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Bemærkninger til lovforslaget  

 
Almindelige bemærkninger  

 
1. Indledning  
Baggrunden for forslaget er et større reformarbejde, hvori der indgår et ønske om implemen-
tering af mere incitamentsprægede strukturer i uddannelsesstøttereglerne. 
 
Med forslaget ændres tidspunktet for indtræden af rentetilskrivning på studielån, således at 
rentetilskrivningen indtræder ved udbetalingen. Efter gældende regler indtræder forrentning 
først med virkning fra dagen efter uddannelsesstøttens ophør, når den uddannelsessøgende 
ikke længere retmæssigt modtager uddannelsesstøtte. 
 
Desuden sker der med forslaget en ændring af reglerne om hjælp til afvikling af studielån. 
Dette gælder for så vidt angår betingelserne for at kunne få hjælp til afvikling samt størrelsen 
af tilskudsbeløbet. Det skal bl.a. sikres, at tilskuddet forudsætter, at man havde den fornødne 
tilknytning til Grønland, mens lånet blev optaget. 
 
Tilskud til afvikling af studiegæld kan efter gældende regler ydes til personer, der har fast 
bopæl i Grønland, når uddannelsen er afsluttet eller afbrudt, medmindre studielånet skyldes 
uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte. Med forslaget vil omfanget af tilskud til afvikling af 
studiegæld bero på, om man har gennemført uddannelsen, og om dette er sket inden for nor-
meret tid eller ikke, eller om man opfylder visse alderskriterier i relation til gennemførelse af 
de enkelte uddannelsestyper.  
 
Det er i forslagets ikrafttrædelses- overgangs- og ophævelsesbestemmelser fastsat, at forslaget 
finder anvendelse i forhold til uddannelsessøgende, som påbegynder en uddannelse efter for-
slagets ikrafttrædelse.  
 
Efter gældende regler udgør tilskuddet det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalings-
året. Med forslaget vil tilskuddet som minimum udgøre halvdelen af det beløb, som ansøgeren 
har indbetalt i indbetalingsåret. Herudover vil tilskuddets størrelse afhænge af, om ansøgeren 
har gennemført sin uddannelse inden for normeret tid eller over normeret tid. For førstnævnte 
gruppe øges tilskuddet med yderligere 50 procent af det indbetalte beløb i indbetalingsåret.  
Hvis den uddannelsessøgende derimod ikke er berettiget til det yderligere tilskud på 50%, 
fordi den pågældende har gennemført uddannelsen over normeret studietid, vil den uddannel-
sessøgende dog alligevel kunne kvalificere sig til tilskuddet. Dette vil være tilfældet, hvis den 
uddannelsessøgende enten har gennemført en erhvervsmæssig grunduddannelse, en kortere 
videregående uddannelse, en professionsbachelor eller en bacheloruddannelse inden det fyldte 
26. år eller har gennemført en kandidatuddannelse inden det fyldte 28. år. Dette er de målsæt-
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ninger, som fremgår af Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi. 
 
Forslaget præciserer desuden, at tilskud til tilbagebetaling af studielån alene kan ydes i for-
hold til uddannelsessøgende, som har tilknytning til Grønland. Dette sker ved en tilføjelse om, 
at der skal være tale om studielån, som er optaget samtidig med modtagelse af uddannelses-
støtte fra Grønlands Selvstyre. Dette forudsætter således blandt andet opfyldelsen af de så-
kaldte tilknytningsbestemmelser. 
 

2. Hovedpunkter i lovforslaget 
 
a) Gældende ret 
Gældende ret består af inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 uddannelsesstøtte og Selv-
styrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2015 om uddannelsesstøtte.  
 
Vedrørende forrentning: 
Det fremgår af lovens § 16, stk. 1, at når den uddannelsessøgende ikke længere retmæssigt 
modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre eller Undervisningsministeriet, indtræder 
forretningen med virkning fra dagen efter uddannelsesstøttens ophør af den til enhver tid væ-
rende gæld på låntagerens studielån med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid 
værende officielle diskonto med et tillæg på 1 procent. Endvidere fremgår det af bestemmel-
sens 2. pkt., at rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for ind-
frielse. 
 
Ved diskontoen forstås den rentesats, som løbende fastsættes af Nationalbanken. Ændringer i 
diskontoen får virkning fra den 1. i måneden efter ændringen. Hvis Nationalbanken eksem-
pelvis ændrer diskontoret den 27. april, vil den nye renteprocent gælde fra den 1. maj.  
 
Det kan samtidig tilføjes, at den gældende regel om, at der ikke sker rentetilskrivning så læn-
ge den uddannelsessøgende retmæssigt modtager uddannelsesstøtte, jf. uddannelsesstøttelo-
vens § 16, stk. 1, blev indført ved landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om ud-
dannelsesstøtte.  Det fremgår herudover af § 16, stk. 2, at Naalakkersuisut kan dispensere fra 
indtrædelse af forrentning, jf. stk. 1, når særlige omstændigheder taler herfor. 
 
Det fremgår endvidere af lovens § 17, stk. 1, at ved midlertidig afbrydelse af uddannelsesstøt-
ten som følge af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov, og dokumenteret syg-
dom indtræder der ikke forrentning efter § 16, stk. 1.   
 
Det fremgår ligeledes af § 17, stk. 2, at hvis den midlertidige afbrydelse af uddannelsesstøtte, 
jf. stk. 1, varer mere end 1 år, forrentes den til enhver tid værende gæld på den pågældendes 
studielån efter bestemmelsen i § 16, stk. 1, med virkning fra det tidspunkt, hvor afbrydelsen 
har varet i 1 år.  
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Desuden fremgår det af lovens § 18, stk. 1, at rentetilskrivningen på ny stilles i bero, hvis den 
uddannelsessøgende efter afbrudt eller afsluttet uddannelse genoptager eller påbegynder ny 
støtteberettigende uddannelse og igen retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands 
Selvstyre eller Undervisningsministeriet. Det fremgår samtidig af bestemmelsens stk. 2, at 
forrentningen af den til enhver tid værende gæld på det pågældende studielån genoptages på 
den i § 16, stk. 1, angivne vis med virkning fra dagen efter tidspunktet for uddannelsens af-
brydelse eller afslutning.  
 
Derudover fremgår det af lovens § 19, at Naalakkersuisut, når særlige omstændigheder taler 
herfor, ved skriftlig meddelelse til låntager kan meddele hel eller delvis afkald på rentetil-
skrivninger eller hel eller delvis eftergivelse af allerede tilskrevne renter.  
 
Hjælp til afvikling af studielån: 
Grønlands Selvstyre yder på baggrund af ansøgning herom tilskud til tilbagebetaling af stu-
dielån til personer, der har fast bopæl i Grønland, når uddannelsen er afsluttet eller afbrudt, 
medmindre studielånet skyldes uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte, jf. uddannelsesstøtte-
lovens § 29, stk. 1. 
 
Den gældende bestemmelse kan give anledning til tvivl om, hvorvidt personer, som ikke un-
der deres uddannelsesforløb har haft nogen tilknytning til Grønland, også kan være berettiget 
til tilskud til tilbagebetaling af eksempelvis studielån optaget hos Statens Uddannelsesstøtte, 
hvis de efter uddannelsesforløbet får fast bopæl i Grønland.  
 
Herudover fremgår det af lovens § 30, at det er en betingelse for modtagelse af tilskud, at den 
samlede indbetaling i det foregående kalenderår, herefter benævnt indbetalingsåret, udgør 
mindst kr. 6000, indbetalingen overstiger den tilskrevne rente i indbetalingsåret, ansøgning 
om tilskud er modtaget hos Naalakkersuisut inden den 1. september året efter indbetalings-
året, og den uddannelsessøgende kan dokumentere at have haft fast bopæl i Grønland i mindst 
3 måneder umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse til Naalakkersuisut.  
 
Endelig fremgår det af lovens § 31, at tilskud udgør det beløb, som ansøgeren indbetalte i 
indbetalingsåret, at tilskud er uafhængigt af, om det indbetalte beløb er afdrag på gæld eller 
renter, at tilskuddet ikke kan overstige den samlede restgæld pr. 1. december i tilskudsåret og 
at tilskuddet udbetales pr. 1. december året efter indbetalingsåret.  
 
Endelig fremgår det af lovens § 32, at Naalakkersuisut i forhold til en låntager, der er særligt 
vanskeligt stillet, efter ansøgning herom kan eftergive studielån helt eller delvist, ligesom det 
fremgår af lovens § 33, at Naalakkersuisut i forbindelse med ansøgning om hjælp til afvikling 
af studielån kan afkræve låntageren oplysninger, som Naalakkersuisut finder er nødvendige til 
beregning af modtagelse af tilskud til afvikling af studielån og til vurdering af behovet for hel 
eller delvis eftergivelse af studielån. 
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b) Forslaget 
Der henvises til beskrivelsen heraf under afsnittet Indledning ovenfor.  
 
 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

 § 1 
 
I Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 
om uddannelsesstøtte foretages følgende æn-
dringer:  

Kapitel 4 
Forrentning af studielån 

 
  § 16.  Når den uddannelsessøgende ikke 
længere retmæssigt modtager uddannelses-
støtte fra Grønlands Selvstyre eller Under-
visningsministeriet, indtræder forrentningen 
med virkning fra dagen efter uddannelses-
støttens ophør af den til enhver tid værende 
gæld på låntagerens studielån med en årlig 
effektiv rente, der svarer til den til enhver tid 
værende officielle diskonto med et tillæg på 
1 procent. Rentetilskrivningen sker hvert år 
den 31. december eller på tidspunktet for 
indfrielse.  
  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan dispensere fra 
indtrædelse af forrentning, jf. stk. 1, når sær-
lige omstændigheder taler herfor. 
 
  § 17.  Ved midlertidig afbrydelse af uddan-
nelsesstøtten som følge af manglende prak-
tikplads, orlov, herunder barselsorlov, og 
dokumenteret sygdom indtræder der ikke 
forrentning efter § 16, stk. 1.  
  Stk. 2.  Hvis den midlertidige afbrydelse af 
uddannelsesstøtten, jf. stk. 1, varer mere end 
1 år, forrentes den til enhver tid værende 
gæld på den pågældendes studielån efter be-
stemmelsen i § 16, stk. 1, med virkning fra 
det tidspunkt, hvor afbrydelsen har varet 1 år. 

 
  § 18.  Hvis den uddannelsessøgende efter 

1.  Kapitel 4 ophæves. 
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afbrudt eller afsluttet uddannelse genoptager 
uddannelsen eller påbegynder en ny støttebe-
rettigende uddannelse og igen retmæssigt 
modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands 
Selvstyre eller Undervisningsministeriet, 
stilles forrentningen af den til enhver tid væ-
rende gæld på den pågældendes studielån i 
bero med virkning fra dagen for genoptagelse 
eller påbegyndelse af den uddannelse, der 
ydes uddannelsesstøtte på grundlag af. 
  Stk. 2.  Med virkning fra dagen efter tids-
punktet for uddannelsens afbrydelse eller 
afslutning genoptages forretningen af den til 
enhver tid værende gæld på den pågældendes 
studielån på den i § 16, stk. 1, angivne vis. 
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan dispensere fra 
stk. 2, når særlige omstændigheder, herunder 
forhold som nævnt i § 17, stk. 1, taler herfor. 
 
  § 19.  Naalakkersuisut kan, når særlige om-
stændigheder taler herfor, ved skriftlig med-
delelse til låntager meddele 
1)  hel eller delvis afkald på rentetilskrivnin-
ger eller 
2)  hel eller delvis eftergivelse af allerede 
tilskrevne renter. 

Kapitel 5 
Tilbagebetaling af studielån 

2.  Overskriften til kapitel 5 affattes således: 
”Forrentning og tilbagebetaling af studielån” 

 3.  Efter § 20 indsættes: 
  ”§ 20a.  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. 
  Stk. 4.  Rentetilskrivningen sker hvert år den 
31. december eller på tidspunktet for indfriel-
se.” 
 

  Stk. 2.  Forrentning og tilbagebetaling af 
uddannelsesstøtte, som er konverteret til stu-

4. Stk. 2.  Forrentning og tilbagebetaling af 
uddannelsesstøtte, som er konverteret til stu-
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dielån, sker efter reglerne om forrentning og 
tilbagebetaling af studielån, jf. §§ 16-22. 

dielån, sker efter reglerne om forrentning og 
tilbagebetaling af studielån, jf. §§ 20-22. 

  § 29.  Grønlands Selvstyre yder på baggrund 
af ansøgning herom tilskud til tilbagebetaling 
af studielån til personer, der har fast bopæl i 
Grønland, når uddannelsen er afsluttet eller 
afbrudt, medmindre studielånet skyldes uret-
mæssigt modtaget uddannelsesstøtte. 

5. § 29, stk. 1, affattes således: 
  ”§ 29.  Grønlands Selvstyre yder på bag-
grund af ansøgning herom tilskud til tilbage-
betaling af studielån, som er optaget samtidig 
med modtagelse af uddannelsesstøtte fra 
Grønlands Selvstyre, hvis låntager opfylder 
betingelserne i § 30. Der kan dog ikke ydes 
tilskud til afvikling af studielån, der er etab-
leret som følge af uretmæssigt modtaget ud-
dannelsesstøtte, jf. § 25.” 

§ 31.  Tilskud udgør det beløb, som ansøge-
ren har indbetalt i indbetalingsåret.  
  Stk. 2.  Tilskud er uafhængigt af, om det 
indbetalte beløb er afdrag på gæld eller ren-
ter. 
  Stk. 3.  Tilskuddet kan ikke overstige den 
samlede restgæld pr. 1. december i tilskuds-
året. 
  Stk. 4.  Tilskuddet udbetales pr. 1. december 
året efter indbetalingsåret. 

6. § 31 affattes således: 
”§ 31.  Tilskud udgør 50 procent af det be-
løb, som ansøgeren har indbetalt i indbeta-
lingsåret og er uafhængigt af, om det indbe-
talte 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 
1)  den uddannelsessøgende har gennemført 
uddannelsen på normeret studietid, eller 
2)  den uddannelsessøgende har gennemført 
enten en  
a) erhvervsmæssig grunduddannelse inden 
det fyldte 26 år, 
b)  kortere videregående uddannelse, profes-
sionsbachelor- eller bacheloruddannelse in-
den det fyldte 26 år, eller 
c)  kandidatuddannelse inden det fyldte 28 år.
  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, nr. 
1 og yde et yderligere tilskud på 50 procent, 
hvis den uddannelsessøgende godtgør, at 
forsinkelsen skyldes forhold, herunder alvor-
lig sygdom, som ikke kan tilregnes den ud-
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dannelsessøgende.” 

 § 2 
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 
2016 og har virkning for uddannelsessøgen-
de, der påbegynder uddannelsen efter ikraft-
trædelsestidspunktet. 
  Stk. 2.  Landskassefinansierede studielån, 
der er tildelt inden den 1. august 2016, for-
rentes efter de herom hidtil gældende regler.  
  Stk. 3. For uddannelsessøgende, der har 
påbegyndt uddannelsen inden den 1. august 
2016, ydes tilskud til afvikling af studielån 
efter de herom hidtil gældende regler.  

 
3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
Beregnet ud fra diskontoen i september 2015 på 0 % og vurderet ud fra antallet af lån og låne-
satser i 2014, antages det, at renteindtægterne for landskassen årligt vil stige 5 år frem ud fra 
en forventet gennemsnitlig studietid på 5 år, således at man vil nå et indtægtsniveau på kr. 
2.350.000 årligt. 
 
Præciseringen af tilknytningskravet i forhold til adgangen til tilskud til tilbagebetaling af stu-
dielån antages ikke at få økonomiske konsekvenser, idet der alene er tale om en præcisering af 
gældende ret. 
 
Derimod forventes de foreslåede ændringer i reglerne om tilskud til afvikling af studielån, 
herunder i form af den foreslåede graduering af tilskuddet at medføre en besparelse. 
 
I 2015 er den potentielle omkostning ved den nuværende ordning (100 % match af lånindbeta-
ling) 8 mio. kr. årligt. Den realiserede omkostning er væsentlig mindre, men har været stærkt 
stigende i de seneste år, hvorfor det med rimelighed kan antages, at ordningen på et tidspunkt 
vil nærme sig fuld benyttelse blandt de potentielle ansøgere. Beregninger viser, at det gen-
nemsnitlige match af lånindbetaling, forudsat uændret uddannelsesprogressionsmønster blandt 
ansøgerne, vil være cirka 75 %. Ordningen medfører dermed en besparelse på cirka 25 % af 
den nuværende omkostning.  
 
Denne 25 % besparelse har en potentiel værdi på cirka 2 mio. kr.  
Det skal dertil bemærkes, at intentionen med den ændrede ordning er at skabe incitament til 
tidligere og rettidig gennemførelse af uddannelser. I det omfang denne effekt realiseres, vil 
initiativet have et væsentligt samfundsøkonomisk positivt afkast, herunder øgede skatteind-
tægter og reduktion af borgere på offentlige ydelser. 
 

 7



Naalakkersuisut har i de samfundsøkonomiske beregninger af forslagets økonomiske konse-
kvenser vurderet spørgsmålet om incitament for tilbagevenden til Grønland for grønlandske 
uddannelsessøgende i Danmark. Vurderingen er i den forbindelse, baseret på foretagne analy-
ser og løbende dialog med tilbagevendte uddannelsessøgende, at ordningen i sin nuværende 
form kun har en overordentlig begrænset effekt i forhold til tilbagevenden til Grønland. De 
afgørende faktorer for tilbagevenden, som kan adresseres politisk, er bl.a. børnepasningsfor-
hold, skoleforhold, boligforhold, karrieremuligheder og lønniveau. Det skal i tilgift bemær-
kes, at ordningens målgruppe i væsentlig omfang omfatter studerende i Grønland, hvor der 
naturligvis ikke er tilsigtet et incitament for tilbagevenden, idet disse allerede befinder sig i 
Grønland. Det vurderes derfor, at ændringen i ordningen kun i overordentlig ubetydelig ud-
strækning vil have effekt i forhold til spørgsmålet om grønlandske uddannelsessøgende i 
Danmarks tilbagevenden til Grønland efter endt uddannelse. 
 
På den baggrund vil ændringen heller ikke få betydning for tilbagemigrationseffekten i for-
hold til en uddannelsessøgende i Danmark, som ikke afslutter sin uddannelse på normeret tid, 
og derfor kun får det halve tilskud. 
 
Konsekvenserne af forslaget i forhold til grønlandske uddannelsessøgende med lån optaget i 
henhold til Selvstyrets uddannelsesstøtteregler og danske uddannelsesstøtteregler, kan illu-
streres således i overordnede anslåede tal: 
 

Konsekvens  GL DK 
Lån (fra Grl) 70.000  10.000  
rente 2.334  510  
I alt (ink. lån fra DK for stud. i DK) 72.334  200.000  
   
tilskud til afvikling 100 % 36.167  100.000  
tilskud til afvikling 50 % 23.870  66.667  
Forskel 12.297  33.333 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet  
Forslaget antages ikke at medføre økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.  
 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 
Lovforslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden. 
 
6. Konsekvenser for borgerne 
Forslaget er ensbetydende med, at udgifterne i forbindelse med optagelse af studielån vil blive 
noget højere for den uddannelsessøgende, som benytter sig af lånemulighederne. Studielån vil 
dog fortsat være underlagt særdeles lempelige rentevilkår, hvilket gælder både under uddan-
nelsen og efter uddannelsen. Som det fremgår af illustrationen ovenfor under afsnit 3 vil en 
uddannelsessøgende, som har optaget lån i henhold til lånemulighederne i 5 år, i løbet af stu-
dietiden have fået tilskrevet renter på kr. 2.334 ved et samlet lånebeløb pålydende kr. 70.000. 
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Det vurderes i forlængelse heraf ikke, at tilskrivningen af renter fra låneoptagelsestidspunktet 
vil have nogen effekt på omfanget af låneoptagelse. 
 
Forslaget antages samtidig at være motiverende i forhold til at gennemføre studiet og gen-
nemføre studiet inden for normeret tid. Til gengæld vil forslaget være til ugunst for de uddan-
nelsessøgende, som ikke gennemfører på normeret tid, eller som ikke gennemfører uddannel-
sen. Tilsvarende vil forslaget være til ugunst for uddannelsessøgende, som ikke opfylder for-
slagets aldersmæssige kriterier for så vidt angår de enkelte uddannelsestyper. 
 

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 7. 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 
Knud Rasmussenip Højskolia 
Sulisartut Højskoliat 
Ilisimatusarfik  
Avannaani Ilinniarnertuungorniarfik/Nordgrønlands Gymnasium 
Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik/Midtgrønlands Gymnasium 
Campus Kujalleq 
Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI) 
INUILI 
Søfartsskolen 
NI-Nuuk 
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Center for Sundhed 
Perorsaanermik Ilinniarfik 
Fåreholderskolen 
Fisker- og Fangerskolen 
Kunstskolen 
Det Grønlandske Hus i Aarhus 
Det Grønlandske Hus i Odense 
Det Grønlandske Hus i Aalborg 
Det Grønlandske Hus i København 
Kommuneqarfik Sermersooq 
Kommune Kujalleq 
Qeqqatta Kommunia 
Qaasuitsup 
Avalak 
Kisaq 
KIK 
Center for National Vejledning 
MIO 
 
 
 
Der var ved høringsfristens udløb modtaget svar fra følgende høringsparter:  
KANUKOKA, GE, SIK, Ilisimatusarfik, Qaasuitsup Kommunia, og ASG, som ikke havde 
nogen bemærkninger til forslaget. Derudover er der modtaget høringssvar fra Grønlands Ma-
ritime Center, Avalak, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommu-
nia og AK, hvis høringsbidrag er gennemgået i vedlagte høringssvarnotat. Endvidere er der i 
forbindelse med den lovtekniske gennemgang hos Bureauet for Inatsisartuts Lovtekniske 
Funktion indsat en dispensationsbeføjelse som et nyt stk. 5 i § 31. Dette er ensbetydende med, 
at den uddannelsessøgende vil kunne kvalificere sig til et yderligere tilskud på 50 procent til 
afvikling af studiegæld, selv om den uddannelsessøgende ikke har gennemført uddannelsen på 
normeret tid, hvis overskridelsen skyldes forhold, som ikke kan tilskrives den uddannelsessø-
gende. Derudover er der som følge af samme gennemgang tilføjet nogle yderligere præcise-
ringer i forslagets bemærkninger vedrørende beregninger af forslagets konsekvenser. 
 
 
 

 
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 
  

Til § 1 
 
Til nr. 1 
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Bestemmelsen er en konsekvens af hovedformålet med lovforslaget. Dette er ensbetydende 
med, at de detaljerede regler om rentetilskrivning i form af hovedregel og forskellige undta-
gelser udgår. 
 
Bestemmelsen medfører også, at den gældende lovs § 19 om Naalakkersuisuts adgang til un-
der særlige omstændigheder at meddele en låntager hel eller delvis afkald på rentetilskrivnin-
ger eller hel eller delvis afkald på allerede tilskrevne renter udgår. Som nævnt under de al-
mindelige bemærkninger har bestemmelsen ikke fundet anvendelse i praksis. 
 
Til nr. 2 
Der er tale om en konsekvensrettelse, som skyldes, at rentetilskrivningsbestemmelsen foreslås 
indsat i lovens kapital 5. 
 
Til nr. 3 
Der er tale om lovforslagets centrale bestemmelse, som angiver, hvornår og hvorledes rente-
tilskrivningen indtræder i forhold til optagne studielån, jf. ligeledes de almindelige bemærk-
ninger. 
 
Bestemmelsen er affattet med udgangspunkt i den gældende lovs § 16, stk. 1, som nu er affat-
tet i 3 stykker.  
 
Stk. 1 angiver forrentningstidspunktet, mens stk. 2 angiver, hvad der forrentes og stk. 3 angi-
ver, hvad renten er.  
 
Stk. 4 angiver, hvornår der sker rentetilskrivning. Den årlige rentetilskrivning præciserer sam-
tidig, at der sker en årlig renters rente beregning, som er et sædvanligt rentevilkår i løbende 
renteforhold. Lånets saldo opgøres således en gang årligt, hvorefter der beregnes renter af den 
opgjorte saldo, hvilket vil sige lånets hovedstol med tilskrevne renter og med fradrag af betal-
te afdrag. 
 
Til nr. 4 
Der er tale om en konsekvensrettelse.  
 
Til nr. 5 
Bestemmelsen ændrer den gældende lovs § 29, stk. 1, hvorefter det nu udtrykkeligt fremgår, 
at der alene vil kunne ydes tilskud til tilbagebetaling af studielån, hvis lånet blev optaget, 
mens ansøgeren modtog en eller anden form for uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre. 
Det kan dreje sig om grønlandske uddannelsessøgende, som modtog uddannelsesstøtte i form 
af en frirejse til uddannelsesbyen, uanset at de måske ikke i øvrigt modtog stipendium fra 
Selvstyret. Bestemmelsen forudsætter således, at man skal have opfyldt betingelserne om til-
knytning til Grønland, jf. uddannelsesstøttelovens §§ 3 og 4, da lånet blev optaget, for at 
komme i betragtning til tilskud. 
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Det skal endvidere bemærkes, at bopælskravet er udgået af den foreslåede affattelse. Dette 
skyldes, at denne betingelse allerede fremgår af lovens § 30, som bestemmelsen henviser til.  
 
Endvidere fremgår det, at forbeholdet vedrørende lån, som blev etableret som følge af uret-
mæssigt modtaget uddannelsesstøtte, foreslås fastsat i en ny sætning i form af bestemmelsens 
2. pkt., ligesom der indsættes en henvisnings til lovens § 25 om konvertering af uretmæssigt 
modtaget uddannelsesstøtte til studielån. 
 
Til nr. 6 
Bestemmelsen angiver omfanget af tilskuddet.  
 
Bestemmelsen er ensbetydende med, at tilskuddet gradueres afhængigt af, om den uddannel-
sessøgende har gennemført uddannelsen inden for eller over normeret tid. I førstnævnte til-
fælde, jf. bestemmelsens stk. 1, kan tilskuddet bortset fra tilskuddets omfang ligne den nu-
gældende ordning, idet også personer, som har afbrudt uddannelsen, kan modtage tilskud i 
henhold til stk. 1. Tilskuddet efter stk. 1, vil imidlertid alene være på 50 % af det indbetalte 
beløb. 
 
I forhold til bestemmelsens stk. 2 fremgår det, at den uddannelsessøgende kan kvalificere sig 
til endnu et tilskud på yderligere 50 % af det indbetalte beløb, hvis den uddannelsessøgende 
har gennemført uddannelsen inden for normeret tid eller falder inden for de uddannelsestyper 
og alderskriterier, som er angivet i bestemmelsens nr. 2. 
 
Ved normeret tid forstås den tid, den pågældende uddannelse er fastsat til at skulle vare i antal 
måneder.  
 
Som det fremgår af bestemmelsen, kan den uddannelsessøgende i alt opnå et tilskud på 100% 
af det beløb, som den uddannelsessøgende selv har indbetalt i indbetalingsåret. 
 
Bestemmelsen kan både ses som en tilskyndelse til at gennemføre uddannelsen på normeret 
tid og som udtryk for en belønning for alene at have gennemført uddannelsen på den forudsat-
te tid. 
 
Endvidere er der efter bemærkning herom fra Bureauet for Inatsisartuts Lovtekniske Funktion 
indsat en dispensationsbeføjelse. Dette er ensbetydende med, at den uddannelsessøgende vil 
kunne kvalificere sig til et yderligere tilskud på 50 procent til afvikling af studiegæld, selv om 
den uddannelsessøgende ikke har gennemført uddannelsen på normeret tid, jf. § 31, stk. 2, nr. 
1, hvis overskridelsen skyldes forhold, som ikke kan tilskrives den uddannelsessøgende. Be-
stemmelsen vil navnlig kunne finde anvendes i forhold til alvorlig sygdom, hvor den uddan-
nelsessøgende kan godtgøre sammenhængen mellem sygdommen og den manglende fremdrift 
i studierne. 
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Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at barsel ikke har indflydelse på spørgsmålet om over-
skridelse af den normerede studietid. Dette skyldes, at der ikke ydes uddannelsesstøtte, her-
under stipendium i form af f.eks. klip i forbindelse med barselsorlov. Dette skal igen sam-
menholdes med, at forsinkelsen beregnes som forskellen mellem udbetalt stipendier eller klip, 
der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for 
uddannelsen, målt i måneder. Endvidere ydes der ekstra 12 klip til støttetiden i forbindelse 
med fødsel, hvis den uddannelsessøgende ikke holder barselsorlov. Dette er ensbetydende 
med, at den normerede studietid således forlænges i forhold til støttereglerne. 
 

Til § 2 
 
Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft i den 1. august 2016, ligesom bestemmelsen 
tager hensyn til de forudsætninger, som var gældende for de uddannelsessøgende, som påbe-
gyndte uddannelse før ikrafttrædelsestidspunktet. 
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