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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger
1. Indledning
Der er konstateret en uoverensstemmelse mellem den grønlandske og den danske version af §
17, stk. 6, i Inatsisartutlov om alderspension.
Uoverensstemmelsen mellem den grønlandske og danske lovtekst har betydning for omfanget
af rejseudgifter alderspensionister har ret til at få dækket i forbindelse med deltagelse i en nær
pårørendes begravelse.
I den grønlandske lovtekst er det anført, at en alderspensionist har ret til at få dækket
rejseudgifter til 1 gang årligt at deltage i en nær pårørendes begravelse uden for
alderspensionisten hjemby.
Alderspensionisten får således, efter den grønlandske version af lovteksten, mulighed for at få
dækket rejseudgifter, uden at der foreligger nogen geografisk afgrænsning.
I den danske version af bestemmelsen er det fastsat, at en borger har ret til at få dækket
rejseudgifter til 1 gang årligt at deltage i en nær pårørendes begravelse i Grønland udenfor
alderspensionistens hjemby.
Alderspensionisten får således, efter den danske version af lovteksten, begrænset sin
mulighed for at få dækket rejseudgifter til geografisk at omfatte rejser internt i Grønland.
Hensigten med loven var, at give alderspensionister mulighed for 1 gang årligt at deltage i
nære pårørendes begravelse, som dog blev geografisk afgrænset til Grønland af
ressourcemæssige grunde. Både de grønlandske og danske bemærkninger til § 17, stk. 6,
præciserer, at der kun dækkes rejseudgifter internt i Grønland.
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Gældende formulering
Lovforslaget
§1
I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015
om alderspension, som ændret ved
Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015,
foretages følgende ændring:
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§ 17, stk. 6
Stk. 6. Alderspensionister, jf. stk. 1, har ret
til 1 gang årligt at få dækket rejseudgifterne
for at kunne deltage i begravelse i Grønland
udenfor hjembyen i tilfælde af en nær
pårørendes død.

1. § 17, stk. 6, affattes således:
” Stk. 6. Alderspensionister, jf. stk. 1, har ret
til 1 gang årligt at få dækket rejseudgifterne
for at kunne deltage i begravelse i Grønland
udenfor hjembyen i tilfælde af en nær
pårørendes død.”
§2
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli
2017.

2. Hovedpunkter i forslaget
Lovforslaget bringer overensstemmelse mellem den grønlandske og danske lovtekst.
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
Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.
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.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1
Til nr. 1
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Uoverensstemmelsen mellem den grønlandske og danske lovtekst har betydning for, hvilke
rejseudgifter en alderspensionist, 1 gang om året, har ret til få dækket i forbindelse med
deltagelsen i begravelsen af en nær pårørende.
Ændringen af lovteksten præciserer, at retten til at få dækket rejseudgifter alene gælder for
rejser internt i Grønland.
Til § 2
Bestemmelsen fastsætter, hvornår lovændringen træder i kraft.

3

