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TILLÆGSBET ÆNKNING 

Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget 

vedrørende 

Forslag til: 
Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om alkohol 

(Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk samarbejde) 

Afgivet til forslagets 3. behandling 

Følgende medlemmer og suppleanter i Familie og Sundhedsudvalget har under møde den 14. 
november 2017 genvurderet forslaget: 

Medlem af Inatsisartut Laura Tåunåjik, Siumut, formand 
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, suppleant, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut 
Medlem af Inatsisartut MaIa Høy Kuko, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, suppleant, Inuit Ataqatigiit 

1. Forslagets 2. behandling og genhenvisning. 
Forslaget blev på baggrund af indstilling fra koalitionsparterne - Siumut, Inuit Ataqatigiit og 

Partii Naleraq, i forlængelse af 2. behandlingen den 13. november 2017 under EM 2017, 

genhenvist til behandling i udvalget, der på denne baggrund afgiver nærværende 

tillægsbetænkning. 

Demokraterne havde ikke indvendinger mod genhenvisningen. Ændringsforslaget fra 

Naalakkersuisut til 2. behandlingen blev støttet af et flertal i Inatsisartut. 

Baggrunden for genhenvisningen var et ønske om, at der skete en nærmere vurdering af 

salgstiderne af alkohol på lørdage, hvor et flertal i udvalget havde ønsket differentierede 

åbningstider for henholdsvis byer og bygder. Der henvises til forslagets § 25, stk. 2, hvor det 

ved vedtagelse af ændringsforslag fra N aalakkersuisut foreløbig er tiltrådt, at salg af 
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alkoholholdige drikke kan finde sted i byerne på lørdage fra kl. 11.00-15.00 og i bygderne på 

lørdage fra kl. 10.00-13 .00. 

2. Udvalgets nærmere vurdering af salg på lørdage. 

Omkring den nærmere vurdering af muligheden for salg af alkoholholdige drikke på lørdage, 

så hersker der efter fornyet overvejelse i udvalget enighed om, at åbningstiderne for salg af 

alkohol på lørdage skal ensartes, således at der opretholdes de samme muligheder for 

salgstider af alkoholdige drikke på lørdage i byer og bygder. 

For udvalget som helhed er der således isoleret set enighed om, at denne ensartethed er et 

væsentligt hensyn at iagttage. 

N aalakkersuisut anmodes til 3. behandlingen om at fremsætte ændringsforslag omkring 

salgstiderne på lørdage i overensstemmelse med udvalgets ønsker om harmonisering mellem 

byer og bygder. 

3. Fortsat behov for sproglig kvalitetssikring af forslaget som helhed. 

I betænkningen til 2. behandlingen af forslaget anmodede udvalget Naalakkersuisut om at 

gennemføre en sproglig kvalitetssikring af forslaget. Dette udpræget i forslagets lovtekst på 

grønlandsk. 

Der ses forsat at være behov for en sproglig kvalitetssikring af forslaget, og senest er det 

blevet påpeget overfor Naalakkersuisut, at også sprogbrugen i ændringsforslaget til 2. 

behandlingen på grønlandsk ikke er hensigtsmæssig og korrekt. 

I ændringsforslaget er det flere formelle fejl i den grønlandske version, herunder anvendelse 

af ukorrekt sprog. Der står eksempelvis i ændringsforslagets nr. 4 til 2. behandlingen på 

grønlandsk "imigassartortitsisoqarsinnaavoq" (må man lade folk drikke alkohol), selvom der 

givet burde stå "sassaalliisoqarsinnaavoq" (må der udskænkes). 

Udvalget skal henstille til, at Naalakkersuisut tager ejerskab til forslaget, således at der til 3. 

behandlingen af forslaget sker en påkrævet kvalitets sikring af den sproglige udformning af 

lovteksten på grønlandsk. 

N aalakkersuisut anmodes til 3. behandlingen om at fremsætte ændringsforslag med henblik på 

at sikre anvendelse af det rette sprogbrug i forslaget som helhed. 
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4. Indstillinger 

Et enigt udvalg støtter de i denne tillægs betænkning fremførte forslag til ændringer af 
forslaget. 

Omkring den endelige indstilling til forslaget i dets helhed, så indstiller et flertal i 
udvalget bestående af Siumut og Inuit Atagatigiit forsat forslaget til vedtagelse af 
Inatsisartut, når Naalakkersuisut har fremsat ændringsforslag i overensstemmelse med 
udvalgets henstillinger. 

Flertallets øvrige bemærkninger fremsat 

opretholdes i øvrigt til fulde. 

udvalgets betænkning til 2. behandlingen 

Omkring den endelige indstilling til forslaget i dets helhed, så indstiller et mindretal i 
udvalget, bestående af Demokraterne, forsat forslaget til forkastelse. 

Mindretallets fremførte bemærkninger fremsat i udvalgets betænkning til 2. behandlingen 

opretholdes i øvrigt til fulde. 

Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til den afsluttende 3. behandling. 

I Q<WY(ClllG(Q~J; X 

Nivi Olsen 

Næstformand 

Peter Olsen 
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I l~~il , 

Jess Svane 

Debora Kleist 

Bendt B. Kristiansen 
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