
18. maj 2016                                                                 FM 2016/114 

Ændringsforslag 
 

til 
 

Forslag til lnatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om uddannelsesstøtte  
 
Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. 

 

Til § 1 
 
1. § 1, nr. 3, affattes således:  
”3.  Efter § 20 indsættes: 
  ”§ 20 a.  Forrentning af studielån indtræder med virkning fra udbetalingstidspunktet.  
  Stk. 2.  Forrentning sker af den til enhver tid værende gæld på studielånet.  
  Stk. 3.  Forrentning sker med en effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle 
diskonto med et tillæg på 1 procent, dog maksimalt 5 procent for uddannelsessøgende, som er 
studieaktive. 
  Stk. 4.  Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse.”” 
 
2. I § 1, nr. 6, affattes § 31 således: 
”§ 31.  Tilskud udgør 50 procent af det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalingsåret og er 
uafhængigt af, om det indbetalte beløb er afdrag på gæld eller renter.  
  Stk. 2.  Udover det i stk. 1 nævnte beløb kan der ydes et tilskud på yderligere 50 procent, hvis den 
uddannelsessøgende har gennemført uddannelsen senest 1 år efter normeret studietid.  
  Stk. 3.  Tilskud til uddannelsesgæld til Grønlands Selvstyre sker ved nedskrivning af det meddelte 
tilskudsbeløb i gælden. 
  Stk. 4.  Tilskud til uddannelsesgæld til den danske stat sker ved indbetaling af tilskuddet til den 
danske stat. 
  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning herom dispensere fra betingelsen i stk. 2, og yde et 
yderligere tilskud på 50 procent, hvis den uddannelsessøgende godtgør, at forsinkelsen skyldes 
forhold, herunder alvorlig sygdom, som ikke kan tilregnes den uddannelsessøgende. 
  Stk.  6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om andre betingelser for modtagelse af yderligere 
tilskud på 50 procent til uddannelsessøgende, som ikke opfylder betingelsen i stk. 2.” 
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I forbindelse med forslagets 1. behandling blev der af flere partier udtrykt bekymring over 
forslagets bestemmelse om ny affattelse af inatsisartutlovens § 31. Bestemmelsen fastsætter, hvor 
meget der kan ydes i tilskud i forbindelse med tilbagebetaling af optagne studielån. Det fastsættes i 
bestemmelsen, at der ydes et tilskud på 50 procent af det indbetalte beløb, og at dette tilskud kan 
forhøjes med yderligere 50 procent, hvis den uddannelsessøgende enten har gennemført 
uddannelsen på normeret tid, eller den uddannelsessøgende har gennemført sin uddannelse inden en 
bestemt alder, afhængig af hvilken type uddannelse der er tale om. Bestemmelsen havde til formål 
at tilskynde uddannelsessøgende til at gennemføre uddannelserne inden for normeret tid eller inden 
for visse aldersmæssige kriterier, således at uddannelserne kan anvendes i samfundet både hurtigere 
og i længere tid, indtil den pågældendes tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Bestemmelsen skulle 
således ses som et led i arbejdet mod et mere økonomisk selvbærende samfund. 
 
I forlængelse heraf har Naalakkersuisut udarbejdet dette ændringsforslag, hvori den i det 
oprindelige forslag fastsatte bestemmelse om regulering af tilskuddet ud fra aldersmæssige kriterier 
fordelt på uddannelsestyper er udgået. Ændringsforslaget er samtidig ensbetydende med en 
lempelse af bestemmelsen om, at yderligere 50 procent i tilskud til afvikling af studielån er betinget 
af, at den uddannelsessøgende gennemfører uddannelsen på normeret tid. I henhold til 
ændringsforslaget vil den uddannelsessøgende således kunne få yderligere 50 procent i tilskud, hvis 
den uddannelsessøgende ikke har overskredet den normerede studietid med mere end 1 år. 
Ændringsforslaget indeholder herudover en bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter Naalakkersuisut i 
bekendtgørelsesform vil kunne fastsætte regler om andre betingelser for modtagelse af yderligere 

tilskud på 50 procent til uddannelsessøgende, som ikke opfylder betingelsen i stk. 2 om gennemførelse 
af uddannelsen inden for 1 år efter normeret studietid.   
 
Endvidere er der i ændringsforslaget indsat en øvre grænse for rentetilskrivningen i den periode, 
hvor den uddannelsessøgende er studieaktiv. Dette er med henblik på at sikre, at de 
uddannelsessøgende, mens de er studieaktive, ikke bliver ramt af eventuelle voldsomme 
rentestigninger.  
 
Naalakkersuisut finder overordnet, at ændringsforslaget fortsat tilgodeser hensynet til, at 
uddannelsesstøtten i højere grad understøtter samfundsøkonomisk bæredygtighed med henblik på at 
skabe råderum til, fastholde og udvikle indsatser, som vil være fremmende for de 
uddannelsessøgende succesfulde påbegyndelse og gennemførelse af uddannelse. Samtidig er 
ændringsforslaget udtryk for en imødekommelse af de under 1. behandlingen udtrykte bekymringer. 
 
I forhold til det forslag, der blev 1. behandlet, medfører lempelsen af betingelsen for at opnå 
yderligere 50 % i tilskud til låneafvikling, at cirka 25 procent flere studerende vil opnå retten til i alt 
100 % tilskud til låneafvikling.  
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Med hensyn til økonomiske konsekvenser antages ændringsforslaget at reducere Selvstyrets 
potentielle besparelse til cirka 1 mio. kr. årligt mod cirka 2 mio. kr. årligt i potentiel besparelse i det 
oprindelige forslag. 
 
Ændringen om maksimal rentesats på studielån for studieaktive uddannelsessøgende medfører med 
den nuværende diskontorente ingen ændring i forhold til det oprindelige forslag. Ved en 
diskontorente på over 4 %, vil ordningen medføre et årligt rentetab på cirka 350.000 kr. pr. 
procentpoint med den nuværende studiegæld blandt studieaktive i forhold til det oprindelige forslag. 
Ved en diskontorente på over 4 % over en flerårig periode vil der desuden blive et tab på renternes 
rente. 
 

 
 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 
 

Til nr. 1 
 
Bestemmelsen medfører, at der maksimalt kan tilskrives 5 procent i rente i de perioder, hvor den 
uddannelsessøgende er studieaktiv. Spørgsmålet om studieaktivitet afgøres efter de almindelige 
regler herom, jf. den gældende lovs § 2, stk. 1, nr. 2, og reglerne i Selvstyrets bekendtgørelse om 
uddannelsesstøtte. Bestemmelsen er ensbetydende med, at der højst vil kunne tilskrives 5 procent i 
rente fra det tidspunkt, den uddannelsessøgende genoptager sin uddannelse efter at have afbrudt 
uddannelsen. Dette betyder også, at rentetilskrivningen således ikke vil kunne overstige 5 procent, 
mens den uddannelsessøgende er studieaktiv, selv om diskontoen måtte stige til over 4 procent.  
 

Til nr. 2 
 
Bestemmelsen er ensbetydende med, at den foreslåede bestemmelse om, at tilskud til afvikling af 
studielån skal reguleres ud fra forskellige uddannelsestyper og alderskriterier, udgår. Herudover 
ændres reglen om, at der kan bevilges yderligere 50 procent i tilskud til tilbagebetaling af studielån, 
hvis den uddannelsessøgende har gennemført uddannelsen på normeret tid. Den 
uddannelsessøgende kan således overskride den normerede studietid med op til 1 år og bibeholde 
adgangen til at få et tilskud på yderligere 50 procent af det beløb, som den uddannelsessøgende har 
indbetalt i betalingsåret.  
 
Ændringsforslaget indeholder samtidig en ny bemyndigelsesbestemmelse i form af bestemmelsens 
stk. 6. I henhold til denne bestemmelse, kan Naalakkersuisut i bekendtgørelsesform fastsætte regler 
om andre betingelser for at opnå et yderligere tilskud på 50 procent af det beløb, den 
uddannelsessøgende har indbetalt i indbetalingsåret. Det kan eksempelvis være regler, der er 
motiveret i at få de uddannelsessøgende til at påbegynde en kompetencegivende uddannelse efter 
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afslutning af en adgangsgivende uddannelse. Reguleringen forudsættes således som 
tilskudsbetingelsen i stk. 2 motiveret ud fra samfundsmæssige hensyn. 
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