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Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning  

Der er konstateret en uoverensstemmelse mellem den grønlandske og den danske version af § 

31 i Inatsisartutlov om førtidspension.  

Uoverensstemmelsen mellem den grønlandske og danske lovtekst har betydning for, hvornår 

retten til førtidspension indtræder. 

I den grønlandske version er det fastsat, at en borger, som ansøger om førtidspension, får et 

retskrav på førtidspension, måneden efter ansøgningen er indgivet, under forudsætning af, at 

sagsbehandlingen viser, at betingelserne for at få tilkendt førtidspension er opfyldt. 

Efter den grønlandske version af lovteksten får borgeren således ret til at modtage 

førtidspension allerede fra måneden efter ansøgningstidspunktet, såfremt at hans ansøgning 

imødekommes. 

I den danske version af bestemmelsen er det fastsat, at en borger, som ansøger om 

førtidspension, får et retskrav på førtidspension fra den 1. i måneden, efter at betingelserne er 

opfyldt, og kommunalbestyrelsen har truffet en afgørelse, som imødekommer anmodningen 

om førtidspension.  

Borgeren får således efter den danske version af lovteksten først ret til førtidspension fra 

måneden efter afgørelsestidspunktet. 

Hensigten med loven var, at retten til førtidspension indtræder fra den 1. i måneden efter at 

betingelserne er opfyldt, og kommunalbestyrelsen har truffet en afgørelse, som imødekommer 

anmodningen om førtidspension. Både de grønlandske og danske bemærkninger til § 31 

indeholder en meningsforstyrrende fejl, som der med dette ændringsforslag søges rettet op. 

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering  Lovforslaget 

 § 1 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 

foretages følgende ændring: 

 

§ 31 

Retten til førtidspension indtræder den 1. i 

 1. § 31, affattes således: 

”Retten til førtidspension indtræder den 1. i 



 

2 

 

måneden efter, at betingelserne er opfyldt, 

og kommunalbestyrelsen har truffet 

afgørelse og tilkendt førtidspension  

måneden efter, at betingelserne er opfyldt, og 

kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse og 

tilkendt førtidspension” 

 § 2 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. 

december 2016. 

  Stk. 2.  Ved ansøgning om førtidspension, 

indgivet i perioden fra og med den 1. juli 2016 

til denne Inatsisartutlovs ikrafttræden, 

indtræder retten til førtidspension den 1. i 

måneden efter, at ansøgningen er indgivet og 

betingelserne opfyldt. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Lovforslaget bringer overensstemmelse mellem den grønlandske og danske lovtekst.  

 

. Der er i lovforslaget indsat en overgangsbestemmelse, som sikrer, at lovforslaget ikke med 

tilbagevirkende kraft forringer borgernes retsstilling i forhold til bestemmelsens udformning i 

den grønlandske version af gældende Inatsisartutlov om Førtidspension.  

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Det skønnes, at de økonomiske konsekvenser er ubetydelige. 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget har ingen konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed.  

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Overgangsbestemmelsen i forslaget vil ikke have negative konsekvenser for borgerne i den 

forstand, at ansøgninger om førtidspension vil blive behandlet med udgangspunkt i den 

grønlandske version af loven. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Lovforslaget har været i høring hos Finansdepartementet. Der har ikke været bemærkninger 

til lovforslaget.  
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Uoverensstemmelsen mellem den grønlandske og danske lovtekst har betydning for hvornår 

retten til førtidspension indtræder. 

Ændringen af lovteksten præciserer, at retten til førtidspension erhverves fra 

afgørelsestidspunktet og ikke fra ansøgningstidspunktet. 

 

Eksempel: 

Ansøgning om førtidspension indgives i f.eks. september 2016, hvorefter sagsbehandling 

påbegyndes. Kommunalbestyrelsen træffer i januar 2017 afgørelse om tilkendelse af 

førtidspension. Førtidspension tilkendes i denne situation med virkning fra den 1. februar 

2017. 

Til § 2 

 

Bestemmelsens første stykke fastsætter, hvornår lovændringen træder i kraft. 

 

Bestemmelsens andet stykke er en overgangsbestemmelse, som alene omfatter ansøgninger 

om førtidspension indgivet i perioden fra 1. juli 2016 til denne lovs ikrafttrædelse. 

 

Bestemmelsens andet stykke medfører, at retten til førtidspension i perioden fra den 1. juli 

2016 til denne lovs ikrafttræden indtræder fra den 1. i måneden, efter at ansøgningen er 

indgivet og betingelserne opfyldt.  

 


