersuisut, at fritidsvirksomhed med relation til kulturloven også skal 


omhandle fritidsvirksomhed indenfor forfatterskab, teater, kunsthåndværk og design, 


musik, film, billedkunst m.v.? 


 


7. Hvilke konkrete politiske såvel som praktiske fordele ser Naalakkersuisut vundet 


ved at planlægge fremsendelse af et forslag til en kunstlov et år inden, to yderligere 


love skal fremlægges Inatsisartut, når alle tre forslag tager afsæt i den samme gæl-


dende Landstingsforordning nr. 10 af 2002? 


 


8. Er Naalakkersuisut uenig i udvalgets holdning om, at en revision af given lovgivning, 


for overskuelighedens skyld, er at foretrække som én samlet proces?  


 


9. Er det Naalakkersuisut faste overbevisning, at det påtænkte lovforslag fuldt ud i bå-


de form og indhold flugter med det politiske mandat Inatsisartut pålagde Naalak-


kersuisut ved vedtagelse af udvalgets ændringsforslag til punkt 32 på FM2015? 


 


Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke ser frem til en skriftlig besvarelse på 


grønlandsk og dansk af disse spørgsmål senest den 6. august 2015. Besvarelsen bedes 


fremsendt til udvalgssekretær, Rikke Frederiksen, via mail rifre@ina.gl. 


Med venlig hilsen 


 


Steen Lynge 


Formand for udvalget 



mailto:rifre@ina.gl
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Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu    


Naalakkersuisunut Ilaasortaq 


Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 
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 Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 


  


  


Vedr. skriftlige spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. EM 2015/163 Forslag til 


Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed 


 


Udvalget har ved skrivelse af 26. ds. stillet Naalakkersuisut en række spørgsmål, som 


hermed besvares. 


 


Vedr. den enkelte borger 


Det må forventes, at en række borgere, for hvem nærværende lovforslag vil have be-


tydning, ikke vil besidde de nødvendige juridiske kompetencer til at vurdere, hvorvidt 


kultur- og fritidsforordningen eller kunstloven måtte være bestemmende for den kunst-


neriske virksomhed de måtte udøve.  


1. Hvorledes og hvor forventer Naalakkersuisut, at disse borgere skal modtage 


vejledning i tilfælde af behov for fortolkning af de to love? 


 


2. Finder Naalakkersuisut det hensigtsmæssigt, at eventuelle brugere af kunstlo-


ven skal kunne foretage juridiske vurderinger af, om hvorvidt den ældre kultur- 


og fritidsforordning eller den nye kunstlov er gældende, for at være bekendt 


med sine retskrav og muligheder på kunstområdet? 


 


Svar: 


Naalakkersuisut finder ikke, at det forudsætter juridisk kompetence at vurdere, hvorvidt 


det er kultur- og fritidsforordningen eller kunstloven, der er bestemmende for den kunst-


neriske virksomhed den enkelte borger måtte udøve. 


 


Forslaget indeholder ikke bestemmelser, der strider mod de bestemmelser, der gælder i 


henhold til landstingsforordningen om kultur- og fritidsvirksomhed. I forhold til de gæl-


dende regler i landstingsforordningen om kultur- og fritidsvirksomhed er der, som anført 


i bemærkningerne til forslaget, tale om en præcisering af anvendelsesområdet. Der er 


eksplicit nævnt forhold, der ikke eksplicit er nævnt i gældende lovgivning. Dette gælder 


bl.a. indkøb af kunst, udsmykning af det offentlige rum og visningsvederlag til kunstnere, 


hvis værker er udlånt til udstilling hos offentlige myndigheder og institutioner. Der er i 


tillæg hertil fastsat regler om principper for støtte til kunstnerisk virksomhed og princip-


per for, hvad der skal være styrende for tilskudstildeling, nemlig kunstnerisk kvalitet og 


talent.  


 


Til underspørgsmål 1) 


Spørgsmål vedr. fortolkning af regler på kulturområdet vil kunne rettes til Departementet 


for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke.  


 


29-10-2015 


Sagsnr. 2015 - 2063 


Dok. nr. 1441542 


 


Postboks 1029  


3900 Nuuk  


Tlf: +299 34 50 00  


Fax:+299 32 20 73  


Email: iiknn@nanoq.gl 


www.nanoq.gl 
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Der informeres desuden om gældende regler på www.Sullissivik.gl, ligesom departe-


mentet agter at orientere kommuner, kunstnernes organisationer og andre relevante 


parter om indholdet af den nye lov.  


 


Til underspørgsmål 2) 


Naalakkersuisut finder det ikke nødvendigt, at brugere af kunstloven skal kunne foreta-


ge juridiske vurderinger af, hvorvidt den ældre kultur- og fritidsforordning eller den nye 


kunstlov er gældende for at være bekendt med sine retskrav og muligheder på kunstom-


rådet.  


 


 


Vedr. kommunerne 


Såfremt kunstloven vedtages, vil der opstå et løbende og konstant behov for at kommu-


nerne opererer ud fra både kunstloven og kultur- og fritidsforordningen.  


3. Udvalget skal bede om Naalakkersuisuts vurdering af, om en vedtagelse af 


nærværende forslag vil betyde, at kommunerne vil komme til at stå overfor en 


øget arbejdsbyrde grundet behovet for vurdering af lovgrundlaget? 


 


4. Finder Naalakkersuisut det hensigtsmæssigt, at der med nærværende forslag 


kan opstå et sådan løbende og konstant behov for fortolkning mellem to love i 


kommunernes sagsbehandling? 


 


Svar: 


Til underspørgsmål 3) 


Naalakkersuisut vurderer, at en vedtagelse af forslaget ikke vil betyde, at kommunerne 


kommer til at stå over for en øget arbejdsbyrde.  


 


Til underspørgsmål 4) 


Naalakkersuisut finder ikke, at der i relation til kunstområder vil opstå et løbende og 


konstant behov for fortolkning mellem to love i kommunernes sagsbehandling. For så 


vidt angår kunstområdet, vil det således være kunstloven, der gælder.  


 


Naalakkersuisut forventer således også, at kommunerne kan skelne mellem anvendel-


sesområdet for de to love, idet bemærkes at KANUKOKA da heller ikke har givet udtryk 


for forståelsesmæssige problemer desangående. Ved vedtagelsen af en kommende 


kulturlov henholdsvis idrætslov er det ligeledes Naalakkersuisuts forventning, at kom-


munerne også vil kunne skelne mellem disse to loves anvendelsesområde.  


 


Vedr. sagsbehandling på kunstområdet 


Udvalget formoder selvfølgelig som udgangspunkt, at kommunerne og Naalakkersuisut 


overholder tidsfrister i forbindelse med sagsbehandling, foruden at de følger principper-


ne om god forvaltningsskik.  


5. Er det Naalakkersuisuts vurdering, at den løbende og konstante fortolkning mel-


lem de to love kan forårsage en forlængelse af sagsbehandlingstiden i forhold til 


den nuværende sagsbehandling i: 


a. Selvstyret? 


b. Kommunerne? 
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Til underspørgsmål 5) 


Idet der henvises til besvarelsen af spørgsmål 4, kan det oplyses, at Naalakkersuisut 


ikke vurderer, at der med forslagets vedtagelse vil blive forårsaget en forlængelse af 


sagsbehandlingstiden.  


 


Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta 


Med venlig hilsen 


 


 


 


Nivi Olsen 
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IUnnlartltaanennut. Kultureqamennut. IUslmatusamennut Ilageeqamennullu 
Naalakkersuisunut lIaasortaq NAALAKKERSUISUT 
Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse. Kultur. Forskning og Kirke 


GOVERNMENT OF GREENLAND 


Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 


Svar på skriftlige spørgsmål vedrørende FM 2016 pkt. 116, 117 og 163 - kulturlo
ven, Idrætsloven og kunstloven. 


Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har den 15. maj 2016 fremsendt 
mig nogle afklarende spørgsmål vedr. lovforslagene FM 2016/116, FM 2016/117 samt 
FM 2016/163 (Herefter benævnt henholdsvis kulturloven, idrætsloven og kunstloven.) 


Jeg skal hermed besvare spørgsmålene. I besvarelsen er der indledningsvis en gengi
velse af udvalgets spørgsmål i sin helhed og dernæst besvarelsen af det pågældende 
spørgsmål. 


For så vidt angår spørgsmålene om fritidshjem, skolepasningsordninger, AKO mm., vil 
jeg som nævnt i bemærkningerne til forslaget henlede udvalgets opmærksomhed på, at 
der er opnået enighed med KANUKOKA om, at der er behov for en nærmere analyse af 
hele pasningsområdet for såvel førskole- som skoleområdet, og at der derfor påregnes 
nedsat en lovforberedende arbejdsgruppe, der skal analysere området og komme med 
anbefalinger til fremtidige ordninger på området. Delte vil eventuelt kunne resultere i 
særskilt regulering heraf eller ændring af gældende regler på området. 


Naalakkersuisuts hensigt med nærværende forslag har derfor i al væsentiighed for så 
vidt angår fritidshjem været at sikre et klart hjemmelsgrundlag for fortsat at kunne an
vende fritidshjem, herunder at få fastsat lovgivningsmæssige rammer for, hvad der for
stås ved fritidshjem. Delte indtil der, efter grundig analyse og på baggrund af dialog med 
de væsentiigste interessenter, målte blive fastsat særskilt lovgivning om pasningsord
ninger. 


Udvalgets spørgsmål 


Vedrørende fritidsvirksomhed på henholdsvis kultur- og Idrætsområdet 
Nedenfor er citeret et spørgsmål fra udvalget af 6. juli 2015 samt svar fra Naalakkersui
sut dateret 30. juli 2015. 


Udvalgets spørgsmål nr. 1: 
"På baggrund af Naa/akkersuisuts udtalelser under forhandlingerne af 
punkt 32, blev det oplyst, at Naa/akkersuisut allerede inden FM16 havde 
udarbejdet et udkast til forslag til kunstlov. Denne kunstlov skulle være før
ste led i en revision af Landstingsforordning nr. 10 af 2002. I hvilken grad 
har Naa/akkersuisut revideret sit hidtidige arbejde med kunst/oven, som 
Inatsisartut pålagde Naa/akkersuisut jf. ovenfor citerede ændringsforslag 
(Red. FM2015/32)?" 


Naalakkersuisuts svar nr. 1: 


19·05·2016 
Sagsnr. 2015·2217 


Dok. nr. 2781570 


Postboks 1029 
3900 Nuuk 


nf; +299 34 50 00 
Fax:+299 32 20 73 


EmaU: iiknn@nanoq.gl 
www.nanoq.gl 
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"Naa/akkersuisut har ikke fundet anledning til at revidere forslaget til 
inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed på baggrund af FM 2015/32. 
Naalakkersuisut kan dog oplyse, at det andet lovforslag om kultur som 
Naalakkersuisut ville udarbejde til EM 2015 nu er opdelt i to; en kulturlov, 
her indbefattet fritidsvirksomhed indenfor kulturområdet samt en idrætslov, 
her indbefattet fritidsvirksomhed indenfor idrætsområdet, som begge plan
lægges at fremsættes til FM 2016." 


Udvalget bemærker, at der i kulturloven er angivet en række bestemmelser, der regule
rer kommunernes pligter samt borgernes rettigheder f.s.v. angår fritidsvirksomhed (Kul
turlovens kapitler 2-4 samt 8-12). Samtidig angives det i kulturlovens § 1, stk. 5, at for
slagets bestemmelser ikke vedrører kultur- og fritidsvirksomhed, der er reguleret ved 
anden lovgivning. 'Anden lovgivning' udgøres bl.a. af lov om idræt og motion, jf. be
mærkningerne til bestemmelse. 


Deraf må udvalget konkludere, at kulturlovens kapitler 2-4 samt 8-12 ikke regulerer fri
tidsvirksomhed indenfor idrætsområdet. 


Svar 


1. Kan Naalakkersuisut bekræfte, at der i forslaget til idrætslov ikke er an
givet, under hvilke betingelser fritids virksomhed udbudt af kommunerne 
på idrætsområdet skal finde sted? 


Såfremt Naalakkersuisut ikke kan bekræfte ovenstående: 
a. Udvalget skal bede om Naalakkersuisuts præcisering af, hvor i 


forslaget til idrætsloven kommunernes forpligtigelser samt bor
gernes rettigheder er angivet. 


Såfremt Naalakkersuisut kan bekræfte ovenstående: 
b. Hvorledes påtænker Naalakkersuisut, at lignende rettigheder og 


pligter fra fritidsvirksomhed på kulturområdet, også vil gøre sig 
gældende for fritidsvirksomhed udbudt af kommunerne på 
idrætsområdet? Og ønsker Naalakkersuisut dette? 


Det skal indledningsvis oplyses, at bestemmelserne i kulturloven om fritidsundervisning 
som hidtil også vil kunne omfatte fritidsundervisning, som omhandler idræt. Der er her 
således tale om fritidsundervisning og derfor ikke kultur- og fritidsvirksomhed, der er 
reguleret af anden lovgivning. 
Idrætslovens § 7 fastsætter, at Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen i samarbejde 
med idrættens organisationer skal sikre, at idræt og motion fremmes i alle dele af sam
fundet, herunder i før- og grundskole, i uddannelsessystemet, i fritidstilbud, på arbejds
pladsen og på sundheds- og socialområdet. Som det ses, er fritidstilbud eksplicit nævnt 
her. Der er således ingen tvivl om, at idrætsloven også pålægger kommunerne i samar
bejde med idrættens organisationer at sikre, at idræt og motion fremmes i fritiden. 
Idrætslovens § 8, stk. 1 fastsætter, at Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen i sam
arbejde med idrættens organisationer også skal sikre, at idræt og motion er tilgængelig 
for alle i hele landet, herunder ved fremme af tiltag målrettet grupper med særlige behov 
og ved tiltag til mindskelse af økonomiske barrierer for deltagelse. Der er i forlængelse 
heraf i § 8, stk. 2 fastsat, hvilke grupper skal være særlig fokus på og prioritering af. 
Idrætslovens § 9, stk. 1 fastsætter, at Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen i sam
arbejde med idrættens organisationer skal tilskynde til, understøtte og skabe gode 
rammer for frivillig virksomhed på idræts- og motionsområdet. 
Der er således i disse bestemmelser fastsat nogle overordnede krav, som også omfatter 
kommunerne. 
Disse overordnede krav suppleres for kommunernes vedkommende af reglerne i idræts-







lovens §§ 15-17, som fastsætter nærmere regler om kommunalbestyrelsens ansvar, 
forpligtelser og muligheder inden for lovens område. 
Det er således i § 15, stk. 1 fastsat, at kommunalbestyrelsen har det overordnede an
svar for, at der udbydes et bredt spekter af idræts- og motionstilbud i kommunen, og 
fastsætter mål og rammer herfor. I forlængelse heraf er det i stk. 2 fastsat, at kommu
nalbestyrelsen hvert år skal udarbejde en plan for idræts- og motionstilbud i kommunens 
byer og bygder, og at denne plan skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
I § 16, stk. 1 og 2 er der fastsat regler om, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til 
anlæg, renovering og indretning af idrætsanlæg, og at sådanne tilskud fortrinsvis ydes til 
lokale idrætsanlæg. I § 16, stk. 3 er det fastsat, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud 
iii driftsudgifter til lokaler og udendørsanlæg, der ejes eller drives af idrætsklubber, og i § 
16, stk. 4 er det fastsat, at kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til lokale idræts- og 
motionsaklivileter, herunder tilskud til lokale idrætsforeninger og idrætsklubber. 
Det er om finansieringen fastsat i idrætslovens § 27, stk. l, at alle udgifter til idræt og 
motion påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er udtrykkelig lovhjemmel for, at udgif
terne helt eller delvist påhViler Selvstyret eller andre. 
Det skal I forlængelse heraf oplyses, at idrætsloven også indeholder en række bemyn
digelsesbestemmelser, hvorefter Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler. Dette 
gælder således § 8, stk. 3 vedr. tilgængelighed, § 9, stk. 2 vedr. frivillig virksomhed, § 
15, stk. 3 vedr. den årlige plan for idræts- og molionstilbud i kommunens byer og bygder 
og § 16, stk. 5 vedr. kommunale tilskud. 
Naalakkersuisut finder således, at der i idrætsloven er fastsat såvel overordnede regler 
om fremme af idræt og motion, om tilgængelighed og om fremme af frivillighed som om 
kommunernes ansvar, forpligtelser og rettigheder vedrørende understøttelse af lokale 
idræts- og motionstilbud. Borgernes rettigheder er således afledt af disse bestemmelser. 
Naalakkersuisut finder ikke nødvendigvis, at der skal være identiske rettigheder og plig
ter for frilidsvirksomhed på kulturområdet uden for idrætsområdet som for fritidsvirksom
hed på idrætsområdet. da der er tale om to forskellige aktivitetsområder med deraf føl
gende uensartede behov. Dette er da også en af grundene til, at det er fundet hen
sigtsmæssigt at regulere idræts- og motionsområdet særskilt i egen inatsisartutlov. Det 
skal i denne forbindelse også bemærkes, at der da også i de gældende regler, dvs. 
Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og frilidsvirksomhed, i betydeligt 
omfang er fastsat forskellige regler afhængig af, hvilke dele af kultur- og fritidsvirksom
heden der er tale om. Der er således særskilte kapitler om børne- og ungdomsorganisa
tioner, idræt, højskoler og kultur- og folkeoplysningsvirksomhed. 


Vedrørende fritidshjem 
Udvalget hæfter sig ved, at der med forslaget til kulturloven nu optræder et særskilt ka
pitelom fritidshjem. 
Jf. kulturlovens § 20, stk. 1-2 angives følgende: 


"§20. Ved et fritidshjem forstås en institution, hvor pædagogisk uddannet 
personale uden for skoletid udfører pædagogisk målreltet arbejde med 
børn og unge, der fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. 
Stk. 2. Fritidshjem skal i samarbejde med skolen og forældre medvirke til at 
skabe en sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel 
og fritidshjemmet" 


I bemærkningerne iii ovennævnte stk. 2 angives følgende: 
"Bestemmelsen er ny og fastsætter en forpligtigelse for fritidshjemmet til i 
samarbejde med skolen og forældre at medvirke til at skabe en sammen
hængende overgang mellem skolens undervisningsdel og fritidshjemmet. 
Formålet hermed er at skabe de bedste forudsætninger for barnets eller 
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den unges udvikling og læring, mens barnet eller den unge er i fritidshjem
met silvel som i skolen. " 


Dermed opfatter udvalget fritidshjem som et pædagogisk tilbud, der i nogle byer endog 
er under samme tag som byens folkeskole eller findes indenfor skolens område. 


Svar 


2. Udvalget finder ikke, at definitionen af 'pædagogisk målrettet arbejde' er 
helt klar. Er der tale om lektiehjælp, fortsættelse af undervisning modta
get i folkeskolen o.l.? Udvalget skal bede om en konkretisering af, hvad 
dette 'pædagogisk målrettede arbejde' består i? 


"pædagogisk målrettet arbejde" anvendes i § 20, stk. 1 og ikke i stk. 2. Det forekommer 
således ikke umiddelbart klart, hvorfor udvalget henviser til bemærkningerne til stk. 2. 
I bemærkningerne til forslagets § 20, stk. 1 er der om pædagogisk målrettet arbejde an
ført følgende: "Ved pædagogisk målrettet arbejde forstås, at barnet eller den unge lærer 
og udvikler sig gennem leg" og andre aktiviteter og forudsætter aktiv deltagelse af både 
barn og voksen. Hertil kommer, at aktiviteterne skal være strukturerede i forhold til plan 
og mål for at udvikle barnet eller den unge." 
Det er således ikke forudsat, at der skal være tale om lektiehjælp eller fortsættelse af 
undervisning modtaget i folkeskolen. Men bestemmelsen i stk. 2 har netop til formål at 
sikre et samarbejde mellem skolen og fritidshjemmet, således at aktiviteterne de to ste
der kan understøtte hinanden og derved skabe de bedste forudsætninger for barnets 
eller den unges udvikling og læring. 


Der angives i § 24 i forslag til kulturloven, at: 
§ 24. Benyttelse af fritidshjem sker mod betaling herfor (egenbetalingen), jf. 
dog stk. 3. og 4. 
Stk. 2. Egenbetalingen for benyttelse af kommunale fritidshjem fastsættes 
pil grundlag af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgif
ter til fritidshjem og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligti
ge. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til nedbringelse af egenbetalin
gen. Kommunalbestyrelsens tilskud ydes med samme beløb, uanset hvil
ken form for fritidshjem, der benyttes. 
Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter efter samrild herom med kommunalbe
styrelserne regler om betaling for børns ophold i kommunale fritidshjem, 
selvejende fritidshjem og private fritidshjem, herunder om indtægtsregule
ring, tilskud til nedbringelse af egenbetalingen, udmeldelse af et barn i til
fælde af restance med betalingen og om opsigelse og udmeldelse af kom
munale fritidshjem, selvejende fritidshjem og private fritidshjem. 


I bemærkningerne til ovennævnte § 24, stk. 1 anføres: 
Til § 24 
Bestemmelsen er ny, men er udtryk for en kodificering af praksis. 
Til stk. 1 
I henhold til § 39 pilhviler alle udgifter til kultur- og fritidsvirksomhed kom
munerne, for sil vidt der ikke er udtrykkelig lovhjemmel for, at udgifterne 
helt eller delvist pilhviler selvstyret eller andre. Dette er ikke til hinder for, at 
der anvendes en vis brugerbetaling for benyttelse af fritidshjem. 
Henvisningen til stk. 3 er udtryk for, at der alene er tale om en delvis bru
gerbetaling. 
Henvisningen til stk. 4 er udtryk for, at der i bekendtgørelsesform fastsæt
tes regler om betaling for benyttelse af fritidshjem, herunder om indtægts-
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Svar 


regulering. 


3. Udvalget noterer sig, at der er tale om 'kodificering af praksis'. Er det 
muligt for en kommune uden klar lovhjemmel at kræve egenbetaling for 
en kommunal ydelse? 


Såfremt Naalakkersuisut ikke mener dette: 
a. Agter Naalakkersuisut at indgive de kommuner, der har indkræ


vet egenbelaling for fritidshjem til kommunernes tilsynsråd med 
henblik på tilbagebetaling til borgerne? 


I de almindelige bemærkninger til forslaget er der redegjort for den gældende regulering 
af fritidshjem. Det fremgår heraf, at fritidshjemmene aktuelt er opretholdt ved en over
gangsbestemmelse i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udvik
lende daglilbud til børn i førskolealderen (førskoleloven). 
For så vidt angår belaling for benyttelse af fritidshjem er der i § 29, stk. 1 iførskoleloven 
fasisat, at kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for børns ophold i kommunale 
dagtilbud til børn i førskolealderen efter regler fastsat af Naalakkersuisut, jf. stk. 3. Beta
lingen fas Isættes på grundlag af kommunens udgifter til det kommunale dagtilbud til 
børn i førskolealderen og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspliglige. 


Som anført i bemærkningerne til forslagets § 24, stk. 4 er der fastsat regler om takstbe
laling for pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen ved Selvstyrets be
kendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om lakstbelaling for pædagogisk udviklende kom
munale dagtilbud til børn i førskolealderen (Iakstbekendlgørelsen). Således er det i § 2, 
stk. 2 fastsat: "Indtil inatsisartutlov om organisering af fritidsvirksomhed vedtages, jf. § 
31, stk. 3 i landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende 
tilbud til børn i førskolealderen, kan der fastsættes særskilt takst for ophold på fritids
hjem." Der er således hermed skabt den fornødne hjemmel til at opkræve en særskilt 
takst for benyttelse af fritidshjem. 


Når der i bemærkningerne til § 24, stk. 1 er anført, at bestemmelsen er ny, men at der er 


tale om kodificering af praksis, skal dette således ses på baggrund af, at der ikke er en 
lovfastsat forpligtelse til at opkræve egenbetaling, men at kommunerne i henhold til 
takstbekendtgørelsens bestemmelser herom har fastsat en særskilt takst for benyttelse 
af fritidshjem, hvori indgår en egenbetaling, der er indtægtsbestemt. 


Svar 


4. Udvalget skal bede Naalakkersuisut, om at beskrive omfanget af denne 
angivne 'praksis', hvor mange steder anvendes denne praksis, i hvor 
vid udstrækning og hvilke beløbs niveauer er der tale om? 


Der er fastsat særskilte takster for benyttelse af fritidshjem i Oaasuitsup Kommunia, 
Oeqqata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq .. Taksterne er offentliggjort på 
kommunernes hjemmesider. Der vedlægges bilag med udskrift af taksterne. 
Kommune Kujalleq har efter det af kommunen oplyste ikke fritidshjem. 


Svar 


5. Hvorledes er denne praksis vedrørende anvendt egenbetaling i kom
munerne dokumenteret? 


Se besvarelsen af spørgsmål 3 og 4. 


Svar 


6. Hvilket niveau forestiller Naalakkersuisut sig, at egenbetalingen for fri
tidshjem kommer til at ske på? 


Som det fremgår af forslagets § 24, stk. 4, fastsætter Naalakkersuisut efter samråd her- 5114 







om med kommunalbestyrelseme regler om betaling for børns ophold i kommunale fri
tidshJem. selvejende fritidshjem og private fritidshjem. herunder blandt andet om ind
tægtsregulering og tilskud til nedbringelse af egenbetalingen. 
Ved fastsættelsen af reglerne vil der skulle tages afsæt i bestemmelserne herom i for
slagets § 24. stk. 2 og 3. Det fastsættes i stk. 2. at egenbetalingen fastsættes på grund
lag af kommunens gennemsnillige budgetterede driftsudgifter til fritidshjem og de øko
nomiske forhold hos den eller de betalingspligtige. I stk. 3 fastsættes det. at kommunal
bestyrelsen skal yde tilskud til nedbringelse af egenbetalingen. og at tilskuddet skal 
ydes med samme beløb. uanset hvilken form for fritidshjem. der benyttes. 
Egenbetalingens niveau ligger således ikke fast på nuværende tidspunkt og vil være 
forskellig fra kommune til kommune afhængig af såvel de gennemsnillige budgetterede 
driftsudgifter til fritidshjem i kommunen og kommunens tilskud til nedbringelse af egen
betalingen. 


Svar 


7. På baggrund af den i spørgsmål 4 angivne formodning om niveau for 
egenbetalingen. skal Udvalget bede Naalakkersuisut om en konkret 
vurdering af: 


a. De økonomiske konsekvenser for de forældre. der i dag måtte 
betale et vist beløb 


b. De økonomiske konsekvenser for de forældre. der ikke betaler 
for deres børns fritidshjem i dag. 


Spørgsmålet vurderes ikke muligt at besvare. så længe der ikke er fastsat regler. og så 
længe kommunernes tilskud til nedbringelse af egenbetalingen ikke er kend\. 
Men det er ikke forudsat. at reglerne i sig selv medfører væsenllige ændringer i niveauet 
for egenbetalingen. 


Svar 


8. Udvalget skal bede om Naalakkersuisuts vurdering af den sociale effekt 
det måtte have. når eller hvis kommunerne opkræver betaling for fritids
hjemmene. Herunder om Naalakkersuisut. i lighed med udvalget kan 
frygte en vis social slagside. 


De gældende takster er indtægts regulerede. og det vil de fremtidige takster også være. 
Efter de gældende takster er der ingen egenbetaling for betalingspligtige. der har en 
indkomst under et vist beløb. Grænsen. såvel som taksterne i øvrigt. varierer fra kom
mune til kommune. 
Naalakkersuisut har ikke grundlag for at antage. at kommunerne væsenlligt vil ændre 
taksterne for benyttelse af fritidshjem. Naalakkersuisut mener derfor ikke. at egenbeta
lingen har en social slagside. 


Svar 


9. Er Naalakkersuisut enige i. at såfremt en kommune opkræver betaling 
for brugen af et fritidshjem vil det kræve en klar afgrænsning mellem 
folkeskolen samt fritidshjemmet. herunder en klar adskillelse af perso
nale uden særskilte ansættelseskontrakter og af anvendte materialer. 
således der ikke må finde en udveksling sted af disse mellem fritids
hjem og folkeskole m.v.? 


Naalakkersuisut er ikke enig i dette. 
Der er i forslagets §§ 20-22 fastsat regler om. hvad der forstås ved et fritidshjem. Det 
fremgår således af § 20. stk. 1. at der er tale om en institution. hvor pædagogisk uddan
net personale uden for skoletid udfører målrettet arbejde med børn og unge. der frem
mer deres trivsel. sundhed. udvikling og læring. § 21. stk. 1 fastsætter. hvordan instituti
onen drives. og § 22 fastsætter krav om institutionens fysiske rammer. Der er således 
lovgivningsmæssigt ingen tvivl om. at et fritidshjem ikke er en del af folkeskolen. 







Der er ikke i forslaget fastsat regler om, at der ikke må finde udveksling sted mellem 
fritidshjem og folkeskolen vedr. personale og materialer. Men det skal tydeligt fremgå af 
godkendelsesbeviset for fritidshjem, hvor mange ansalle der er. Der vil ligeledes skulle 
kunne dokumenteres på detailniveau i forhold til den enkelte ansattes arbejdstid, hvilken 
del af arbejdstiden/løndelen, der udføres i regi af folkeskoleaktivitet henholdsvis fritids
hjem. 
Det primære formål med såvel folkeskole som fritidsordning er efter Naalakkersuisuts 
mening at sikre bedst mulige udviklingsbetingelser for det enkelte barn, hvorfor der i 
loven ikke fastsættes forbud mod fleksibel anvendelse af personale til at opnå dette 
formål. En sådan praksis vil selvfølgelig skulle overholde gældende lovgivning, overens
komster og arbejdstidsaftaler i forhold iii den enkelte ansatte. 
I § 24, stk. 2 i forslag til kulturloven angives følgende: 


"Stk. 2. Egenbetalingen for benyttelse af kommunale fritidshjem fastsættes 
på grundlag af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgif
ter til fritidshjem og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligti
ge" 


Der findes ikke en nærmere afgrænsning af betegnelsen 'bruttodriftsudgifter' sted i be
mærkningerne iii bestemmelsen. 


Svar 
Af bemærkningerne til § 24, stk. 2 fremgår, at der er tale om de gennemsnitlige budget
terede bruttodriftsudgifter i fritidshjem i kommunen generelt. 
Ved bruttodriftsudgifter forstås udgifter, der vedrører driften af fritidshjemmet. Ved vur
deringen af, hvilke udgifter der kan indgå, ses på formålet med udgifterne. Der findes 
ikke en udtømmende liste over, hvilke udgifter der kan medtages. Det kan eksempelvis 
være løn iii ansatte, vikarer og andet personale, der indgår i personalenormeringen, 
ejendomsrelaterede udgifter omfattende løbende vedligeholdelse, anskaffelse af inven
tar, forsyningsudgifter og rengøring, materialer til brug for fritidshjemmets drift, admini
stration. 
Naalakkersuisut påtænker i samråd med kommunalbestyrelserne at diskutere nærmere 
regler om, hvordan de gennemsnitlige budgetterede driftsudgifter opgøres. 


10. Hvorledes påtænker Naalakkersuisut, at kommunerne skal sikre en klar 
adskillelse mellem kommunens udgifter i fritidshjemmenes samt kom
munens udgifter for skolen? Dette specielt for så vidt angår el, vand, 
varme, rengøring m.v. for følgende eksempler på fritidshjem: 


a. der fysisk er placeret i samme bygning som skolen 
b. der med folkeskolen deler lokaler, der i visse tidsrum anvendes 


af skolen 
Svar 
I det omfang eksempelvis en bygning benyttes til såvel skole som fritidshjem, skal 
kommunen fastsætte og dokumentere, hvilken fordelingsmodel der benyttes til at opdele 
kapacitetsomkostninger på henholdsvis skoledrift og fritidshjemdrift. Den eksakte opde
ling af delle vil kunne variere i forhold til den enkelte kommunes opgørelsesmetoder, 
antallet af målere mm. 
Naalakkersuisut vil i samråd med kommunalbestyrelserne fastlægge regler om bereg
ningsgrundlaget, jf. besvarelsen af spørgsmål 9, hvori der også vil indgå en stillingtagen 
til sådanne afgrænsningsspørgsmål. 


11. Der findes i dag en række ordninger med forskellige pædagogisk vægt, 
som skolesøgende børn kan anvende udenfor almindelig skoletid på 
landets folkeskoler. Udvalget skal bede Naalakkersuisut om en gen
nemgående klarlægning af lovgivningen samt praksis for så vidt angår 
de ordninger, der populært går under termerne: 
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a. Skolepasningsordninger 
b. AKO 
c. Fritidshjem 
d. Fritidsklubber 


Svar 


al Skolepasningsordninger 


Lovgivning: 


Inalsisartullov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen (folkeskoleloven) fastsælIer i 


§ 1, at Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, 


jf. § 31, slk. 1 og 2, tilbyder børn og unge vederlagsfri undervisning i et 10-årigt skolefor


løb, jf. dog § 31 stk. 3. 


I folkeskolelovens § 31, stk. 1 er det om undervisningspligten fastsat, at undervisnings
pligten indlræder fra skoleårets begyndelse i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og 


ophører efter at barnet har modtagel regelmæssig undervisning i 10 år. 


Folkeskolelovens § 10, stk. 7 indeholder en beslemmelse om pædagogisk tilrellelagte 


frivillige aktiviteter. Bestemmelsen faslsæller således: "I tidsrummet fra klo 8 til klo 16 på 


ugens fem første hverdage kan eleverne ud over den obligatoriske undervisning efter 


stk. 1 tilbydes dellagelse i pædagogisk tilrellelagte frivillige aktiviteter." 


Det fremgår af bemærkningerne Iii § 10, stk. 7, at bestemmelsen regulerer muligheden 
for at tilbyde eleverne dellagelse i aktiviteter før og efter den obligatoriske undervisning. 


"Aktiviteterne skal være planlagt med henblik på opfyldelsen af på forhånd fastsalle 
pædagogiske mål og skal stølle og udgøre et supplement til den obligatoriske undervis
ning. Eksempelvis kan aktivilelerne give eleverne mulighed for at fordybe sig inden for 


det praktisk-musiske område, ligesom der kan være lale om stølle til hjemmearbejde 
m.v. Beslemmelsen skaber således ikke hjemmel til at etablere skolepasningsordninger. 


Bestemmelsen skal såedes alene sikre, at der gives mulighed for at tilbyde eleverne et 
tilbud med kvalitet i timerne før og efter den obligatoriske undervisning. Med bestem
melsen er der desuden ikke tilsigtet indskrænkninger i de tilbud, der kan ydes med 


hjemmel i fritidslovgivningen" . 


Endvidere oplyses det, at "bestemmelsen blev indsat i forbindelse med den seneste fol


keskolereform, hvor hensigten var at erstalle skolepasningsordninger, hvor børnene 
blev anbragt efter endt undervisning, med pædagogisk tilrellelagte frivillige aktiviteter. 
Bestemmelsen betyder, at skoler, der har valgt at tage den 6. hverdag i brug, ikke kan 


tilbyde eleverne deltagelse i frivilligt tilrellelagte aktiviteler den dag. Delle begrundes 
med, at der ikke vurderes at være behov for også at have børnene efter endt skole om 
lørdagen, idet forældrene antages at have fri om lørdagen". 


Folkeskolens undervisning, herunder også de i § 10, stk. 7 nævnte pædagogisk tilrelle


lagte frivillige aktiviteter, er i henhold til folkeskolelovens § 1 vederlagsfri. Der kan såle
des ikke opkræves betaling for benyttelse af sådanne aktiviteter. 


Folkeskoleloven indeholder i øvrigt ikke hjemmel til opkrævning af betaling for benyttel


se af andre aktiviteter, der har karakter af pasningsordninger i skoletiden eller uden for 


skoleliden. 
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Praksis: 


Skolepasningsordninger findes fortsat i alle 4 kommuner. 


Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq har beskrevet sko


lepasningsordningen således på deres respektive hjemmesider: 


"Skolepasning er et pasningstilbud til alle børn mellem 6 og 9 lir. Som regel har skole


pasningen lIbent alle hverdage fra kl. 07:00 til 17:00, sll dit barn har mulighed for at bli


ve passet blide før og efter skole, mens du er pli arbejde. 


Skolepasning er et frivilligt tilbud. 


Der er skolepasningsordning i alle byer og i de fleste bygder enten pli selve skolen eller 


i den lokale fritidsklub. 


Vil du gerne have dit barn i skolepasning, skal du enten kontakte din kommune eller din 


lokale skolepasning. 


Bemærk 


Din kommune ansætter kvalificerede ledere og medarbejder i skolepasning. Det betyder 


blandt andet, at inden kommunen kan ansætte en person i skolepasning, skal kommu


nen se vedkommendes straffeattest. 


Er dit barn over 9 lir, kan det i stedet for skolepasning gll i fritidshjem mod betaling. " 


Kommuneqarfik Sermersooq har om skolepasningsordningens indhold anført: 
'Tilsyn 


Der er først og fremmest tale om tilsyn, slllænge de opholder sig i skolepasningens lo


kaler og tilhørende udearealer. 


Det skal understreges, at skolepasningen ikke sammenligne med et fritidshjem der har 


højere normeringsgrundlag for medarbejdere. 


Skærpet indberetningspligt har de dog, som loven plIkræver det. 


I slIdanne tilfælde er det vigtigt, at slIdanne aftales i hvert tilfælde med skolepasningens 


personale. 


Det er vigtigt at man skal først underrette personalet, før man sender barnet hjem. Hvis 
børn er ikke i skolen, kan de hellere ikke komme til skolepasning .• 


Kommuneqarfik Sermersooq har desuden oplyst, at i forbindelse med indførelsen af 


AKO-ordningen er der ikke længere skolepasningsordning i kommunen, dog således at 
der i andre byer end Nuuk fortsat er skolepasningstilbud 


blAKO 
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke har fra Kommuneqarfik Ser


mersooq modtaget orientering om formålet med og indholdet af kommunens såkaldte 


AKO-ordning. 


AKO er en forkortelse for Atuareernerup Kingornaa Ornittakkat. Der er tale om en ord


ning, som kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har besluttet at indføre 
med virkning fra 1. marts 2016. 
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Med AKO vil de nuværende 11 skolepasningstilbud og fritidshjem ifølge det oplyste æn


dres til fem nye samordnede pasningsordninger (AKOJ. Det er planen, at der knyttes en 


AKO til hver af skolerne i Nuuk, og at hver AKO skal have Em daglig leder. AKO vil blive 


administreret samme sted i forvaltningen, og forvaltningens mål er at AKO skal have 


ens retningslinjer for personalenormering. Desuden skal det nye tilbud have forældrebe


taling, brugerbetalingen vil dog blive indtægtsbestemt. 


Formålet med ordningen er efter det oplyste et ønske om at sikre en høj og ensartet 


kvalitet af det pædagogiske indhold i de pasningstilbud, som kommunen tilbyder de 


yngste skoleelever, således at børnene har de bedste vilkår for at udvikle sig tilIivsdue


lige hele mennesker. Desuden ønsker forvaltningen at harmonisere tilbuddene til skole


børnene, og skabe en mere sammenhængende hverdag for dem. Ved at harmonisere 


tilbuddene vil ressourcerne desuden blive brugt bedre. 


Det er videre oplyst, at det med det nye pasningstilbud bliver det mere gennemskueligt 


for forældrene: 


hvilke pasningstilbud der er 


hvad prisen er 


hvor man skal henvende sig i forhold til administration 


hvilket pædagogisk indhold pasningstilbuddet har 


Ligesom AKO vil give: 


bedre samarbejde mellem pasning og skoletilbud for de yngste skolebørn 


bedre overgang fra daginstitution til skole 


bedre styring og udnyttelse af ressourcerne i pasningen 


Det oplyses om det pædagogiske indhold i AKO: 


"Et af de vigtigste formål med det nye tilbud er at sikre en høj og ensrettet kvalitet af det 


pædagogiske indhold i de pasningstilbud, som kommunen udbyder til de yngste skole


børn, således at børnene kan udvikle sig tillivsduelige hele mennesker. Målsætningen 


for arbejdet i AKO tager udgangspunkt j lovgivningen omkring formålet med dagtilbud til 


børn (§ 2 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud 
til børn i førskolealderen). 


AKOs socialpædagogiske formål er at arbejde med barnet i centrum og sikre det enkelte 


barns ret til at være en del af fællesskabet. Barnets alsidige og hele udvikling skal støt


tes i et trygt og udviklende miljø, hvor stabile voksenkontakter er grundlaget for barnets 


følelse af kontinuitet, trivsel og udvikling både socialt og fagligt. AKO har til opgave at 


give børnene størst mulig livskvalitet og at medvirke til udvikling af sociale kompetencer. 


Grundlaget for at sikre dette er primært de uformelle læreprocesser, hvor læring gen
nem leg er et vigtigt element. 


For det pædagogiske arbejde med børnene vil de nye AKO skulle arbejde med årspla


ner. Det vil komme til at foregå på den måde, at der fra forvaltningens side opstilles en 
række temaer. Temaerne vil udgøre grundlaget for det pædagogiske arbejde i institutio


nerne. 


Det er op til de enkelte institutioner at formulere institutionens pædagogiske arbejde ud 


fra temaerne. På årsbasis skal hver institution beskrive institutionens overordnede mål, 
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aldersopdelte mål, konkrete tiltag og/eller projekter og indikatorer. Med indikatorer me
nes, at når et tiltag skal måles, for eksempel en ugentlig tur i fjeldet, skal der defineres 
nogle indikatorer eller kriterier, der viser, om tiltaget virker efter hensigten. En indikator 
er et tegn på, at der er sket en ændring fra før man igangsatte tiltaget. Se bilag 2 for 
yderligere informationer om temaerne og arbejdet med årsplaner. 


En anden meget vigtig faktor er at de nye AKO'er i langt højere grad end de nuværende 


ordninger vil blive knyttet til skolerne. Dvs. overgangen og samarbejdet mellem de to 
tilbud bliver bedre til gavn for eleverne." 


Om lovgrundlaget og rammesæltende dokumenter anføres: 
"Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen og Inatsisartutlov nr. 16 af 3. 
december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. " 


"Fritidshjem og skolepasning - de nuværende fritidstilbud 
Daginstitutionsafdelingen administrerer kommunens fritidshjem med lovmæssig hjem
mel i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til 
børn i førskolealderen. Fritidshjem er for aldersgruppen 6-13-årige og der er takseret 
betaling efter indkomst. Ilnatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk ud
viklende tilbud til børn i førskolealderen, står der i § 32, stk. 3 at: "Indtil en inatsisartutlov 
om organisering af fritidsvirksomhed vedtages, har kommunalbestyrelsen fortsat til op
gave at henvise 7-15-årige børn til fritidshjem". Der er altså ingen specifik lovgivning 
omkring fritidshjem til børn i alderen 7-15 år og derfor heller ingen lovbestemte krav til 
normeringen. Daginstitutionsafdelingen har valgt at lade samme normering gælde for 
fritidshjem, som gælder for børnehaver. Denne normering er: 
Maks. 20 børn pr. grupperum, hvor personalenormeringen pr. grupperum skal være: 
En pædagog 
En barne-/pædagogmedhjælper 
En medhjælper 


Fritidsafdelingen administrerer kommunens skolepasning. Skolepasningen er for 1. - 3. 
klasse og tilbuddet er gratis. Abningstiden er (med enkelte afvigelser) kl. 7-17. I skole
pasningen er der ingen lovbestemt normering. Fritidsafdelingen har besluttet at lade 
normeringen være et personale pr. 10 børn. Ilnatsisartuts vejledning vedrørende opret
telse, indretning, ledelse og drift af daginstitutioner står der er i afsnit 2 om daginstitutio
ner uden kontrolleret tilsyn, stk. 3, at der skal være: 
Et personale per 15 børn. 
Der er ikke nogle retningslinjer for antal børn per grupperum. Skolepasning er et fritids
tilbud og på samme måde som fritidsklubber der har åbent ca. fra kl. 18-19 til kl. 22-23, 
er der ingen lovkrav til normeringen eller det pædagogiske indhold. " 


Der vil kunne findes yderligere oplysninger om AKO på Kommuneqarfik Sermersooqs 


hjemmeside. Der vedlægges for yderligere belysning kopi af kommunens orientering af 


23. november 20150m ordningens indførelse. 


Kommunen har på forespørgsel oplyst, at ordningen også er indført 1. marts, og at der 


således ikke længere er skolepasningsordning i Nuuk men alene fritidshjemsordning, og 
at brugerbetalingen hertil samtidig er sat ned. Ordningen er udelukkende gældende for 


for 1.-3. klasse som pasning efter skoletid til lukketid (kl. 17). Til børn i fra. 4.-7. klasse 
11/14 







er der fritidshjemstilbud. 


Lovgivning: 


Eftersom den eneste pasningsordning med brugerbetaling, der lovligt vil kunne etable


res, er fritidshjem, vil AKO-ordningen skulle kunne opfattes som et fritidshjem for, at 
ordningen kan anses for at være lovlig. 


Ved vurderingen af, om AKO-ordningen er at anse som et fritidshjem, er det ikke afgø


rende, hvad tilbuddet kaldes. Det afgørende er således alene, om tilbuddene lever op til 
de krav, der gælder for fritidshjem. 


Formelt set ikke er der ikke fastsat regler om fritidshjem ud over den nævnte over


gangsbestemmelse i førskoleloven og bestemmelsen om særskilt takst for fritidshjem i 
takstbekendtgørelsen. 


Det er departementets vurdering, at AKO-ordningen som beskrevet lever op til de over


ordnede rammer for fritidshjem, der var fastsat ved den ophævede daginstitutionsfor
ordning, og at ordningen dermed vil kunne anses som værende et fritidshjemtilbud og 


dermed i overensstemmelse med gældende lovgivning. 


Praksis: 


Naalakkersuisut er ikke bekendt med, at AKO-ordningen anvendes i andre kommuner. 


cl fritidshjem 


Lovgivning: 


Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i 


førskolealderen (førskoleloven) omfatter pædagogisk udviklende tilbud til børn i førsko


lealderen, der i lovens § 3, stk. 2 defineres som børn i alderen 0-6 år, eller indtil under


visningspligten indtræder i henhold til lovgivning om folkeskolen. 


Førskoleloven indeholder imidlertid en overgangsbestemmelse, som omhandler fritids


hjem (§ 31, stk. 3). Bestemmelsen fastsætter følgende: "Indtil en inatsisartutlov om or
ganisering af fritidshjem vedtages, har kommunalbestyrelsen fortsat til opgave at henvi


se 7-15 årige børn til fritidshjem, jf. § 8, stk. 1. Hvis kommunalbestyrelsen opretter en 


venteliste, placeres disse børn i gruppe b, jf. § g, stk. 1, nr. 2." 


Der er herudover fastsat bestemmelser om takstbetaling for ophold på fritidshjem i Selv


styrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udvik


lende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen (takstbekendtgørelsen). Det er så


ledes i § 2, stk. 2 fastsat: "Indtil inatsisartutlov om organisering af fritidsvirksomhed ved


tages, jf. § 31, stk. 3 i landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk 


udviklende tilbud til børn i førskolealderen, kan der fastsættes særskilt takst for ophold 


på fritidshjem." Der er således hermed skabt den fornødne hjemmel til brugerbetaling for 
benyttelse affritidshjem. 


Fritidshjem var indtil vedtagelsen af førskoleloven i 2008 omfattet af den indtil da gæl


dende landstingsforordning nr. 7 af 21. maj 2002 om daginstitutioner, dagpleje m.v. 


(daginstitutionsforordningen). Dette fremgår af bemærkningerne til lovens § 1, hvor det 


anføres, at daginstitutioner kan være vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Forordnin-
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gen blev ophævet ved § 31, stk. 2, nr. 1 i Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 


2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen. 


Praksis: 


Der findes fritidshjem i Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik 


Sermersooq. 


Der synes for så vidt angår Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia og Kommune 


Kujalleq ikke at være yderligere beskrivelse af fritidshjem tilbuddet end det, der er anført 


i forbindelse med skolepasningsordningen. Kommune Kujalleq har her anført, at der er 


fritidshjemstilbud, men kommunen har overfor departementet g.d. oplyst, at der ikke er 
fritidshjemstilbud. 


Kommuneqarfik Sermersooq har på sin hjemmeside alene oplistet de fritidshjem, der er 


i kommunen. 


dl fritidsklubber 
Lovgivning: 


En fritidsklub er i § 17 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritids


virksomhed defineret som en klub, der samler børn og unge til virksomhed og samvær i 


deres fritid. 


Om betaling for benyttelse af fritidsklubber der det i § 19 fastsat, at de kommunale fri
tidsklubber kan opkræve betaling eller arrangere indsamlinger til styrkelse af klubbernes 


aktiviteter, projekter m.v. Der kan dog ikke opkræves et egentligt kontingent som forud


sætning for deltagelse i en fritidsklub. Det ligger på baggrund heraf fast, at der ikke kan 
opkræves brugerbetaling ved benyttelse af fritidsklubber. 


Praksis: 


Der er fritidsklubber i alle 4 kommuner. 


Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq har beskrevet fri


tidsklubtilbuddet således på deres respektive hjemmesider: 


"En fritidsklub er en klub for alle børn og unge mellem 6 og 21 år. I en fritidsklub kan 
man leve forskellige aktiviteter, som er tilpasset til de enkelte målgrupper. De forskellige 


aktiviteter kan f.eks. være: 


• Dans 


• Turneringer 


• Lejr/ur 


• Kammeratligt samvær 


• Klubrfldet 


Der er en fritidsklub i alle byer og i enkelte bygder. Det koster ikke noget at komme i 


fritidsklub. 


Klubråd 
De fleste fritidsklubber har et klubrlld. Klubrlldet består af de børn og unge, der plejer at 


komme i fritidsklubben. Det kan f.eks. være klubrfldets opgaver al: 
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• Arrangere turneringer 
• Arranger debataften om f.eks. forebyggelse 


• Forbedre fritidsklubben 


I de fleste fritidsklubber driver klubrådet en kiosk. Overskuddet fra kiosken går til fritid


slubbens aktiviteter. 


Det er din kommune, der finansierer din lokale fritidsklub og holder tilsyn. Det er også 


din kommune, der bestemmer åbningstiderne. 


Din kommune ansætter kvalificerede ledere og medarbejder i fritidsklubben. Inden 
kommunen kan ansætte en person i en fritidsklub, skal kommunen se vedkommendes 


straffeattest. .. 


Der synes ikke umiddelbart at være tilgængelige optysninger om fritidsktubtilbud i Kom
muneqarfik Sermersooq på kommunens hjemmeside. 


Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta 
Med venlig hilsen 


Nivi Olsen 
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. .. 
Kvalitetsforbedring af Nuuks skolepasning ( Sermersooq.gl 


It Forside (https:/Isermersooq.gl) 
I Nyheder & Presse (https:/Isermersooq.gl/da/emne/nyheder/) 
I Kvalitetsforbedring af Nuuks skolepasning 


Kvalitetsforbedring af 
Nuuks skolepasning 
ø 23. november 201 S rhttps:lIsermersoog.gl/da/201 S/11/23/kvalitetsforbedring-af-nuuks


... Lars Damkjær 


Side l af 4 


Ny skolepasningsordning bliver billigere end forventet takket være 
en ekstrabevilling fra kommunalbestyrelsen 


Der er blevet taget tilløb til det et par gange, men nu skulle det være 
sikkert. Den nye skolepasningsordning for børn fra 0.- til 3.-klasse i Nuuk, 
AKO, træder i kraft den 1. marts 2016. 


Det besluttede kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af 


næste års budget. 
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Kvalitetsforbedring af Nuuks skolepasning ( Serrnersooq.gl 


AKO er en sammensmeltning, af de to pasningstilbud for skolebørn der 
hidtil har været i Nuuk. 


Side 2 af 4 


Skolepasningsordningerne der har været gratis, og fritidshjemmene der 
har kostet penge. Kvaliteten af pasningen og voksennormeringen i 
fritidshjemmene har været god, men der har ikke været mange forældre, 
der har været klar til at betale for det. Det har betydet, at 60 procent af 
pladserne stod tomme. 


I skolepasningsordningerne har det været gratis, men der er 10 børn for 
hver voksen, og der her ikke været noget mål for pædagogikken. Der har 
ikke været tid til ret mange voksenstyrede aktiviteter. 


''Vores vurdering har været, at det tilbud har været for ringe. Reelt set har 
der kun været tale om opbevaring af børnene. Det betød også, at der var 
en stor forskel, mellem den pædagogiske udvikling de enkelte børn fik. I 
det nye tilbud vil samarbejdet mellem skolen og AKO øges, og skole-hjem
samarbejdet vil også blive øget, da personalet fra AKO også er at finde i 
skolen, mens børnene er der," siger direktør for Forvaltningen for Børn, 
Familie og Skole, Søren Valbak. 


I det nye AKO-tilbud er der en voksen for hver otte børn. Der bliver 
arrangeret aktiviteter for børnene, og der vil blive serveret lidt let mad om 
eftermiddagen for dem hver dag. 


Samtidig kommer der pædagogiske mål, som blandt andet handler om 
sprog, fysisk aktivitet og kultur. 


"Forældrene kan nu være sikre på, at der bliver taget godt hånd om deres 
børn efter skoletid. De vil modtage en pasning, som understøtter 
børnenes udvikling," siger formanden for Udvalget for Børn, Familie og 
Skole i Kommuneqarfik Sermersooq, Poul Hansen. 


Lavere priser end forventet 
Sidst kommunalbestyrelsen behandlede AKO, strandede sagen på 
forældrebetalingen. Kommunalbestyrelsen mente nemlig, at det prishop 
var for stort, for de forældre der vant til at få gratis skolepasning. 
Oprindeligt var det nemlig planen, at der skulle det samme beløb ind i 
forældrebetalingen, som der hidtil var blevet betalt til Nuuks fritidshjem. 


Det tog politikerne konsekvensen af ved budgetlægningen og tilførte 
området 2,4 millioner kroner for at holde priserne nede. 
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Kvalitetsforbedring af Nuuks skolepasning ( Serrnersooq.gl Side 3 af 4 


Hvor en familie med to SIK-indkomster og to børn i det oprindelige forslag 
skulle have betalt 1206 kroner for at have to børn i skolepasning, slipper 
den samme familie nu med at betale 637 kroner. 


"Kommunalbestyrelsen er enige om de nye takster. Vi vurderede ikke, at 
man pludseligt kan pålægge familierne så store udgifter. Derfor har vi 
sammen fundet midlerne til at gøre pasningstilbuddet både bedre og 
billigere," siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz 
Narup. 


AKO og Fritidsordning i Nuuk fra 1. marts 2016 


Skattepligtig indkomst AKO 1-3 klasse 
Fritidsordning 4.-
7.klasse 


0-149.999 O O 


150.000 - 174- 999 136 136 


175.000 - 199.999 156 156 


200.000 - 224.999 178 178 


225.000 - 249.999 226 226 


250.000 - 274.999 248 248 


275.000 - 299.999 269 269 


300.000 - 324.999 291 291 


325.000 - 349.999 313 313 


350.000 - 374.999 339 339 


375.000 - 399.999 361 361 


400.000 - 424.999 425 425 


425.000 - 449.999 452 452 


450.000 - 474.999 474 474 


475.000 - 499.999 496 496 


500.000 - 549.999 539 539 
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Kvalitetsforbedring af Nuuks skolepasning < Sermersooq.gl Side 4 af 4 


550.000 - 599.999 587 587 


600.000 - 649.999 631 631 


650.000 - 699.999 883 883 


700.000 - 749.999 1018 1018 


800.000 - 1061 1061 


Søskenderabat: Der betales fuld pris for det første barn. For barn nummer 
2,3, mv. betales der 50 procent af prisen. 


Sociale fripladser: Det kan tildeles sociale fripladser, til børn som vurderes 


at have en særligt behov for det. Det kan for eksempel være børn, der ikke 
bliver tilstrækkeligt stimuleret hjemme. 
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Daginstitutionstakster ( Sermersooq.gl Side I af2 


il Forside (https://sermersooq.gl) / Daginstitutionstakster 


Dagi nstitutionsta kster 


Dagpleje 


Skattepligtig indkomst .. .. Takst .. ... ... ... 


Viser 1 til 22 af 22 linjer 


Børnehave 


Skattepligtig indkomst .. .. Takst .. ... ... ... 


Viser 1 til 22 af 22 linjer 


Vuggestue 


Skattepligtig indkomst .. .. Takst .. ... ... ... 


Viser 1 til 22 af 22 linjer 


Fritidshjem 


Skattepligtig indkomst .. .. Takst .. ... ... ... 


O 149.999 O 


150.000 174.999 226 


175.000 199.999 269 


200.000 224.999 301 


225.000 249.999 387 


250.000 274.999 419 


275.000 299.999 462 


300.000 324.999 505 
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Daginstitutionstakster ( Sermersooq.gl Side 2 af2 


Skattepligtig Indkomst ... ~ Takst ... ... ... 


325.000 349.999 537 


350.000 374.999 580 


375.000 399.999 613 


400.000 424.999 656 


425.000 449.999 699 


450.000 474.999 731 


475.000 499.999 774 


500.000 549.999 849 


550.000 599.999 924 


600.000 649.999 1010 


650.000 699.999 1430 


700.000 749.999 1548 


750.000 799.999 1666 


800.000 1741 


Viser 1 til 22 af 22 linjer 
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Qeqqata Kommunias takster for 2016 Side I afJ 


---


Qeqqata Kommunias takster for 2016 


Taksterne er behandlet og vedtaget på kommunalbestyrelsen møde den 29. oktober 2015. 


Du kan hente forskellige Qeggata Kommunias takster her for 2016 


II,\GlliSTlTlITIO:oiST,\"STER Pil ~I'\:oil-:II GÆI.IIE:oiIlE I'R,\ 01.UI.2016 


0-6 ar 7-> I\r 


Indkomst I'roccntsals DUl!institution I'roccntsuls "' rilidshjem 


indtil 99.999 kr, U kr. O O kr. O 


100.UOO-149 999 kr. 5 kr 347 5 J..r 237 


150.000·174999 kr h kr 417 6 lr. 284 


175.000-199.999 kr. 7 kr. 486 7 !.r. 332 


200.000·224999 kr 8 kr. 555 8 kr. 379 


225.000-2.t9.9991..r. IO lr. 694 IO kr 474 


250000-27-1.999 kr. 12 lr 833 15 lr. 711 


275.000·299999 kr. 13 kr. 937 20 kr. 948 


300.000-324999 14 kr 972 22 kr. 996 


325.000- over 15 kr. 1.000 24 kr 1.000 


l 'ndcrholdsslIlscr 
OlTcnllig hjll~lp 


Pr. Pr. 
Pr. milned 


1-1 dage uge 


Enlig m/egen bolig kr 1680 kr. 776 kr. 388 


Ægtepar/samlevende med cgr.:n bolig kr. 2.836 lr. 1.310 kr. 655 


[nlig samboendeflogerende kr. 1,420 kr. 656 kr. 328 


Ægtepar sambocndcJlogcrcndc kr. 2 836 kr 1.310 kr. 655 


Bometillæg pr. barn pr. berettiget rorsnrgcr kr. 1.000 lr. 462 kt. 231 


O\crle\"elscshjælp, voksen pr. dag (naturaliehjælp) 50 ~ o af underholdssatsen 


O\crlevclscshja.:lp. barn pr dag (nuturaliehja:lp) 50 % afbomcullægssulScn 
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Qeqqata Kommunias takster for 2016 


Qeqqata Kommunia 


+299702100 


qeqqata@qeqqata.gl 


Kontakt 


Qeqqata Kommunia 


Postboks 1014 


Makkorsip Aqq. 2 
3911 Sisimiut 


E-mail qeqqata@qeqqata.gl 


Telefon (+299) 70 21 00 


Fax (+299)70 21 77 


Åbningstider 


Nye Åbningstiderne fra l.februar 2016 


Åbningstiderne gælder for fysiske og telefonisk henvendelser. 


Mandag 10:00 - 15:00 


Tirsdag 10:00 - 15:00 


Onsdag Lukket 


Torsdag 10:00 - 15:00 


Fredag 10:00 - 15:00 


Weekend Lukket 


Benyt kommunens hjemmeside og spring køer over ved at betjene dig selv online. 


Interne links 


~ Arrangementer 


~ Kontakt 


~ Ledige stillinger 


~ Webmail 


Eksterne links 


Side 2 af3 
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QAASUITSUP KOMMUNIA 
FORVALTNING FOR KULTUR, UNDERVISNING OG FRITID 


KULTUREQARNERMUT A TUARTIT AANERMUT SUNNGIFFIMMILU INGERLATISIK 


POSTBOKS 1023,3952 ILULlSSAT TLF.: (+299) 94 78 00 FAX: (+299) 94 4933 
E-Mail: lIu Kultur & Undervisningliilgaasuitsup.gl 


Qaasuitsup Kommunia-ni 2016-imi ulluunerani neqoroorutini 
akigititat 


Takster for Dagtilbud i Qaasuitsup Kommunia 2016 


Isertltat/lndkomster 
Fra TIl Vuggestue Børnehave Dagpleje Fritidshjem 


O 149.999 263 262 210 222 
150.000 174.999 439 393 350 371 
175.000 199.999 439 393 350 371 
200.000 224.999 439 393 350 371 


225.000 249.999 527 393 350 371 
250.000 274.999 966 393 630 371 
275.000 299.999 1.229 785 981 741 
300.000 324.999 1.405 916 1.051 741 
325.000 349.999 1.581 1.047 1.191 741 
350.000 374.999 1.756 1.178 1.331 741 


375.000 399.999 1.844 1.243 1.471 741 
400.000 424.999 1.932 1.374 1.611 741 
425.000 449.999 2.107 1.505 1.681 741 


450.000 474.999 2.371 1.636 1.821 741 
475.000 499.999 2.459 1.766 1.961 741 
500.000 549.999 2.546 1.897 2.101 741 
550.000 599.999 2.634 2.02B 2.241 741 


600.000 649.999 2.722 2.159 2.382 741 
650.000 699.999 2.810 2.224 2.452 741 


700.000 749.999 2.898 2.224 2.592 889 
750.000 799.000 2.985 2.290 2.732 889 
800.000 opefter 3.073 2.355 2.802 1.037 


Qaasuitsup Kommunia·ni ulloq 26.11.2015 Kommunalbestyrelse·p ataatsimiinerani akuersissutigineqarpoq . 


Vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde i Qaasuitsup Kommunia den 26.11.2015. 












z»r>xxmmmcöcam3%:moi:Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkelher|5'boueu MMM|5'bau2u@u|m nem;OZ ZE 662* “åO0 O9 PE Sölâ IIJ.3lnnN D069G201 5H°Q35°d1700999 au 'x00:sav sma 'JusñesSLOZ uro:nnlanltaanervnul. Kullureqarnermux. lllslmatusarnennul llageeqamennulNaalakkersulsunul IlaasonaqMedlem af Naalakkersulsul for Uddannelse. Kultur. Forskning og KirkeSvar:Som det fremgår af svarnotat til 2. behandlingen af FM 2015/32 har udvalget ogsa tidli-gere anførl i udvalgsbetænkningen, at udvalget finder det tvivlsomt, at en opsplitning afkultur og kunst i praksis vil kunne ñnde sled. Naalakkersuisut finder det hensigtsmæsSvar på udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Klrkes skriftlige spørgsmom forslag til inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed (kunstlov)Kære Udvalgak for spørgsmålene vedrørende forslag til inalsisartutlov om kunstnerisk virksomhedm Naalakkersuisut forventer at fremsætte til EM 2015.t er Naalakkersuisuts vurdering. at fremsættelse af forslag t inatsisartutlov omstnerisk virksomhed, ikke alene vil synliggøre området, men at det også sættermer for en klarere status og større betydning som et offentligt ansvarsområde her-er at tydeliggøre de offentlige myndigheders ansvar på området. Det samme forven-t være tilfældet for forslag til en separat kulturlov her indbefattet fritidsvirksomhedfor kulturområdet, samt forslag en separat idrætslov, her indbefattet fritidsvirk-ed indenfor idrætsomrádet, når lovforslagene bliver udarbejdetSpørgsmalene vil blive besvaret herunder i den rækkefølge de er stillet1. Pá baggrund af Naalakkersuisuts udtalelser under forhandlingerne af punkt 32,blev det oplyst, at Naalakkersuisut allerede inden FM16 havde udarbejdet etudkast til forslag til kunst/av Denne kunstlov sku/le være første led i en revisionaf Landsllngsforordning nr. 10 af 2002 l hvilken grad har Naalakkersuisut revi-deret sit hidtidige arbejde med kunst/oven som lnatsisartut pålagde Naalak-kersuisul jf. ovenfor citerede ændringsforslag?Svar:Naalakkersuisut har ikke fundet anledning til at revidere forslaget til natsisartutlov omkunstnerisk virksomhed på baggrund af FM 2015/32 Naalakkersuisut kan dog oplyse,at det andet lovforslag om kultur som Naalakkersuisut v le udarbejde til EM 2015 nu eropdelt i to; en kulturlov, her indbefattet fritidsvirksomhed ndenfor kulturområdet samt enidrætslov, her indbefattet fritidsvirksomhed indenfor idrætsomr det som begge plan-lægges at fremsættes til FM 2015.2. Hvorledes forventer Naalakkersuisut, at afgrænsninger og sondringer mel/emhenholdsvis en kunstlov og en kulturlov skal foretages?
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sigt, at kunsten som offentligt ansvarsområde synliggøres og prioriteres gennem egenlov. Naalakkersuisut har forståelse for de af udvalget anførte betragtninger, men ñnderen lovgivningsmæssig adskillelse mulig og praktisk gennemførlig. Der skal ligeledeshenvises til besvarelsen af spørgsmål 4.a. Hvordan tænkes afgrænsningen formelt og i praksis at blive præclseretlmellem en kunstlov og en kulturlov?Svar:I forvaltningen af kunst- og kulturmidler har det hid l været muligt at skelne mellemkunst og kultur. Det bemærkes i denne forbindelse også, at tinansloven allerede i dag eropdelt pá hovedområderne "Kultur" (hovedkonto 94) og "Kunst" (hovedkonto 95).b. Er det Naalakkersuisuts implicitte intention, at afgrænsningen skal skead hoc, eller vil der med kunstloven følge retningslinjer med en konkre-tiseret afgrænsning sted?Svar:Anvendelsesomrádel for forslag til inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed er afgræn-set i forslagets kapitel 1. hvor der i § 1 er angivet de enkelte kunstomrader.3. Set l lyset af kunstlovens tilsyneladende vidtfavnende anvendelsesomráde -hvilke områder forestiller Naalakkersulsut sig, at der måtte være indeholdt i denfremtidige kulturlov som et minimum?Svar:Naalakkersulsut forventer, at det nye forslag til kulturlov vil indeholde folkeoplysnings-virksomhed, herunder f.eks. offentlig mødevirksomhed, børne- og ungdomsorganisatio-ner, folkeoplysende foreninger. fritidsundervisning der ikke er kompetencegivende samtkulturaktiviteter, såsom qajakopvi ning mv.4. Udvalget skal anmode om, at Naalakkersulsut konkret beskriver, hvad der iNaalakkersuisuts optik forstås ved kunst, og deraf ikke skal indgå som en del afen fremtidig kulturlov.Svar:Naalakkersulsut har i forslagets § 1 oplistet de forskelige kunstomráder der findes, ogsom dermed er med til at definere hvad der skal forstås ved kunst. Som eksempler på,hvad der ikke skal indgå som en del af en fremtidig kulturlov kan således nævnes for-holdene for kunstnerne og befolkningens muligheder for at nyde godt af et als igt ud-bud af kunstnerisk virksomhed.5. Hvilke bestemmelser i forslaget til Kunst/oven tager højde for, at der vil blivefremsendt et separat forslag til en kulturlov?Svar:Naalakkersulsut skal gøre opmærksom pá, at spørgsmålene på dansk og grønlandskikke er enslydende, men at Naalakkersulsut forstår spørgsmålet således, om der ikunstloven er taget højde for, at der vil blive sendt en separat forslag til kulturlov.







Naalakkersuisut skal henvise til besvarelserne til spørgsmål 2, 4 og 8, hvor det erNaalakkersuisuts vurdering at kunst- og kulturlov kan adskilles.Derudover er det i det almindelige bemærkninger forslag atsisartutlov om kunst-nerisk virksomhed beskrevet under afsnit 1.2. Hovedlinjerne i lovforberedelsen at lov-givningsarbejdet pågår i to tempi. Forslag I inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhedforventes at blive fremsat til EM 2015 og en kulturlov, her indbefattet fritidsvirksomhedindenfor kulturområdet samt en idrætslov, her indbefattet fritidsvirksomhed indenforidrætsomrádet, til FM 2016.6. Pátænker Naalakkersuisut, at fritidsvirksomhed med relation til kulturloven ogsåskal omhandle fritidsvirksomhed indenfor forfatterskab, teater, kunsthåndværkog design, musik, film, billedkunst m. v.?Svar:Fritidsundervisning der ikke er kompetencegivende være omfattet af den kommendeforslag t' 'natsisartutlov om kultur, dette kan være forfatterskab, teater, kunsthandværkog design, musik, film, billedkunst m.v. Hvis der derimod ikke er tale om fritidsundervis-ning, men borgernes ti gang til kunstnerisk virksomhed, vil det være omfattet af forslagt inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed.7. Hvilke konkrete politiske sáve/ som praktiske fordele ser Naalakkersuisut vundetved at planlægge fremsendelse af et forslag til en kunstlov et år inden, to yderli-gere love skal fremlægges lnatsisartut, nár alle tre forslag tager afsæt i densamme gældende Landstingsforordning nr. 10 af 2002?Svar:Naalakkersuisut ser det som en fordel, at forslag ' 'natsisartutlov om kunstnerisk virk-somhed vil fremme det p ske ønske om at skabe synlighed, prioritering og faglighedblandt andet omkring forvaltningen af midlerne af Naalakkersuisuts tilskud til kunsten.Se i øvrigt besvarelsen til spørgsmål 8.8. Er Naalakkersuisut uenig i udvalgets holdning om, at en revision af given lov-givning, for overskuelighedens skyld, er at foretrække som én samlet proces?Svar:Det er Naalakkersuisuts holdning, at kunst og kultur kan adskilles, og dermed er det ikkenødvendigt at vente med at fremsætte forslag ti inatsisartutlov om kunstnerisk virksom-hed til FM 2016, da forslagene kan adskilles fra hinanden. Derimod mener Naalak-kersuisut, at det vil være en fordel at fremsætte forslag til inatsisartutlov om kunstneriskvirksomhed til EM 2015 og en kulturlov, her indbefattet fritidsvirksomhed indenfor kultur-området samt en idrætslov, her indbefattet fritidsvirksomhed indenfor idrælsområdet, tilFM 2016, for derved at adskille debatten om kunstloven og kulturloven for sig. Naalak-kersuisut finder det af hensyn til prioriteringen af ressourcerne også hensigtsmæssigt, atlovforslagene fremsættes løbende, efterhånden som de bliver færdiggjort, og finder så-ledes også en unødig forsinkelse af lovforslags fremsættelse uhensigtsmæssig.9. Er det Naalakkersuisut faste overbevisning, at det påtænkte lovforslag fuldt ud ibåde form og indhold flugter med det politiske mandat lnatsisartut pålagdew:







z.: 9mm:Naalakkersuisut ved vedtagelse af udvalgets ændringsforslag til punkt 32 påFM2015?Svar:Ja. Inatsisartut pålagde Naalakkersuisut ved vedtagelsen af udvalgets ændringsforslagtil FM 2015/32 at udarbejde en kulturlov, her indbefattet fritidsvirksomhed indenfor kul-turområdet samt en idrætslov her indbefattet fritidsvirksomhed indenfor idrætsomrádetinden FM 2016. Dette agter Naalakkersuisut at følge, som beskrevet i øvrige svarNaalakkersuisut vil derudover fremsætte forslag til inatsisartutlov om kunstnerisk virk-somhed.Inussiarnersumik inuulluaqqusillutaMed venlig hilsen
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