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TILLÆGSBETÆNKNING
Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget
vedrørende

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af
zoonoser og zoonotiske agens.
Fremsat af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug

Afgivet til forslagets 3. behandling

Udvalget har under behandlingen senest bestået af:
Inatsisartutmedlem Nikolaj Jeremiassen, Siumut, formand
Inatsisartutmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Inatsisartutmedlem Michael Rosing, Demokraterne
Inatsisartutmedlem Jens Immanuelsen, Siumut
Inatsisartutmedlem Siverth K. Heilmann, Atassut
Inatsisartutmedlem Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Hans Enoksen, Partii Naleraq

Udvalget har efter 2. behandlingen d. 1. december 2015 gennemgået forslaget.
Forslagets indhold og formål
I forbindelse med 2. behandlingen af forslaget blev det af Naalakkersuisut oplyst, at der til 3.
behandlingen ville blive fremlagt ændringsforslag (i praksis omdelt d. 30. november 2015).
Forslaget blev på den baggrund henvist til fornyet udvalgsbehandling.
Udvalgets behandling af forslaget
Udvalget har gennemgået ændringsforslaget, og skal herom bemærke:
Udvalget finder det umiddelbart vanskeligt at forkaste ændringsforslaget, idet
Politimesteren i Grønland har meddelt, at han ikke ser sig ”i stand til at håndhæve
overtrædelser af påbud eller forbud givet i medfør af bestemmelsen (§ 9, red.) med den
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foreslåede formulering”. En ændring af bestemmelsen må derfor – som udgangspunkt –
antages at være en forudsætning for, at bestemmelsen kan håndhæves.
Udvalget finder det imidlertid uheldigt – og ganske utilfredsstillende – at
ændringsforslaget fremkommer på et tidspunkt, hvor Naalakkersuisut med rimelighed
kunne have forventedes at have bragt forholdet i orden. Udvalget skal herunder erindre
om, at forholdet oprindeligt blev anført i et høringssvar i juni måned, som udvalget
efterfølgende stillede spørgsmål til i oktober – og at Naalakkersuisut forud for 3.
behandlingen allerede har udsendt såvel et rettelsesblad, som et ændringsforslag til
punktet. Udvalget formoder, at Naalakkersuisut med nærværende ændringsforslag har
sikret sig, at bestemmelsen nu er operationel – og at politiet således har tilkendegivet, at
kunne håndhæve bestemmelsen.
Udvalget noterer, at henvisningen i § 9, stk. 2 til at ”Veterinær- og
Fødevaremyndigheden foretager partshøring af de relevante parter, inden et påbud eller
forbud meddeles” bortfalder med nærværende ændringsforslag. Til gengæld fremgår af de
almindelige bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser nr. 1, at ”da
udstedelse af et forbud eller et påbud er en forvaltningsakt, finder reglerne i
Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning
anvendelse, herunder reglerne om partshøring i §§ 19-20”. Udvalget forstår hermed, at
der stadig vil blive gennemført partshøring, uagtet bestemmelsens ændrede ordlyd.
Udvalget noterer, at der i ændringsforslagets § 9, stk. 2 henvises til ”produkter af
dyr” samt ”husdyrhold”, hvilket umiddelbart forekommer at afvige fra den
begrebsanvendelse, som var indeholdt i det forrige ændringsforslag, som blev omdelt til
Inatsisartut d. 27. november – jf. § 1, stk. 2.
Udvalget finder med ovenstående ikke umiddelbart anledning til at fremkomme med
yderligere bemærkninger. Udvalget ønsker dog afslutningsvis at anføre, at udvalget finder, at
Naalakkersuisut kunne – og burde – have udvist større omhu i forhold til kvalitetssikringen af
de lovforslag, som under samlingen har været fremlagt inden for fiskeri-, fangst- og
landbrugsområdet. Udvalget skal af samme årsag opfordre til, at Naalakkersuisut fremadrettet
bestræber sig på at minimere antallet af rettelsesblade og ændringsforslag.
Udvalgets indstillinger
Et enigt udvalg indstiller ændringsforslaget til vedtagelse.
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget
overgive forslaget til 3. behandling.

Nikolaj Jeremiassen
Formand

Ane Hansen

Michael Rosing

Næstformand

Jens Immanuelsen

Siverth K. Heilmann

Aqqaluaq B. Egede

Hans Enoksen
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