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Ændringsforslag 

 

til 

 

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

socialvæsenets styrelse og organisation 

(Effektivisering af sagsbehandlingen i Det Sociale Ankenævn) 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling 

 

Til § 1 

 

 

1.  Den under nr. 1 foreslåede § 8, stk. 4 affattes således: 

”  Stk. 4.  Det Sociale Ankenævns øvrige afgørelser, kan af den, som er part i en sag, 

indbringes for Retten i Grønland. Indbringelse af afgørelsen for Retten i Grønland skal ske 

indenfor 4 uger fra afgørelsen.” 

 

2.  Den under nr. 2 foreslåede § 9, stk. 1 affattes således: 

”  Det Sociale Ankenævn består af 1 formand og 4 beskikkede medlemmer.” 

 

3.  Den under nr. 2 foreslåede § 9, stk. 3 affattes således: 

”  Stk. 3.  Naalakkersuisut udnævner de 4 beskikkede medlemmer og deres suppleanter for en 

4-årig periode.” 

 

4.  Den under nr. 2 foreslåede § 9, stk. 5 affattes således: 

”  Stk. 5.  2 medlemmer og deres suppleanter skal have bred socialfaglig baggrund, 1 medlem 

og dennes suppleant skal være jurist og have indsigt i socialområdet, og 1 medlem og dennes 

suppleant skal have socialpolitisk baggrund.”  

 

5.  Den under nr. 4 foreslåede § 11, stk. 1 affattes således: 

”  Det Sociale Ankenævn er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst 2 medlemmer er til 

stede jf. dog § 10, stk. 1. Det Sociale Ankenævn træffer afgørelse ved simpelt flertal. Ved 

stemmelighed er formandens stemme afgørende.” 
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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Bestemmelsen tilrettes så denne er i overensstemmelse med de gældende regler i 

retsplejeloven, hvorefter Retten i Grønland er 1. instans for civilretlige sager. 

 

Til nr. 2 

 

Ændringen er baseret på baggrund af ordførerindlæggene. Bestemmelsen fastslår, at Det 

Sociale Ankenævn består af 1 formand og 4 medlemmer. 

 

Til nr. 3 

 

Ændringen er en konsekvensrettelse efter nr. 2. Bestemmelsen fastslår, at Naalakkersuisut 

udnævner medlemmer af Det Sociale Ankenævn. 

 

Til nr. 4 

 

Ændringen er en konsekvensrettelse efter nr. 2. Ud af de fire øvrige medlemmer, skal 2 

medlemmer have en bred socialfaglig baggrund. Med formuleringen tilstræbes, at de 

udnævnte medlemmer så vidt muligt har en socialfaglig eller socialretlig uddannelse og bred 

praktisk erfaring med det sociale område. 1 medlem skal være jurist og have indsigt i det 

sociale område, og 1 medlem skal have socialpolitisk baggrund. Medlemmer kunne f.eks. 

være tidligere kommunalpolitikere, personer med stort socialpolitisk engagement, ledere eller 

nøglepersoner fra interesseorganisationer og foreninger, undervisere i socialret, personer der 

arbejder med socialretlige spørgsmål uden for kommunalt eller direktoralt regi eller personer 

der tidligere har deltaget i sagsbehandling eller afgørelse af sociale sager.  Naalakkersuisut 

udnævner suppleanter til de fire udnævnte medlemmer af Det Sociale Ankenævn. 

Medlemmerne af Det Sociale Ankenævn udnævnes for en fireårig periode.  

 

Til nr. 5 

 

Ændringen er en konsekvensrettelse efter nr. 2. Bestemmelsen indeholder reglerne for, 

hvornår Det Sociale Ankenævn er beslutningsdygtigt. Når det er nødvendigt at afgørelser 

træffes af hele nævnet, er nævnet beslutningsdygtigt, når formanden og mindst to medlemmer 

er til stede.  
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Ankenævnet træffer afgørelse ved simpelt flertal og formandens stemme er afgørende, 

såfremt der er stemmelighed. 

 

 


