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Bemærkninger til ændringsforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Dette forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse 

inden for det sociale område fremsættes på baggrund af, at der er konstateret uoverensstem-

melse mellem den grønlandske udgave af loven og den danske.  Forslaget omhandler kom-

munalbestyrelsernes adgang til at træffe afgørelse om kontrol med brevveksling, telefonsam-

taler og anden kommunikation for beboere på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner 

for børn.  

 

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

Inatsisartutloven og den danske.  

 

Forslaget indebærer ingen ændringer af den danske udgave af Inatsisartutlov nr. 1 af 21. no-

vember 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område.  

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Der er ikke ifølge den grønlandske udgave af Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om 

magtanvendelse inden for det sociale område hjemmel til, at kommunalbestyrelserne kan 

træffe afgørelse om kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation, 

uden retskendelse. 

 

Forslaget præciserer, at kommunalbestyrelsen har hjemmel til på døgninstitutioner og sikrede 

døgninstitutioner for børn, at træffe afgørelse om kontrol med brevveksling, telefonsamtaler 

og anden kommunikation, uden retskendelse. Det er en betingelse, at kontrollen er begrænset 

til nærmere angivne personer, i en bestemt periode, og under forudsætning af, at kontrollen er 

nødvendig af hensyn til barnets trivsel og udvikling.    

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende ret 

Gældende formulering Lovforslaget 

 § 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 

om magtanvendelse inden for det sociale 

område foretages følgende ændringer: 

§ 13.  På døgninstitutioner og sikrede døgn-

institutioner for børn kan kommunalbestyrel-

sen i opholdskommunen træffe afgørelse om, 

at der uden retskendelse, kan ske kontrol med 

1. § 13, stk. 1, affattes således: 

”På døgninstitutioner og sikrede døgninstitu-

tioner for børn kan kommunalbestyrelsen i 

opholdskommunen træffe afgørelse om, at 



2 
 

brevveksling, telefonsamtaler og anden 

kommunikation med nærmere angivne per-

soner uden for institutionen i en bestemt pe-

riode, såfremt det er nødvendigt af hensyn til 

barnets trivsel og udvikling, jf. dog stk. 2-6. 

der uden retskendelse, kan ske kontrol med 

brevveksling, telefonsamtaler og anden 

kommunikation med nærmere angivne per-

soner uden for institutionen i en bestemt pe-

riode, såfremt det er nødvendigt af hensyn til 

barnets trivsel og udvikling, jf. dog stk. 2-6.” 

 

 § 2 

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. 

december 2017.  

 

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 økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed  

Forslaget har ingen konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed.  

 

6. Konsekvenser for borgerne  

Forslaget bringer bestemmelsens ordlyd i overensstemmelse med lovens hensigt. Forslaget 

medfører adgang for kommunalbestyrelsen til at træffe afgørelse om kontrol med brevveks-

ling, telefonsamtaler og anden kommunikation, på døgninstitutioner og sikrede døgninstituti-

oner for børn, uden retskendelse. Det er en betingelse, at kontrollen er begrænset til nærmere 

angivne personer, i en bestemt periode, og under forudsætning af kontrollen er nødvendig af 

hensyn til barnets trivsel og udvikling.  

  

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 
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Ændringsforslaget korrigerer den grønlandske formulering af den i § 1, nr. 1, foreslåede affat-

telse af § 13, stk. 1, i Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område.  

 

Forslaget bringer bestemmelsens ordlyd i overensstemmelse med Inatsisartutlovens hensigt 

ved at sikre, at anbringelsesstedet har mulighed for at begrænse barnets kommunikation med 

bestemte personer ifølge afgørelse fra kommunalbestyrelsen, hvor dette vurderes at være nød-

vendigt af hensyn til barnets trivsel og udvikling.   


