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Rettelsesblad  

Erstatter bemærkninger af 24. februar 2016 

(Der er foretaget rettelser i skemaet, hvor forslaget sammenholdes med gældende lov) 

 

Bemærkninger til lovforslaget  

 

Almindelige bemærkninger  

 

1. Indledning  

Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på om-

rådet, som fastsatte egentlige institutionelle rammer for brancheskolerne, efterfølgende er 

fundet behov for at foretage enkelte ændringer på baggrund af konstaterede uhensigtsmæssig-

heder.  

 

Forslaget har bl.a. til hensigt at sikre et udtrykkeligt hjemmelsgrundlag i erhvervsuddannel-

seslovgivningen med henblik på at optimere udnyttelse af de grønlandske erhvervs- og bran-

cheskolers kapacitet og faglighed, således at skolerne som led i en erhvervsuddannelse kan 

udbyde Anerkendt ErhvervsUddannelsesintroduktions fag og afvikling af dertilhørende prø-

ver. Der er i den forbindelse tale om initiativer, som skolerne selv har efterlyst.  

 

Tilsvarende indgår det i forslaget at afklare det hjemmelsmæssige grundlag i forhold til er-

hvervs- og brancheskolernes udbud af visse videregående uddannelser, som ikke udbydes af 

andre uddannelsesinstitutioner i Grønland.  

 

Derudover har forslaget til hensigt at præcisere, at skolepraktik er subsidiært i forhold til virk-

somhedspraktik, som er det helt centrale element i erhvervsuddannelserne.  

 

Desuden har forslaget til formål at understøtte, at brancheskolernes øverste ledelse til enhver 

tid afspejler uddannelsernes aftagermiljø med henblik på at sikre størst mulig indsigt i de 

kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger i forhold til den enkelte skoles specifikke 

uddannelser. I forlængelse heraf skal de siddende bestyrelser i god tid inden udløb af deres 

funktionsperioder indsende orientering om, hvilke af arbejdsmarkedets organisationer, som 

skal udpege medlemmer til bestyrelsen, ligesom orienteringen også skal angive bestyrelsernes 

størrelse. I henhold til forslaget vil Naalakkersuisut efterfølgende kunne fremsætte kommen-

tarer til orienteringen 

 

Endvidere har forslaget til hensigt at imødegå nogle situationer, hvor det objektivt må konsta-

teres, at det ikke er muligt at nedfælde samtlige af uddannelsens praktikdele i lærlingekon-

trakten eller i uddannelsesaftalen. Det kan navnlig omhandle brancher, hvor et givent enga-

gement er af tidsbegrænset varighed samtidig med, at den relevante uddannelsesinstitution 

kan garantere, at eleven kan gennemføre manglende fastsatte praktikdele som skolepraktik. 
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Samtidig har forslaget til hensigt at tilvejebringe en afklaring af status for elever på skoleprak-

tik, som ikke er omfattet af en lærlingeaftale, hvilket har betydning i relation til elevernes ud-

dannelsesstøtteforhold.  

 

Herudover foreslås det at fjerne den gældende regel om, at personer på et bestemt uddannel-

sesmæssigt niveau alene ud fra deres uddannelse er afskåret fra at modtage tilskud til dækning 

af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i kurser på erhvervsuddannelsesom-

rådet. Dette skyldes, at det er vurderet, at den gældende bestemmelse udgør en unødig hin-

dring i forhold til personer, som ønsker at dygtiggøre sig inden for deres branche. Den gæl-

dende regel udgør først og fremmest et problem i forhold til personer, som tidligere har gen-

nemført f.eks. en lang videregående uddannelse, men som efterfølgende har skiftet erhverv til 

en branche inden for erhvervsuddannelsesområdet. 

 

Endelig indeholder forslaget en bestemmelse om ophævelse af landstingslov om Oqaatsinik 

Pikkorissarfik. Dette skyldes det forhold, at Oqaatsinik Pikkorissarfik nu alene er et kursus-

center, som er umiddelbart underlagt centraladministrationen, hvilket i øvrigt også afspejles i 

loven. Spørgsmålet har ligeledes været drøftet med Oqaatsinik Pikkorissarfiks bestyrelse, som 

har anbefalet en ophævelse, idet Oqaatsinik Pikkorissarfiks institutionelle status og opgaveva-

retagelse ikke begrunder særskilt lovgivning herom. 

 

2. Hovedpunkter i lovforslaget 

 

a) Gældende ret 

Gældende ret består af inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kur-

ser på erhvervsuddannelsesområdet, som ændret ved inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012. 

 

Vedrørende udbydelse af andre uddannelser: 

Det fremgår af lovens § 5 stk. 1, at Naalakkersuisut godkender oprettelse af nye uddannelser 

og kan nedlægge uddannelser. Bestemmelsen omhandler imidlertid alene erhvervsuddannel-

ser, jf. lovens § 2 og ikke Anerkendt ErhvervsUddannelsesintroduktions fag og afvikling af 

dertilhørende prøver. Bestemmelsen omhandler heller ikke videregående uddannelser. 

 

Vedrørende skolepraktik: 

For så vidt angår skolepraktik fremgår det af lovens § 25, stk. 2, 3. pkt., at praktikuddannelsen 

helt eller delvist kan finde sted som skolepraktik. Det fremgår imidlertid ikke udtrykkeligt af 

loven, at skolepraktik er subsidiært i forhold til virksomhedspraktik.  

 

Vedrørende bestyrelsesudpegning: 

Det fremgår af lovens § 34, stk. 1, 1. pkt. at hver brancheskole ledes af en bestyrelse på 5-7 

medlemmer, der udpeges af arbejdsmarkedets organisationer efter regler fastsat i den enkelte 

institutions vedtægt. Bestemmelsen skal sammenholdes med lovens § 35, stk. 7, hvoraf det 
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fremgår, at Naalakkersuisut godkender den enkelte skoles vedtægt, som bestyrelsen udarbej-

der efter en af Departementet for uddannelser fastsat standardvedtægt. 

 

Det er således forudsat, at bestyrelsesudpegningen alene reguleres ud fra de enkelte institutio-

ners vedtægter, som skal godkendes af Naalakkersuisut. Der er i den forbindelse tale om en 

noget tidskrævende proces.  

 

Lærlingeaftalen: 

Det fremgår af lovens § 46, stk. 1, 1. pkt., at det er en betingelse for gennemførelse af en er-

hvervsmæssig grunduddannelse, at der mellem elev og en eller flere virksomheder er indgået 

en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. Derudover fremgår det af bestemmelsens 2. 

pkt., at aftalen skal omfatte alle uddannelsens praktik- og skoleophold, herunder en eventuel 

svendeprøve. 

 

Bestemmelsen er ensbetydende med, at eleven ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse, 

hvis praktikvirksomheden tilkendegiver, at man alene kan tilbyde praktik i f.eks. halvdelen af 

praktiktiden, selv om en branche- eller en erhvervsskole samtidig står inde for, at den reste-

rende praktiktid kan gennemføres som skolepraktik.  

 

Kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesområdet 

Det fremgår af lovens § 61, stk. 1, 3. pkt., at deltagerne på kurser på erhvervsuddannelsesom-

rådet højest må have en kortere videregående uddannelse inden for erhvervsuddannelsesom-

rådet, hvis de skal være berettiget til tilskud til dækning af rejse- og opholdsudgifter med hen-

blik på deltagelse i sådanne kurser. Bestemmelsen blev affattet ud fra overvejelser om, at per-

soner på et sådant uddannelsesmæssigt niveau typisk kunne blive tilgodeset gennem andre 

ressourcer. Dette har imidlertid vist sig ikke at være tilfældet i forhold til kurser på erhvervs-

uddannelsesområdet. 

 

Ophævelse af lov om Oqaatsinik Pikkorissarfik 

Gældende lovgivning består af landstingsforordning nr.14 af 6. november 1997 om Oqaatsi-

nik Pikkorissarfik, som blev vedtaget i forlængelse af finansloven for 1997. Det blev i den 

forbindelse besluttet at etablere en sprogskole med henblik på at styrke indlæringen af sprog.  

 

Derudover reguleres Oqaatsinik Pikkorissarfik af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 16. 

februar 1998 om styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik.  

 

Det fremgår af lovens titel og bemærkningerne til loven at der er tale om et sprogcenter og 

ikke om en egentlig sprogskole. Endvidere fremgår det af den tilhørende bekendtgørelse, at 

bestyrelsen udstikker rammerne for Oqaatsinik Pikkorissarfiks aktiviteter og påser, at disse 

holdes inden for de udstukne rammer. 
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Den gældende retstilstand fremstår endvidere som en mål- og rammelovgivning, der fastlæg-

ger de overordnede formål og rammer for Oqaatsinik Pikkorissarfiks virksomhed og bemyn-

diger Naalakkersuisut til at foretage nærmere reguleringer i overensstemmelse med samfun-

dets behov. 

 

b) Forslaget 

Forslaget medfører, at branche- og erhvervsskolerne efter Naalakkersuisuts godkendelse som 

led i en erhvervsuddannelse vil kunne udbyde Anerkendt ErhvervsUddannelsesintroduktions 

fag og afvikling af dertilhørende prøver. Herudover indsættes der hjemmel til, at branche- og 

erhvervsskolerne efter Naalakkersuisuts godkendelse heraf vil kunne udbyde videregående 

uddannelser inden for skolens område, hvis en lignende uddannelse ikke udbydes af andre 

uddannelser i Grønland. 

 

Desuden indeholder forslaget en præcisering af, at skolepraktik er subsidiært i forhold til virk-

somhedspraktik. 

 

Forslaget betyder samtidig, at bestyrelsesudpegningen ikke fremover skal alene foregå på 

grundlag af brancheskolernes vedtægter, men suppleres af en forudgående orientering af 

Naalakkersuisut. Det skal hertil bemærkes, at det fortsat vil være de relevante organisationer, 

som udpeger medlemmer til bestyrelsen. 

 

Endvidere er der indsat hjemmel til, at Naalakkersuisut efter ansøgning herom fra en branche- 

eller erhvervsskole kan dispensere fra betingelsen om, at en lærlingekontrakt eller uddannel-

sesaftale skal regulere alle uddannelsens praktik- og skoleophold. 

 

Derudover indeholder forslaget en afklaring af den uddannelsesstøttemæssige status i relation 

til elever uden uddannelsesaftale på skoleophold, herunder skolepraktik, der ikke modtager 

løn fra arbejdsgiveren. 

 

Herudover foreslås det, at bestemmelsen i lovens § 61, stk. 1, 3. pkt., der diskvalificerer per-

soner med mere end en kortere videregående uddannelse på erhvervsuddannelsesområdet i 

forhold til at komme i betragtning til tilskud i forbindelse med deltagelse i kurser på er-

hvervsuddannelsesområdet, udgår. Dette motiveres ud fra en vurdering af, at der er tale om en 

unødig hindring i forhold til sådanne personers ønske om at dygtiggøre sig inden for deres 

nye fag på erhvervsuddannelsesområdet. Forslaget tilsigter dermed at fjerne den skadesvirk-

ning, som den gældende bestemmelse har i forhold til personer, som tidligere har gennemført 

en længere videregående uddannelse og efterfølgende har skiftet karriere til en branche inden 

for erhvervsuddannelsesområdet. 

 

Endelig indeholder forslaget som nævnt en bestemmelse om at ophæve landstingsloven om 

Oqaatsinik Pikkorissarfik. Oqaatsinik Pikkorissarfik reguleres også af Hjemmestyrets be-
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kendtgørelse nr. 5 af 16. februar 1998 om styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik, som samtidig 

vil blive ophævet.  

 

Rammerne for Oqaatsinik Pikkorissarfiks aktiviteter vil således fremover blive udstukket af 

Naalakkersuisut, hvilket skal sammenholdes med, at centeret er underlagt Naalakkersuisuts 

almindelige instruktionskompetence. Tilsvarende gælder spørgsmålet om fastsættelse af mål- 

og retningslinjer og godkendelse af aktivitetsplaner.  

 

Der henvises til beskrivelsen heraf under afsnittet Indledning ovenfor og til bemærkningerne 

til forslagets enkelte bestemmelser nedenfor.  

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

 § 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om 

erhvervsuddannelser som ændret ved 

inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012 foretages 

følgende ændringer:  

  § 5.  Naalakkersuisut godkender oprettelse 

af nye uddannelser og kan nedlægge uddan-

nelser. 

  Stk. 2.  Naalakkersuisut godkender endvide-

re brancheskolernes og erhvervsskolernes 

uddannelsesplaner efter indstilling fra bran-

cheskolernes bestyrelse henholdsvis bran-

cheudvalget og kan tilbagetrække godkendel-

sen af brancheskolernes uddannelser efter 

indstilling fra brancheskolernes bestyrelse 

henholdsvis brancheudvalget. Naalakkersui-

sut kan dog uanset eventuel indstilling fra 

brancheskolernes bestyrelse eller brancheud-

valget tilbagetrække en godkendelse af en 

uddannelsesplan, såfremt uddannelsen ikke 

gennemføres i henhold til uddannelsespla-

nen, eller vilkårene for uddannelsen ændrer 

sig væsentligt. 

  Stk. 3.  Det er en betingelse for godkendelse 

af uddannelser, at uddannelsesplaner og stu-

dieordninger er modtaget af Naalakkersuisut 

i færdigbearbejdet stand. 

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler 

om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold, herunder 

1.  § 5.  Naalakkersuisut godkender oprettelse 

af nye uddannelser og kan nedlægge uddan-

nelser. 

  Stk. 2.  Naalakkersuisut godkender endvide-

re brancheskolernes og erhvervsskolernes 

uddannelsesplaner efter indstilling fra bran-

cheskolernes bestyrelse henholdsvis branche-

udvalget og kan tilbagetrække godkendelsen 

af brancheskolernes uddannelser efter indstil-

ling fra brancheskolernes bestyrelse hen-

holdsvis brancheudvalget. Naalakkersuisut 

kan dog uanset eventuel indstilling fra bran-

cheskolernes bestyrelse eller brancheudvalget 

tilbagetrække en godkendelse af en uddannel-

sesplan, såfremt uddannelsen ikke gennemfø-

res i henhold til uddannelsesplanen, eller vil-

kårene for uddannelsen ændrer sig væsentligt. 

  Stk. 3.  Det er en betingelse for godkendelse 

af uddannelser, at uddannelsesplaner og stu-

dieordninger er modtaget af Naalakkersuisut i 

færdigbearbejdet stand. 

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler 

om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold, herunder 

om lærerkvalifikationer. 
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om lærerkvalifikationer.    Stk. 5.  Branche- og erhvervsskolerne kan 

efter Naalakkersuisuts godkendelse heraf 

udbyde Anerkendt ErhvervsUddannelses-

introduktions fag og afvikling af dertilhøren-

de prøver. 

  Stk. 6.  Branche- og erhvervsskolerne kan 

efter Naalakkersuisuts godkendelse heraf 

udbyde videregående uddannelser inden for 

det område, som skolen dækker, såfremt lig-

nende uddannelser ikke udbydes af andre 

uddannelsesinstitutioner i Grønland. 

 Stk. 2.  Til de erhvervsmæssige grunduddan-

nelser skal der indgås en lærlingekontrakt 

eller uddannelsesaftale mellem eleven og 

virksomheden. Til andre erhvervsuddannel-

ser benyttes der en praktikaftale, såfremt der 

i uddannelsen indgår praktikperioder. Prak-

tikuddannelsen kan helt eller delvis finde 

sted som skolepraktik, jf. § 10, stk. 4.    

2.  Stk. 2.  Til de erhvervsmæssige grundud-

dannelser skal der indgås en lærlingekontrakt 

eller uddannelsesaftale mellem eleven og 

virksomheden. Til andre erhvervsuddannelser 

benyttes der en praktikaftale, såfremt der i 

uddannelsen indgår praktikperioder. Praktik-

uddannelsen kan helt eller delvis finde sted 

som skolepraktik, jf. § 10, stk. 4, medmindre 

eleven har afvist et anvist tilbud om praktik-

plads, herunder i en anden by end hvor eleven 

har fast bopæl.  

  Stk. 2.  Til de erhvervsmæssige grundud-

dannelser skal der indgås en lærlingekontrakt 

eller uddannelsesaftale mellem eleven og 

virksomheden. Til andre erhvervsuddannel-

ser benyttes der en praktikaftale, såfremt der 

i uddannelsen indgår praktikperioder. Prak-

tikuddannelsen kan helt eller delvis finde 

sted som skolepraktik, jf. § 10, stk. 4. 

3.  Stk. 2.  Til de erhvervsmæssige grundud-

dannelser skal der indgås en lærlingekontrakt 

eller uddannelsesaftale mellem eleven og 

virksomheden. Til andre erhvervsuddannelser 

benyttes der en praktikaftale, såfremt der i 

uddannelsen indgår praktikperioder. Praktik-

uddannelsen kan helt eller delvis finde sted 

som skolepraktik, jf. § 10, stk. 4, medmindre 

eleven har afvist et anvist tilbud om praktik-

plads, herunder i en anden by end hvor eleven 

har fast bopæl. Naalakkersuisut kan efter an-

søgning herom dispensere fra betingelsen i 3. 

pkt., hvis ganske særlige sociale forhold do-

kumenteret ved erklæring herom fra de socia-

le myndigheder, som ikke kan tilregnes ele-

ven, bevirker, at eleven ikke kan tage imod 

den anviste praktikplads.”  

  Stk. 2.  Bestyrelsens medlemmer skal have 

tilknytning til brancheskolens faglige område 

og det arbejdsmarked, som institutionen 

4.  Stk. 2.  Bestyrelsens medlemmer skal ha-

ve tilknytning til brancheskolens faglige om-

råde og det arbejdsmarked, som institutionen 
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dækker. Bestyrelsen skal tilsammen repræ-

sentere viden om uddannelsesudvikling, kva-

litetssikring, ledelse, organisation og økono-

mi, herunder vurdering i budgetter og regn-

skaber samt viden om erhvervsuddannelses-

kvalitet..    

dækker. Bestyrelsen skal tilsammen repræ-

sentere viden om uddannelsesudvikling, kva-

litetssikring, ledelse, organisation og økono-

mi, herunder vurdering i budgetter og regn-

skaber samt viden om erhvervsuddannelses-

kvalitet. Bestyrelsen fremsender senest 1 år 

inden udløbet af bestyrelsens funktionsperio-

de orientering til Naalakkersuisut om, hvor 

mange medlemmer bestyrelsen ønskes at 

bestå af, og hvilke af arbejdsmarkedets orga-

nisationer, der skal være udpegningsberetti-

gede i den kommende bestyrelsesperiode.  

Naalakkersuisut kan inden for en periode på 

3 måneder efter modtagelse af bestyrelsens 

orientering kommentere på ønsket. Medfører 

bestyrelsens ønske behov for ændring af 

brancheskolens vedtægt, skal bestyrelsen 

senest 6 måneder før udløbet af bestyrelsens 

funktionsperiode fremsende forslag herom til 

Naalakkersuisuts godkendelse. 

  § 46.  Det er en betingelse for gennemførel-

se af en erhvervsmæssig grunduddannelse, at 

der mellem elev og en eller flere virksomhe-

der er indgået en lærlingekontrakt eller en 

uddannelsesaftale. Aftalen skal omfatte alle 

uddannelsens praktik- og skoleophold, her-

under en eventuel svendeprøve. 

  Stk. 2.  Er flere virksomheder parter i afta-

len, skal det af aftalen fremgå, hvilken skole- 

og praktikophold den enkelte virksomhed er 

part i. 

  Stk. 3.  En virksomhed kan ved aftalen for-

pligte sig til at lade en del af elevens uddan-

nelse gennemføre i en anden virksomhed. 

  Stk. 4.  De af Landsstyret godkendte er-

hvervsuddannelser, der ikke kræver lærlin-

gekontrakt eller uddannelsesaftale samt sko-

lepraktikordningen, er ikke omfattet af stk. 1-

3 

5.  § 46.  Det er en betingelse for gennemfø-

relse af en erhvervsmæssig grunduddannelse, 

at der mellem elev og en eller flere virksom-

heder er indgået en lærlingekontrakt eller en 

uddannelsesaftale.  

  Stk. 2.  Lærlingekontrakten eller uddannel-

sesaftalen skal omfatte alle uddannelsens 

praktik- og skoleophold, herunder en eventu-

el svendeprøve. Naalakkersuisut kan efter 

ansøgning fra branche- eller erhvervsskolen 

dispensere herfra, hvis skolen har de fornød-

ne skolepraktikfaciliteter, og kan godtgøre, at 

eleven kan gennemføre manglende praktik-

dele som skolepraktik. Elever uden uddan-

nelsesaftale på skoleophold, herunder skole-

praktik, anses som elever på erhvervsmæssi-

ge grunduddannelser, der ikke modtager løn 

fra arbejdsgiver. 

  Stk. 3.  Er flere virksomheder parter i afta-

len, skal det af aftalen fremgå, hvilket skole- 

og praktikophold den enkelte virksomhed er 

part i. 
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  Stk. 4.  En virksomhed kan ved aftalen for-

pligte sig til at lade en del af elevens uddan-

nelse gennemføre i en anden virksomhed 

eller i skolepraktik. 

  Stk. 5.  De af Landsstyret godkendte er-

hvervsuddannelser, der ikke kræver lærlin-

gekontrakt eller uddannelsesaftale samt sko-

lepraktikordningen, er ikke omfattet af stk. 1-

3. 

 

  § 61.  Inden for et beløb fastsat på finanslo-

ve kan der ydes tilskud til dækning af rejse- 

og opholdsudgifter i forbindelse med kurser 

på erhvervsuddannelsesområdet, der retter 

sig mod ufaglærte og faglærte arbejdere, her-

under arbejdsledige. Deltagerne må højest 

have en kortere videregående uddannelse 

inden for erhvervsuddannelsesområdet.” 

6.  § 61, stk. 1, affattes således: 

”Inden for et beløb fastsat på finansloven kan 

der ydes tilskud til dækning af rejse- og op-

holdsudgifter i forbindelse med kurser på 

erhvervsuddannelsesområdet.”  

      § 2 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 

2016. 

  Stk. 2. Samtidig ophæves landstingslov nr. 

14 af 6. november 1997 om Oqaatsinik Pik-

korissarfik.  

  Stk. 3.  En bestyrelse, som på tidspunktet 

for lovens ikrafttrædelse har mindre end 1 år 

til udløbet af funktionsperioden, skal indsen-

de den i § 1, nr. 4 nævnte orientering hurtigst 

muligt. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget antages at medføre en reduktion for så vidt angår frafald på erhvervsuddannelserne, 

uden at det på det foreliggende grundlag har været muligt at fastsætte præcise tal herfor. End-

videre antages forslaget i det hele at betyde en effektivisering af erhvervsuddannelsesområdet. 

Herudover antages forslaget ikke at medføre direkte økonomiske konsekvenser for det offent-

lige. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet  

Forslaget antages at gøre det nemmere for visse virksomheder at ansætte lærlinge i de situati-

oner, hvor branche- eller erhvervsskolen kan sikre lærlingen skolepraktik, hvis virksomheden 

alene kan tilbyde lærlingen af gennemføre dele af praktikuddannelsen som virksomhedsprak-

tik.  
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5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Lovforslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet og naturen. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget medfører, at skolerne får mulighed for som led i en erhvervsuddannelse at udbyde 

Anerkendt ErhvervsUddannelsintroduktions fag og afvikling af dertilhørende prøver. Elever-

ne opkvalificeres gennem deltagelsen i de enkelte fag og får derved bedre forudsætninger for 

at gennemføre uddannelsen og bliver bedre rustet til videre uddannelse Dette vil betyde, at 

eleven vil være bedre rustet til at møde de krav, som erhvervsuddannelsen stiller, hvilket 

overordnet antages at medføre bedre muligheder for at gennemføre uddannelsen. 

 

Forslaget antages samtidig at gøre det nemmere for en lærling at gennemføre en erhvervsud-

dannelse i de tilfælde, at lærlingens arbejdsgiver alene kan tilbyde delvis virksomhedspraktik. 

Det skal endvidere bemærkes, at forpligtelse til at tage imod et tilbud om anvist praktik, før 

lærlingen kan komme i betragtning til skolepraktik, udgør en præcisering af praksis. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Lovforslaget har ingen konsekvenser i forhold til Rigsfællesskabet eller for den fortsatte im-

plementering af selvstyret. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer 

Lovforslaget har i perioden 4. december 2015 til 8. januar 2016 været til høring hos følgende 

høringsparter:  

Formandens Departement 

Finansdepartementet  

Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur  

Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet  

Departementet for Sundhed  

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel  

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender 

Råstofdepartementet 

Grønlands Erhverv (GE) 

SIK  

KANUKOKA  

NUSUKA 

IMAK 

AK 

ASG 

Ilisimatusarfik  

Avannaani Ilinniarnertuungorniarfik/Nordgrønlands Gymnasium 

Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik/Midtgrønlands Gymnasium 

Campus Kujalleq 
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Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI) 

INUILI 

Søfartsskolen 

NI-Nuuk 

Center for Sundhed 

Perorsaanermik Ilinniarfik 

Fåreholderskolen 

Fisker- og Fangerskolen 

Kunstskolen 

Det Grønlandske Hus i Aahus 

Det Grønlandske Hus i Odense 

Det Grønlandske Hus i Aalborg 

Det Grønlandske Hus i København 

Kommuneqarfik Sermersooq 

Kommune Kujalleq 

Qeqqatta Kommunia 

Avalak 

Kisaq 

KIK 

Center for National Vejledning 

MIO 

 

 

Der var ved høringsfristens udløb modtaget svar fra følgende høringsparter:  

ASG, GUX Aasiaat, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, Departementet for 

Sundhed, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, Qaasuitsup Kom-

munia, som ikke havde bemærkninger til forslaget.  

 

Endvidere er der modtaget høringssvar fra MIO, Kommuneqarfik Sermersooq, SIK, Center 

for Sundhedsuddannelser, GE, AK, Ilisimatusarfik, Q og Kommune Kujalleq, hvis høringsbi-

drag er gennemgået i vedlagte høringssvarnotat. 

 

På baggrund af høringssvar fra GE er den i forslagets høringsudgave indeholdte bestemmelse 

om Naalakkersuisuts mulighed for aktivt at intervenere i bestyrelsesudpegningsprocessen ud-

gået. Dette er ensbetydende med, at bestyrelsesudpegningen fortsat vil blive reguleret af bran-

cheskolerens vedtægter. Den foreslåedes bestemmelse er nu affattet således, at en afgående 

bestyrelse senest 1 år inden udløbet af bestyrelsens funktionsperiode skal orientere Naalak-

kersuisut om, hvordan man ønsker at fastlægge bestyrelsesudpegningen for den kommende 

bestyrelsesperiode. Naalakkersuisut vil herefter kunne kommentere herpå. Bestemmelsen er 

ensbetydende med, at en afgående bestyrelse i god tid inden udløbet af sin funktionsperiode 

skal gøre sig overvejelser om den kommende bestyrelsesperiode. 
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Bestemmelsens reelle ændring består således i, at arbejdet med at regulere den kommende 

bestyrelsesperiode fremrykkes med henblik på at sikre en hurtigere og smidigere overgang 

mellem 2 bestyrelsesperioder. Der skabes hermed øget mulighed for tidlige overvejelser og 

dialog omkring bestyrelsesreguleringen, inden der fremsendes en formel indstilling om ved-

tægtsændringer. 

 

Det vil således forsat være de enkelte brancheskoler, som regulerer bestyrelsesudpegningen 

gennem de af skolerne udarbejdede vedtægter. Bestemmelsen afspejler derfor den tillid, som 

kendetegner den gældende lovs hovedprincip om brancheskolernes selvforvaltning med øgede 

frihedsgrader og ansvar for opgaveløsningen. 

 

 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

  

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Bestemmelsen muliggør, at en branche- eller erhvervsskole som led i en erhvervsuddannelse 

kan gennemføre Anerkendt ErhvervsUddannelsesintroduktions fag med tilhørende prøver. 

Der er således ikke tale om en generel adgang til at udbyde Anerkendt ErhvervsUddannelses-

introduktion. Undervisningen skal tilrettelægges som en del af erhvervsuddannelsesforløbet, 

som et målrettet forløb for personer, der er optaget på en erhvervsuddannelse. 

 

Bestemmelsen tænkes fortrinsvis anvendt i forhold til personer, som ikke formelt har kvalifi-

ceret sig til en erhvervsuddannelse, idet de eksempelvis hverken har gennemført folkeskolen 

eller bestået et AEU-forløb. 

 

I forhold til bestemmelsens stk. 2 vedrørende videregående uddannelse er det en betingelse, at 

der er tale om en videregående uddannelse med et indhold, som ikke udbydes af andre uddan-

nelsesinstitutioner i landet. Dette er ensbetydende med, at bestemmelsen ikke kan benyttes til 

at iværksætte konkurrerende undervisningsvirksomhed. 

 

Til nr. 2 

Bestemmelsen har som formål at understrege, at skolepraktik er subsidiært og dermed princi-

pielt set er en undtagelse til hovedreglen om at en erhvervsuddannelse gennemføres på bag-

grund af bl.a. virksomhedspraktik. Det fremgår samtidig af bestemmelsen, at skolepraktik 

ikke kan tilbydes en elev, som eventuelt skulle undslå sig fra at tage i mod et anvist tilbud om 

praktik i en anden by end der, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret.  
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Til nr. 3 

Bestemmelsen supplerer den gældende lovs § 35, stk. 7, af hvilken det fremgår, at bestyrel-

sesudpegningen reguleres af brancheskolens vedtægter. 

 

Det er fortsat de relevante organisationer i form af organisationer, som er tilknyttet den på-

gældende brancheskoles faglige aftagerområde, som udpeger de enkelte medlemmer direkte 

til bestyrelserne. Ændringen består i, at den afgående bestyrelse skal fremsende en orientering 

til Naalakkersuisut om, hvor mange medlemmer bestyrelsen skal bestå af og hvilke af ar-

bejdsmarkedets organisationer, som skal udpege medlemmerne i den kommende bestyrelses-

periode.  

 

Naalakkersuisut påser samtidig, at de bestyrelsesudpegende organisationer er tilknyttet det 

faglige aftagerområde, som den pågældende skole varetager, når Naalakkersuisut godkender 

den enkelte brancheskoles vedtægt i medfør af den gældende lovs § 35, stk. 7. 

 

Fremgangsmåden vil være, at de siddende bestyrelser inden et år før udløb af deres funktions-

periode indsender orienteringer til Naalakkersuisut om, hvilke organisationer og antallet af 

disse, som skal udpege bestyrelsesmedlemmer til den næstkommende bestyrelsesperiode. 

Naalakkersuisut kan efterfølgende kommentere på de af den afgående bestyrelse fremsatte 

ønsker. 

Benyttelsen af ”ønskes” i bestemmelsens 2. pkt. implicerer, at der er tale om forhold, som 

endeligt reguleres af vedtægterne, jf. den gældende lovs § 35, stk. 7. Den endelige fastsættelse 

af, hvor mange medlemmer bestyrelsen skal bestå af samt fastlæggelse af kredsen af udpeg-

ningsberettigede organisationer vil således forsat reguleres af vedtægterne. 

 

Bestemmelsens reelle ændring består således i, at arbejdet med at regulere den kommende 

bestyrelsesperiode fremrykkes med henblik på at sikre en hurtigere og smidigere overgang 

mellem 2 bestyrelsesperioder. Der skabes hermed øget mulighed for tidlige overvejelser og 

dialog omkring bestyrelsesreguleringen, inden der fremsendes en formel indstilling om ved-

tægtsændringer. 

 

Til nr. 4 

Det fremgår af bestemmelsen, at den gældende bestemmelses stk. 1 er opdelt i stk. 1 og stk. 2. 

 

Stk. 1 viderefører den grundlæggende hovedregel for erhvervsuddannelser om, at disse forud-

sætter lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. Herudover er kravene til, hvad en lærlin-

gekontrakt eller uddannelsesaftale som hovedregel skal indeholde, blevet udskilt til 1. pkt. i et 

nyt stk. 2. 

 

Nr. 5 ændrer endvidere den gældende lovs § 46 ved at indsætte et nyt 2. pkt. i stk. 2 som en 

undtagelsesregel til hovedreglen i bestemmelsens 1. pkt. om, at en lærlingekontrakt eller ud-
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dannelsesaftale skal omfatte alle uddannelsens praktik- og skoleophold, herunder en eventuel 

svendeprøve. 

 

Bestemmelsen forudsætter, at en branche- eller erhvervsskole involveres, idet dispensation 

alene kan meddeles på grundlag af en ansøgning fra en branche- eller erhvervsskole. I den 

forbindelse er det afgørende, at skolen med fornøden sikkerhed kan dokumentere, eksempel-

vis ved at henvise til skolens faciliteter, redskaber m.m. og hermed sikre, at eleven kan gen-

nemføre de manglende praktikdele som skolepraktik. Bestemmelsen implicerer samtidig, at 

visse dele af praktikforløbet skal gennemføres som virksomhedspraktik hos arbejdsgiveren. 

 

Endvidere er der indsat et nyt sidste pkt. i bestemmelsens stk. 2, hvis formål alene består i at 

afklare status for elever uden en uddannelsesaftale i forhold til modtagelse af uddannelsesstøt-

te i henhold til reglerne om uddannelsesstøtte. 

 

Til nr. 5. 

Bestemmelsen er ensbetydende med, at det afgørende for, om der kan ydes tilskud til et kur-

sus, fremover vil afhænge af, om kurset har et erhvervsuddannelsesindhold. I forhold til den 

gældende bestemmelse er både begrænsningen i forhold til uddannelsesniveau og kravet om, 

at der alene kan ydes tilskud til ufaglærte og faglærte, udgået. Dette skyldes, at disse kriterier 

anses for unødvendige, når det fremgår, at der alene kan ydes tilskud til kurser, som tematisk 

omhandler erhvervsuddannelsesområdet. 

 

Til nr. 6 

Bestemmelsen vedrører ophævelse af landstingslov om Oqaatsinik Pikkorissarfik. Som anført 

under de almindelige bemærkninger skyldes det, at Oqaatsinik Pikkorissarfik nu alene er et 

kursuscenter, som er umiddelbart underlagt centraladministrationen, hvilket i øvrigt også af-

spejles i loven. Dette betyder, at Oqaatsinik Pikkorissarfik institutionelle status og opgaveva-

retagelse ikke begrunder særskilt lovgivning herom. Rammerne for Oqaatsinik Pikkorissarfiks 

aktiviteter vil således fremover blive udstukket af Naalakkersuisut, hvilket også gælder 

spørgsmålet om fastsættelse af mål- og retningslinjer og godkendelse af aktivitetsplaner. 

 

 

Til § 2 

 

Bestemmelsen angiver forslagets ikrafttrædelsestidspunkt.  

 

Bestemmelsens stk. 2 omhandler den situation at en bestyrelse har mindre en 1 år til udløbet 

af sin funktionsperiode på tidspunktet for lovens ikrafttrædelse. 

 

  





    


Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik 


Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 
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Til høringsparter ifølge forsendelsesliste  
  


  


Forslag til inatsiartutlov om ændring af inatsisartutlov om erhvervsuddannelser


og kurser på erhvervsuddannelsesområdet 


4-12-2015 


Sagsnr. 2015 - 14647 


Dok. nr. 1466106 


 


Postboks 1029  


3900 Nuuk  


Tlf: +299 34 50 00  


Fax:+299 32 20 73  


Email: ikiin@nanoq.gl 


www.nanoq.gl 


 


 


 


Vedlagt fremsendes til høring forslag til inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 
10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet 
som ændret ved inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012.  


 
Forslaget indeholder en række justeringer i forhold til den gældende lovgivning med 
henblik at tilvejebringe en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af erhvervsuddannel-


sesområdet.  
 
Forslaget har til formål at sikre en bedre udnyttelse af branche- og erhvervsskolernes 


ressourcer i forhold til undervisning og udbud af uddannelser, en smidiggørelse af be-
styrelsesudpegningsproceduren, præcisering af praktikuddannelsens vigtighed og en 
tilpasning af reglerne vedrørende adgangen til at deltage i kurser på arbejdsmarkedet.  
 


Om den nærmere baggrund for forslaget, dets formål og indhold henvises til medsendte 
bemærkninger til forslaget. 
 


Eventuelle bemærkninger bedes være Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning 
og Kirke i hænde senest den 8. januar 2016. Bemærkninger bedes fremsendt til depar-


tementets officielle mail-adresse: ikiin@nanoq.gl, alternativt til Departementets officielle 


brevpostadresse:  
 


Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Postbox 1029, 3900 Nuuk.  
 
 


Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen 
 


Marcus Dalro 
Juridisk specialkonsulent 
E-mail: mada@nanoq.gl 
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24. februar 2016                                                                                                                FM 2016/113 
 
 
BILAG 1 
Høringssvarnotat vedr. forslag til inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov 
om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesloven 
 
Skematisk opstilling af høringssvar og disses eventuelle indarbejdelse 
 
 
           
Bemærkninger Høringspart Indarbejdet Begrundelse 


GE ser generelt positivt på de 
ændringer, der foretages med 
lovforslaget. 


GE Nej Bemærkningerne foranlediger ikke 
ændringer i forslaget. 


Ændringerne til § 34 bør udgå, 
idet de indebærer risiko for 
politisk misbrug. Det bør 
således fortsat være 
bestyrelserne, som angiver de 
organisationer, som skal 
udpege til bestyrelserne 


GE Ja Det vil fortsat være bestyrelserne, 
som indstiller hvilke 
organisationer, som skal indstille 
til bestyrelserne. Bemærkningen er 
imidlertid blevet indarbejdet, 
således at Naalakkersuisuts 
mulighed for i sidste instans at 
intervenere og aktiv fastsætte 
antallet af bestyrelsesmedlemmer 
samt kredsen af 
udpegningsberettigede 
organisationer, nu er udgået. 
 
 
Dette er ensbetydende med, at 
bestyrelsesudpegningen fortsat vil 
blive reguleret af brancheskolerens 
vedtægter, jf. den gældende lovs § 
35, stk. 7. Den foreslåedes 
bestemmelse er nu affattet således, 
at en afgående bestyrelse senest 1 
år inden udløbet af bestyrelsens 
funktionsperiode skal orientere 
Naalakkersuisut om, hvordan man 
ønsker at fastlægge 
bestyrelsesudpegningen for den 
kommende bestyrelsesperiode. 
Naalakkersuisut vil herefter kunne 
kommentere herpå. Bestemmelsen 
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er ensbetydende med, at en 
afgående bestyrelse i god tid inden 
udløbet af sin funktionsperiode 
skal gøre sig overvejelser om den 
kommende bestyrelsesperiode. 
 
Bestemmelsens reelle ændring 
består således i, at arbejdet med at 
regulere den kommende 
bestyrelsesperiode fremrykkes 
med henblik på at sikre en 
hurtigere og smidigere overgang 
mellem 2 bestyrelsesperioder. Der 
skabes hermed øget mulighed for 
tidlige overvejelser og dialog 
omkring bestyrelsesreguleringen, 
inden der fremsendes en formel 
indstilling om vedtægtsændringer. 
 
Det vil således forsat være de 
enkelte brancheskoler, som 
regulerer bestyrelsesudpegningen 
gennem de af skolerne 
udarbejdede vedtægter. 
Bestemmelsen afspejler derfor den 
tillid, som kendetegner den 
gældende lovs hovedprincip om 
brancheskolernes selvforvaltning 
med øgede frihedsgrader og ansvar 
for opgaveløsningen. 
 
Forslaget ændrer i øvrigt ikke på, 
at brancheskolernes øverste ledelse 
til enhver tid skal afspejle 
uddannelsernes aftagermiljø med 
henblik på at sikre størst mulig 
indsigt i de kompetencer, som 
arbejdsmarkedet efterspørger i 
forhold til den enkelte skoles 
specifikke uddannelser. Derfor 
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skal de siddende bestyrelser i god 
tid inden udløb af deres 
funktionsperioder indsende 
indstillinger om, hvilke af 
arbejdsmarkedets organisationer, 
som skal udpege medlemmer til 
bestyrelsen, ligesom 
indstillingerne også skal angive 
bestyrelsernes størrelse. 
Ressortmyndigheden kan således 
alene korrigere indstillingerne, 
såfremt disse ikke stemmer 
overens med lovgivningen. Det 
kan f.eks. dreje sig om, at en 
indstilling ikke opfylder lovens 
betingelser om, at bestyrelsen skal 
have en tilknytning til 
brancheskolens faglige område og 
det arbejdsmarked, som skolen 
dækker. 


Den foreslåede mulighed for i 
§ 5, stk. 5 for at branche- og 
erhvervsskoler efter 
Naalakkersuisuts godkendelse 
kan udbyde AEU-
introduktionsfag er ikke 
foreneligt med 
Naalakkersuisuts politik på 
området. 
 
Det anbefales derfor, at 
branche- og erhvervsskolerne i 
stedet åbner op for, at en 
borger kan gå op til en 
optagelsesprøve til en branche- 
eller erhvervsskole i stedet for 
at indføre undervisning i AEU. 
Branche- og erhvervsskolerne 
bør fokusere på at sørge for, at 
der er muligheder for at støtte 


Departementet 
for Erhverv, 
Arbejdsmarked 
og Handel 


Nej Det skal hertil bemærkes, hvilket 
også fremgår af forslaget, at den 
foreslåede ændring vedrørende § 
5, stk. 5 ikke tilsigter at etablere en 
konkurrencesituation. Hertil 
kommer, at den foreslåede 
bestemmelse ikke implicerer en 
desavouering i forhold til 
Piareersarfiits indsats i relation til 
de nævnte indsatser om basale 
færdigheder som at stå op om 
morgenen, møde til tiden m.v. i 
forhold til den i høringsbidraget 
nævnte mål gruppe. 
 
Det er imidlertid vigtigt at 
bemærke, at det i høringsbidraget 
anførte jo allerede er muligt i dag i 
form af eksempelvis flex-forløb, 
der indeholder undervisning på 
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efter en persons AEU-forløb på 
Piareersarfiit, hvis den 
pågældende ikke har lært 
tilstrækkeligt på Piareersarfiit. 
Det kan f.eks. være ekstra 
undervisning i dansk og 
engelsk for at undgå frafald 
pga. sprogbarrierer. 
 
Det antages ikke, at branche- 
og erhvervsskolerne kan løfte 
den tunge del af den yngre 
befolkning (ungemålgruppen) 
ift. opkvalificering, da de 
kræver en masse ressourcer 
udover at yde faglig 
undervisning. Grundlaget for at 
give undervisning i AEU-fag i 
Piareersarfiit er nemlig, at man 
skal kunne opkvalificeres i 
grundlæggende og basale 
færdigheder, der sammen med 
en vejledningsindsats skal føre 
til en afklaring ift. uddannelse 
og erhverv. Det drejer sig f.eks. 
om at lære folk at stå op om 
morgenen, møde til tiden og 
modtage indlæring i deres 
vante omgivelser, så de kan 
flytte fra hjembyen for at tage 
en uddannelse. 
 
Det er ikke branche- og 
erhvervsskolernes rolle at lære 
eleverne at stå op om 
morgenen, møde til tiden, 
modtage indlæring uden for 
vante omgivelser. 
 
Branche- og erhvervsskolerne 


AEU/FA-niveau. Det eneste, der 
tilsigtes ændret, er således 
muligheden for prøveaflæggelse. 
Derfor synes det anførte i 
høringsbidraget i al væsentlighed 
ikke at berøre ændringsforslaget, 
som jo alene omhandler AEU som 
led i en erhvervsuddannelse. 
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bør i stedet fokusere på at 
undgå frafald på deres 
uddannelser og yde f.eks. 
ekstraundervisning for elever, 
der har vanskeligheder i 1 eller 
2 fag., således at de kan 
gennemføre uddannelsen. 


SIK støtter forslaget, også på 
grund af etablering af skole- og 
praktikmuligheder på 
ungdomsuddannelserne. Det 
vil resultere i, at unge, der ikke 
kan finde praktikplads, vil få 
mulighed for at dygtiggøre sig 
gennem arbejde og dermed få 
mulighed for at færdiggøre 
deres uddannelse. Dette vil få 
positive følger for vort land. 


SIK Nej Bemærkningerne foranlediger ikke 
ændringer i forslaget. 


Der er tilslutning til, forslagets 
bestemmelse om, at personer 
får mulighed for at få tilskud til 
dækning af udgifter i 
forbindelse med deltagelse i 
kurser på 
erhvervsuddannelsesområdet, 
uanset deres tidligere 
uddannelsesmæssige baggrund.  


MIO, Kommune 
Kujalleq 


Nej Bemærkningen, som ikke 
foranlediger ændringer i forslaget, 
omhandler bestemmelsen, om at 
tilskud til deltagelse i de 
pågældende kurser nu ikke 
længere skal afhænge af, hvilken 
uddannelsesmæssig baggrund 
kursisten har. Spørgsmålet om 
tilskud til et kursus vil fremover 
afhænge af, om kurset har et 
erhvervsuddannelsesindhold.  


De forskellige 
konsekvensberegninger er 
nødvendige. Der kunne 
imidlertid med fordel tilføjes 
yderligere et afsnit i 
bemærkningerne om 
konsekvenser for børn og unge. 
 


MIO Nej Et sådant yderligere afsnit vil 
forudsætte en generel ændring af 
Selvstyrets retningslinjer for 
regeludarbejdelse. Dette vil 
antageligvis kunne lade sig gøre, 
hvis de implicerede instanser 
finder det hensigtsmæssigt. 


På trods af formålet om at 
understøtte brancheskolernes 
øverste ledelse til altid at 


Center for 
Sundhedsuddan
nelser 


Nej Den gældende lov tilgodeser 
faktisk også sådanne 
brancheskoler, ligesom forslaget 
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afspejle uddannelsernes 
aftagermiljø med henblik på at 
sikre størst mulig indsigt i de 
kompetencer, som 
arbejdsmarkedet efterspørger, 
tilgodeser forslaget ikke skoler, 
hvor den primære aftager er 
offentlige institutioner. I dag 
har Center for 
Sundhedsuddannelser også et 
bestyrelsesmedlem, som er 
udpeget af Departementet for 
Sundhed. Dette garanterer, at 
skolens udbud af uddannelser 
dels er i overensstemmelse 
med behovet gos 
arbejdsgiverne og dels, at 
skolens udbud er i 
overensstemmelse med 
strategiske målsætninger og 
planer inden for social- og 
sundhedsområdet. 


(Peqqissaaner-
mik Ilinniarfik) 


ikke tilsigter at ændre på den 
gældende mulighed for også at 
lade de udpegende organisationer 
bestå af aktører, der har en 
umiddelbar interesse i den 
pågældende skoles uddannelser.  
 


Det fremgår ellers af den gældende 
lov, at de udpegende organisatio-
ner består af aktører, der har en 
umiddelbar interesse i den 
pågældende skoles uddannelser, og 
derfor eksempelvis også kan 
omfatte Grønlands Selvstyre eller 
f.eks. en forening som 
KANUKOKA, hvis disse må 
antages at have en særlig interesse 
og viden om de uddannelser, som 
den pågældende skole udbyder. 


Der udtrykkes støtte til, at det 
præciseres, at 
skolepraktikordningen er 
subsidiær i forhold til 
virksomhedspraktik. 


Kommuneqarfik 
Sermersooq, 
Kommune 
Kujalleq 


Nej Bemærkningen foranlediger ingen 
ændringer. 


Det ønskes påpeget, at det pt. 
er en udfordring, hvis en elev 
dumper i den teoretiske del af 
praktikperioden, da eleven 
tilsyneladende skal vente et 
helt år, får eleven kan gå til 
reeksamen. 


Kommuneqarfik 
Sermersooq 


Nej Spørgsmålet reguleres ikke af 
forslaget. Spørgsmålet om 
konsekvenser af en ikke bestået 
eksamen reguleres i stedet af 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 
18. marts 2015 om eksamener ved 
erhvervsuddannelserne og ikke 
mindst de uddannelsesplaner, som 
regulerer den konkrete uddannelse.


Det tages til efterretning, at 
loven om Oqaatsinik 
Pikkorissarfik ophæves, og at 
centrets aktiviteter videreføres 


Kommuneqarfik 
Sermersooq, 
Kommune 
Kujalleq 


Nej Bemærkningen foranlediger ikke 
ændringer i forslaget. 
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i andet regi. 


Kommunen kan tilslutte sig 
forslaget og det bemærkes, i 
den forbindelse, at adgangen til 
at udbyde Anerkendt 
ErhvervsUddannelsesintroduk-
tions fag og afvikling af 
dertilhørende prøver sker som 
”led i en erhvervsuddannelse”. 
Der er således ikke tale om en 
generel adgang til at udbyde 
Anerkendt 
ErhvervsUddannelsesintroduk-
tion 


Kommune 
Kujalleq 


Nej Bemærkningen foranlediger ikke 
ændringer i forslaget, ligesom det 
anførte i øvrigt kan bekræftes.  


Kommunen bemærker, at de 
nuværende regler om 
udpegning af 
medarbejderrepræsentanter til 
brancheskolernes bestyrelser 
tilsyneladende er udgået. Er det 
en fejl. 
 
AK kan ikke acceptere, at 
medarbejderrepræsentation 
udgår af bestyrelserne. 


Kommune 
Kujalleq, AK 


Nej Reglerne er ikke udgået og berøres 
i øvrigt slet ikke af forslaget.  
 
Reglerne om udpegning af 
medarbejderrepræsentanter til 
bestyrelserne fremgår af den 
gældende lovs § 34, stk. 1, 2. pkt.  
 
Den version af lovforslaget, som 
blev sendt i høring, vedrørte § 34, 
stk. 1, 1. pkt. 
 
I øvrigt skal det bemærkes, at 
forslaget nu ikke længere berører § 
34, stk. 1, som konsekvens af den 
ændring, som GE’s høringssvar 
afstedkom. 


Kommunen kan tilslutte sig 
ændringsforslaget vedrørende 
branche- og erhvervsskolernes 
bestyrelser, da det muliggør en 
mere smidig arbejdsgang ved 
eventuelle ændringer af 
bestyrelserne.  


Kommune 
Kujalleq 


Nej Det skal bemærkes, at forslagets 
bestemmelser vedrørende 
bestyrelser alene omhandler 
brancheskoler og ikke 
erhvervsskoler, idet sidstnævnte 
ikke har bestyrelser, jf. den 
gældende lovs § 3, stk. 2. 
Derudover er det korrekt, at 
ændringen vil smidiggøre 
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fastlæggelse af, hvilke 
organisationer, som skal udpege 
bestyrelserne. Det skal dog 
samtidig bemærkes, at den omtalte 
bestemmelse nu er blevet ændret 
som følge af GE’s høringssvar jf. 
ovenfor. 


Der stilles spørgsmål ved, 
hvorfor der ikke er 
reaktionsmuligheder ved fejl i 
vedtægterne, når 
ressortmyndigheden jo skal 
godkende vedtægterne. 


Kommune 
Kujalleq, AK 


Nej Dette skyldes, at 
godkendelseskompetencen ikke 
umiddelbart kan sidestilles med en 
positiv adgang til at fastsætte 
organisationer i overensstemmelse 
med lovgrundlaget, hvis en 
bestyrelse ikke selv formår det. 
Forslaget ændrer i øvrigt ikke 
herpå, jf. det anførte ovenfor 
vedrørende GE´s høringssvar. 


Det bør indgå i overvejelserne 
at flytte 
udpegningskompetencen til 
centraladministrationen. 


Kommune 
Kujalleq 


Nej Dette risikerer at underminere den 
gældende lovs overordnede formål 
om at sikre brancheskolerne 
armslængde og selvforvaltning i 
forhold til centraladministrationen. 


Der foreslås ligeledes indsat en 
bestemmelse, som muliggør 
også kortere praktikdele, som 
ikke omfatter hele 
uddannelsesforløbet og som 
kan gennemføres som 
virksomhedspraktik. Dette vil 
muliggøre en fleksibel 
administrativ fremgangsmåde, 
som muliggør nyttiggørelse af 
de ”kortere praktikdele” i 
virksomhedspraktik. 


Kommune 
Kujalleq 


Nej Bemærkningen er ikke indarbejdet, 
idet forslaget slet ikke tager 
stilling til længden af en 
uddannelses praktikdele. Dette er 
et forhold, som reguleres af de 
uddannelsesplaner, som gælder for 
den enkelte uddannelse og som 
skolerne, herunder skolernes 
bestyrelser, selv er med til at 
fastlægge. Eftersom skolernes 
bestyrelser afspejler det 
arbejdsmarked, som uddannelserne 
knytter sig til, er det fundet mest 
hensigtsmæssigt, at bestyrelserne 
selv kan regulere dette spørgsmål. 


Hvilke kriterier ligger der i 
ordet ”kan” i forhold til 
formuleringen af 


Kommune 
Kujalleq 


Nej Bestemmelsen er nu affattet 
således: ”Inden for et beløb fastsat 
på finansloven kan der ydes 
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bestemmelsen, om at tilskud til 
deltagelse i de pågældende 
kurser nu ikke længere skal 
afhænge af, hvilken 
uddannelsesmæssig baggrund 
kursisten har.  


tilskud til dækning af rejse- og 
opholdsudgifter i forbindelse med 
kurser på 
erhvervsuddannelsesområdet”. 
 
”Kan” implicerer, at tilskuddene 
skal holde sig inden for det på 
finansloven fastsatte beløb. og at 
der skal være tale om kurser på 
erhvervsuddannelsesområdet. 


Ilisimatusarfik ser med stor 
bekymring på forslagets 
bestemmelse om, at branche- 
og erhvervsskolerne fremover 
efter Naalakkersuisuts 
godkendelse vil kunne tilbyde 
videregående uddannelser 
inden for det område, som 
skolen dækker, såfremt 
lignende uddannelser ikke 
udbydes af andre 
uddannelsesinstitutioner i 
Grønland. 
 
Alle videregående uddannelser 
i Grønland hører under et 
universitet, bortset fra SPS. 
Uddannelser uden for 
universitetsregi er ikke 
forskningsbaserede, ligesom 
der spørges til, om de i givet 
fald skal kategoriseres som 
værende på bachelor- eller 
kandidatniveau.  
 
Bestemmelsen strider samtidig 
med princippet om at samle 
videregående uddannelser på 
universitetsniveau på 
Ilisimatusarfik med henblik på 


Ilisimatusarfik Nej Bestemmelsen skal ses i lyset af 
ønsket om at sikre en optimal 
udnyttelse af de grønlandske 
uddannelsesinstitutioners 
kapacitet. 
 
Det er i den forbindelse vigtigt at 
understrege, at forslaget ikke er 
ensbetydende med en generel 
adgang for branche- og 
erhvervsskolerne til at udbyde 
videregående uddannelser. En 
branche- eller erhvervsskole kan 
således ikke uden videre med 
afsæt i forslaget iværksætte en 
videregående uddannelse. 
Iværksættelse af en videregående 
uddannelse vil alene kunne ske, 
når der i hvert enkelt tilfælde efter 
en konkret vurdering meddeles en 
begrundet tilladelse hertil.  
 
Derudover vil Ilisimatusarfik blive 
hørt i hvert enkelt tilfælde.  
 
Endvidere skal det bemærkes, at 
forslaget ikke åbner op for en 
konkurrencesituation. Den 
pågældende branche- eller 
erhvervsskole vil således alene 
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at sikre stordriftsfordele og 
kritisk masse. 
 
Hvis erhvervsskolerne skal til 
at etablere bacheloruddannelser 
(i lighed med SPS), udvandes 
bachelorgraden i Grønland 
endnu mere, end den er i 
forvejen. 
 
Der imødeses en udfordring 
med at kvalitetssikre, 
undervisnings-, forsknings- og 
studiemiljøet, såfremt det 
spredes ud på flere 
institutioner. 
 
Hvis erhvervsskolerne får 
mulighed for at tilbyde 
bacheloruddannelser, så vil 
Ilisimatusarfik meget gerne 
inddrages i processen omkring 
tilblivelse af den enkelte 
uddannelse.  


kunne få tilladelse til at udbyde en 
bestemt videregående uddannelse, 
hvis en sådan uddannelse ikke 
udbydes af andre 
uddannelsesinstitutioner i 
Grønland, ligesom den 
pågældende uddannelse skal være 
omfattet af det faglige område, 
som skolen dækker.  


Det findes problematisk, at 
kompetence til at fastsætte 
hvilke organisationer, som skal 
udpege medlemmer til 
brancheskolernes bestyrelser, 
lægges fra den enkelte 
uddannelsesinstitution over i et 
departement. 
Uddannelsesinstitutionen er 
lige så kompetent som 
departementet. 


AK Nej I henhold til den gældende lov er 
det bestyrelserne, som fastsætter 
de udpegningsberettigede 
organisationer. Det vil i henhold til 
forslaget fortsat være 
bestyrelserne, som indstiller hvilke 
organisationer, som skal indstille 
til bestyrelserne. 
 
Nu skal indstillingerne derimod 
sendes direkte til 
ressortmyndigheden og ikke først 
angives i vedtægterne, som 
herefter skal godkendes af 
Naalakkersuisut. 
Ressortmyndigheden kan således 
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alene korrigere indstillingerne, 
såfremt disse ikke stemmer 
overens med lovgivningen, jf. også 
kommentaren ovenfor til 
Kommune Kujalleqs og AK’s 
bemærkning.  


 
Derudover er der modtaget høringssvar fra ASG, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale 
Anliggender, Departementet for Sundhed, GUX Aasiaat, Qaasuitsup Kommunia, Departementet for 
Natur, Miljø og Justitsområdet, som ikke havde bemærkninger til forslaget. 





