
2. november 2017 EM 2017/17 

BETÆNKNING 

Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget 

vedrørende 

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

førtidspension. 

(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 grønlandske lovtekst) 
(Fremsat afNaalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

U dvalget har under behandlingen senest bestået af: 

Medlem af Inatsisartut Laura Taunåjik, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne, næstformand 
Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut 

Medlem af Inatsisartut MaIa Høy Kuko, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Mimi KarIsenIPeter Olsen, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget har efter 1. behandlingen den 28. september 2017 under EM2017 nærmere 
gennemgået forslaget. 

Forslagets indhold og formål 

Forslaget er et forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om 
førtidspension. 

Forslaget skal for det første sikre, at modtagere af den højeste førtidspension kan oppebære en 

grundpension, svarende til 50 pet. af højeste førtidspension, der er uafhængig af ægtefælle, 

registreret partner eller samlevers aktuelle indkomst. Videre har forslaget til formål at 

genindføre den såkaldte 20 pet.' s regel, hvor førtidspensionisten altid er sikret 20 pet. af 

førtidspensionen uanset ægtefælleindtægt. 
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Forslaget har dernæst til formål at præcisere § 29 i loven omkring de personlige tillæg, 

således at der alene kan bevilges rejser i Grønland efter bestemmelsen og ikke udenfor 

Grønland. 

Forslaget har endvidere til formål, at rette op på sproglige uoverensstemmelser i konkrete 

paragraffer i loven. Dette i lovens § 33, stk. 3 og § 36. 

1. behandling af forslaget i Inatsisartut 
Ved 1. behandlingen af forslaget den 28. september 2017, hvor der blev fremlagt 

ordførerindlæg fra Siumut, Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq og Demokraterne, var der en 

samstemmende opbakning til forslaget. 

På denne baggrund, og med henblik på en nærmere vurdering af forslaget, blev det henvist til 

behandling i Familie- og Sundhedsudvalget. 

Høringssvar 
Udvalget konstaterer, at forslaget blev udsendt i høring hos konkrete høringsparter i perioden 

fra den 17. maj 2017 til den 15. juni 2017. Derudover blev forslaget i samme periode 

offentliggjort på høringsportalen på www.naalakkersuisut.gl. 

Udvalget har taget høringen og høringssvarene til efterretning, og takker for alle 
høringsbidrag. 

Lovteknisk og sproglige behov for rettelser 
Udvalget gennemførte den 6. oktober 2017 et lovteknisk møde om forslaget. Dette med 

henblik på at sikre et mere detaljeret indblik i forslagets enkelte elementer samt de 

økonomiske konsekvenser af forslaget. 

I samspil med tolkefunktionen i Bureau for Inatsisartut har udvalget påpeget behov for en 

række sproglige rettelser i forslaget, hvilket Naalakkersuisut følger op på, ved at fremsende et 

ændringsforslag til forslaget. 

Udvalgets behandling af forslaget 
Udvalget billiger, at Naalakkersuisut har fulgt op på reformarbejdet fra 2015 på 

førtidspensionsområdet, og har fulgt op på konstaterede uhensigtsmæssigheder. 

Udvalget har noteret sig, at der till. behandlingen af forslaget var samstemmende opbakning 

til forslaget. Udvalgets nærmere gennemgang af forslaget har ikke ændret ved dette, om end 

der er behov for sproglige rettelser i det fremsatte forslag. Naalakkersuisut er blevet anmodet 

om, at fremsætte ændringsforslag, således at udvalgets ønsker efterleves. 
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Udvalget har med tilfredshed hæftet SIg ved, at Vejledningen til Inatsisartutlov om 

Førtidspension vil blive revideret i forbindelse med ikrafttræden af nærværende forslag. 

Udvalget bemærker, at forslaget skal træde i kraft den 1. januar 2018, hvorefter en revision af 

vejledningen meget snart skal være tilgængelig for de kommunale sagsbehandlere på området. 

Forslagets økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 

almindelige bemærkninger. Udvalget har taget de fremførte oplysninger til efterretning, og 

henstiller til, at de forventede merudgifter indarbejdes i finanslovsforslaget for 2018. 

Udvalgets indstillinger 
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse af Inatsisartut i den form 

forslaget har, når Naalakkersuisut har fremsat ændringsforslag i overensstemmelse med 

udvalgets anmodning om sproglige korrektioner. 

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

overgive forslaget til 2. behandling. 

Nivi Olsen 

MaIa Høy Kuko 

Mimi Karlsen 
Iv Peter Olsen 
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Laura Taunajik, I 
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Jess Svane 

Debora Kleist 

Bendt B. Kristiansen 
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