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BETÆNKNING 

Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget 

vedrørende 

Forslag til Inatsisartutlov om elevstøtte 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit, formand 

Inatsisartutmedlem Justus Hansen Demokratiit, næstformand 
Inatsisartutmedlem Nikkulaat Jeremiassen, Siumut 

Inatsisartutmedlem Jens-Erik Kirkegaard, Siumut 
Inatsisartutmedlem Knud Kristiansen Siumut 

Inatsisartutmedlem Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq 

1. Forslagets indhold og formål 

Inatsisartutloven fastsætter de grundlæggende regler om elevstøtte, herunder fastsættes 

taksterne for stipendium og de grundlæggende kriterier for tildeling af elevstøtte. Endelig 
indeholder inatsisartutloven bestemmelser om registrering af- og kontrol med mødedeltageise 

og elevstøtteudbetalinger. 

Med inatsisartutloven samles reglerne om elevstøtte til elever på job-, vejlednings- og opkva
lificeringscentrene en inatsisartutlov. Inatsisartutloven indeholder grundlæggende 

bestemmelser om elevstøtte og bemyndigelsesbestemmelser, som kan finde anvendelse på 
udstedelse af mere detaljeret regulering i bekendtgørelser. Naalakkersuisut bemyndiges 

således i inatsisartutloven til at fastsætte nærmere regler om betingelserne for at modtage 

elevstøtte, om krav til registrering af elevernes mødeaktivitet med videre. 

2. behandling af forslaget i Inatsisartut 

Erhvervsudvalget kan af ordførerindlæggene og de faldne bemærkninger under forslagets 

førstebehandling konstatere, at forslaget nød bred opbakning blandt ordførerne. 
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3. Høring 
Naalakkersuisut oplyser, at forslaget har været offentliggjort på Naalakkersuisuts høringsportal i 
perioden fra 9. maj 2017 til 13. juni 2017. Naalakkersuisut oplyser endvidere, at forslaget har 

været sendt i høring hos samtlige departementer, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq, 

Kommuneqarfik Sermersooq, Qaasuitsup Kommunia, KANUKOKA, Grønlands Erhverv, 

NUSUKA, SIK, IMA K, ASG og AK. 

Naalakkersuisut har i de almindelige bemærkninger redegjort for de ganske omfangsrige 

indkomne høringssvar og foretaget en række justeringer af forslaget på baggrund af 

høringssvarene. Udvalget finder ikke anledning til at knytte yderligere kommentarer til 

høringsprocessen. 

4. Udvalgets behandling af forslaget 
Inatsisartutloven indeholder krav til job-, vej lednings- og opkvalificeringscentrene om 

registrering af elevernes mødeaktivitet og om, at kommunalbestyrelsen på baggrund af 

registreringerne foretager reduktion i stipendiet ved elevernes uberettigede fravær. Endelig 

indeholder inatsisartutloven krav om, at kommunalbestyrelsen indberetter oplysningerne om 

elevernes mødeaktivitet til Naalakkersuisut i forbindelse med refusion af udbetalt elevstøtte. 

Naalakkersuisut oplyser, at der er udstedt en vejledning til kommunerne og job-, vejlednings

og opkvalificeringscentrene om hvordan oplysningerne indberettes, herunder om 

arbejdsgange og om hvilke oplysninger, der skal indberettes. 

Det er udvalgets forventning, at Naalakkersuisut tæt vil følge, hvorledes kommunerne og job

og vejlednings- og opkvalificeringscentrene påvirkes af lovforslaget, således at yderligere 

vejledningsindsats eller eventuelle justeringer af lovgivningen kan iværksættes. 

5. Forslagets økonomiske konsekvenser 
Naalakkersuisut har anført, at elevstøtten forudsættes reguleret årligt efter reglerne i 

inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst. Såfremt antal elevkvoter 

fra et år til et andet er stabilt, vil udgifterne det senere år være højere end det forrige år, som 

følge af denne årlige regulering. 

Antallet af elevkvoter og dermed det samlede beløb afsat til elevstøtte til elever på job-, 

vejlednings- og opkvalificeringscentrene vil som hidtil blive fastsat på de årlige finanslove. 

Som hidtil afhænger de samlede udgifter til elevstøtten således af de årlige prioriteringer på 

finansloven. 
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6. Udvalgets indstillinger 

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse 

Med disse bemærkninger og med den betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 2. behandling. 

J ustus Hansen 

M ~ Kirkegaard 
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Peter Olsen, 

Formand 

~-) ) , 

~aatJeremiassen 

Per Rosing-Petersen 

3 


