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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Forslaget til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 26. 

juni 2017 om støtte til børn fremsættes på baggrund af, at der er konstateret uoverensstem-

melse mellem den grønlandske version af forslaget og den danske.  

 

Formålet med forslaget er at bringe overensstemmelse mellem den grønlandske udgave af 

forslaget og den danske.  

 

Forslaget indebærer ingen ændringer af den danske udgave af Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 

2017 om støtte til børn.  

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Forslaget sikrer og præciserer, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet uden for 

hjemstedet, har ret til at få 2 besøgsrejser til hjemmet. Forslaget sikrer og præciserer ligeledes, 

at kommunalbestyrelsen alene har pligt til at udlevere de dele af handleplanen til anbringel-

sesstedet, der er relevante for den pågældende anbringelse.  

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 § 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om 

støtte til børn foretages følgende ændringer:  

§ 32. Et barn, eller en ung i efterværn, der er 

anbragt uden for hjemmet uden for hjemste-

det, har ret til 2 årlige besøgsrejser til hjem-

met. 

1. § 32, stk. 1, affattes således: 

”Et barn, eller en ung i efterværn, der er an-

bragt uden for hjemmet uden for hjemstedet, 

har ret til 2 årlige besøgsrejser til hjemmet.” 

§ 46.  

Stk. 5.  Ved anbringelse udenfor hjemmet 

skal kommunalbestyrelsen sørge for, at rele-

vante dele af handleplanen udleveres til an-

bringelsesstedet. 

2. § 46, stk. 5, affattes således:  

”Stk. 5.  Ved anbringelse udenfor hjemmet 

skal kommunalbestyrelsen sørge for, at rele-

vante dele af handleplanen udleveres til an-

bringelsesstedet.” 

 § 2 

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. 

december 2017. 
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3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige  

Forslaget har ingen konsekvenser for det offentlige. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet  

Forslaget har ingen konsekvenser.  

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed  

Forslaget har ingen konsekvenser.  

 

6. Konsekvenser for borgerne  

Forslaget bringer bestemmelsens ordlyd i overensstemmelse med lovens hensigt, og bidrager 

til en øget retssikkerhed for borgeren. Forslaget sikrer 2 besøgsrejser for børn og unge, der er 

anbragt uden for hjemmet uden for hjemstedet som en rettighed. Ved at præcisere, at kommu-

nalbestyrelsen ikke har pligt til at videregive dele af handleplanen, som ikke har konkret rele-

vans for anbringelsen, sikres videre, at inatsisartutloven ikke på denne baggrund er i konflikt 

med Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser  

Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser.  

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget har været i høring i Finansdepartementet. Der har ikke været bemærkninger til for-

slaget.  

 

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

Til nr. 1 

 

Forslaget korrigerer den grønlandske udgave af den i § 1, nr. 1, foreslåede affattelse af § 32, 

stk. 1, i Inatsisartutlov om støtte til børn.  

 

Forslaget bringer bestemmelsens ordlyd i overensstemmelse med inatsisartutlovens oprindeli-

ge hensigt, og bidrager til borgernes retssikkerhed. Ved at præcisere, at børn, og unge i efter-

værn, der er anbragt uden for hjemmet uden for hjemstedet har ret til 2 årlige besøgsrejser til 

hjemmet, sikres, at der ikke i bestemmelsen indfortolkes et skøn over adgangen til 2 årlige 

besøgsrejser.   

 

Til nr. 2 

Forslaget korrigerer den grønlandske udgave af den i § 1, nr. 2, foreslåede affattelse af § 46, 

stk. 5, i Inatsisartutlov om støtte til børn.  
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Forslaget bringer bestemmelsens ordlyd i overensstemmelse med inatsisartutlovens oprindeli-

ge hensigt, og bidrager til borgernes retssikkerhed. Ved at præcisere, at kommunalbestyrelsen 

ikke har pligt til at videregive dele af handleplanen, som ikke har konkret relevans for anbrin-

gelsen, sikres at bestemmelsen ikke er i konflikt med kapitel 4 i Anordning om ikrafttræden 

for Grønland af lov om behandling af personoplysninger.  

 

 

 

 

 

 


