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Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om før-

tidspension  

(Indførelse af en grundpension for modtagere af højeste førtidspension, genindførelse af 20 

pct.-regel for førtidspensionister omfattet af overgangsbestemmelser i kapitel 7, præcisering 

af § 29, stk. 1, om rimelige rejseudgifter og korrektion af § 33, stk. 3, og § 36 i den grønland-

ske lovtekst) 

 

 
Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. 

 

 

Til forslagets titel 

 

1. Forslagets titel affattes således:  

” Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om 

førtidspension” 

 

Til indledningen til § 1 

 

2. Indledningen til § 1 affattes således:  

” I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, som ændret ved Inatsisartut-

lov nr. 19 af 28. november 2016, foretages følgende ændringer:” 

 

Til § 1 

 

3. Den som nr. 1 foreslåede § 17, stk. 3, affattes således: 

”  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners 

årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension udbe-

talt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 28.000 kr. De første kr. 

100.000 af eventuel partners indtægt medregnes ikke.”  

 

4. Den som nr. 2 foreslåede nye § 17, stk. 4, affattes således: 

 ”  Stk. 4.  Førtidspensionister er berettiget til at få udbetalt 50 pct. af højeste førtidspension i 

grundpension, jf. § 17, stk. 2, uanset størrelsen af dennes eventuelle partners samlede aktuelle 

indkomst. Grundpensionen nedsættes, såfremt førtidspensionistens og dennes eventuelle part-

ners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtidspension, alderspension og pension 
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udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger 28.000 kr. tillagt 50 pct. af 

højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. Nedsættelse sker efter samme beløbsgrænser som for 

laveste førtidspension, jf. § 15, stk. 4. § 17, stk. 6, finder ikke anvendelse.” 

 

5. Den som nr. 3 foreslåede § 29, stk. 1, nr. 1, affattes således: 

”1)  en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller” 

 

6. Den som nr. 5 foreslåede § 33, stk. 3, affattes således: 

”  Stk. 3.  Har førtidspensionisten tilsidesat sin oplysningspligt efter stk. 1 eller vidste eller 

burde førtidspensionisten vide, at denne uberettiget modtog førtidspension, kan det beløb, der 

er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt. Kommunalbestyrelsen kan endvidere foretage 

modregning i eventuelle fortsatte løbende pensionsudbetalinger, dog undtaget børnetillæg.” 

 

7. Den som nr. 7 foreslåede nye § 43, stk. 9, affattes således: 

  ”  Stk. 9.  Førtidspensionister, herunder førtidspensionister omfattet af Nordisk Konvention 

om social sikring, er berettiget til at få udbetalt 20 pct. af højeste førtidspension, jf. § 17, stk. 

2, uanset størrelsen af førtidspensionistens og en eventuel partners samlede aktuelle ind-

komst.”  

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af, at der er konstateret af fejl og mangler i den 

grønlandske version af lovforslaget.  

 

Formålet med ændringsforslaget er således at bringe den grønlandske version af lovforslaget i 

overensstemmelse med den danske.  

 

Ændringsforslaget indebærer ingen ændringer af den danske version af lovforslaget. 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Ændringsforslaget korrigerer den grønlandske version af lovforslagets titel. 
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Til nr. 2 

 

Ændringsforslaget korrigerer den grønlandske version af indledningen til § 1. 

 

Til nr. 3 

 

Ændringsforslaget korrigerer den grønlandske version af den i § 1, nr. 1, foreslåede affattelse 

af § 17, stk. 3. 

 

Til nr. 4 

 

Ændringsforslaget korrigerer den grønlandske version af den i § 1, nr. 2, foreslåede affattelse 

af den som nyt stykke indsatte § 17, stk. 4. 

 

Til nr. 5 

 

Ændringsforslaget korrigerer den grønlandske version af den i § 1, nr. 3, foreslåede affattelse 

af § 29, stk. 1, nr. 1. 

 

Til nr. 6 

 

Ændringsforslaget korrigerer den grønlandske version af den i § 1, nr. 5, foreslåede affattelse 

af § 33, stk. 3. 

 

Til nr. 7 

 

Ændringsforslaget korrigerer den grønlandske version af den i § 1, nr. 7, foreslåede affattelse 

af den som nyt stykke indsatte § 43, stk. 9. 

 


