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Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning
I 2017 blev der vedtaget reformer på området for beregning af boligsikring og børnetilskud.
Dette skete på baggrund af, at der igennem længere tid havde været udtrykt kritik af
indretningen af reglerne for beregning. Skatte- og velfærdskommissionen havde blandt andet
peget på, at aftrapningen af såvel boligsikring som børnetilskud i forhold til
husstandsindkomsten ikke fungerede optimalt. Den daværende trinvise struktur for
aftrapningen af børnetilskud bevirkede, at en marginal lønstigning kunne give en væsentlig
nedgang i rådighedsbeløbet. De dagældende regler gav ikke de nødvendige incitamenter til
aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet frem for passiv forsørgelse. Med andre ord – borgerne
belønnedes ikke for at yde en ekstra indsats.
Der blev blandt andet på denne baggrund gennemført en forenkling og modernisering af de
meget komplicerede og uhensigtsmæssige aftrapningsregler for såvel boligsikring som
børnetilskud.
Det blev gjort ved, at der blev indført en lineær indkomstafhængig aftrapning af
børnetilskuddet. Samtidig blev indkomstgrundlaget for udmålingen af børnetilskuddet ændret
fra skattepligtig indkomst til aktuel indkomst, da denne bedre afspejler forældrenes aktuelle
trangssituation. Reformen indebar en væsentlig forbedring af forældrenes økonomi, særligt i
lav- og mellemindkomstgruppen.
Reformen blev i første omgang gennemført ved en ændring af reglerne i tekstanmærkningen
til finanslovsbevillingen. Forslaget har til formål at få opdateret lovgrundlaget til at afspejle
denne regulering, som er foretaget i tekstanmærkningen til finanslovskonto 30.10.32
Børnetilskud. Samtidig ændres Inatsisartutloven, så reguleringen af børnetilskuddet indskrives
i Inatsisartutloven.
2. Hovedpunkter i forslaget
Børnetilskuddet har hidtil været reguleret i en tekstanmærkning på de årlige finanslove. Der
har dog ikke været foretaget en regelmæssig regulering af tilskuddet eller grundlaget for
aftrapningen. Børnetilskuddet har været trinvist aftrappet ud fra forældrenes indkomst med 3
forskellige takster. Dette betød, at selv en mindre lønstigning kunne medføre en større
nedgang i rådighedsbeløbet. Eksempelvis ville en lønstigning på 1,50 kr. i timen i 2017 for en
person, der tjente 178.000 kr., medføre, at årsindkomsten steg med knap 3.000 kr. Heraf
betaltes 42 pct. i skat (Qeqqata Kommunia), så indkomststigningen var 1.670 kr. efter skat.
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Samtidig betød indkomststigningen, at børnetilskuddet reduceredes med 5.090 kr. årligt for en
husstand med 2 børn. Nettoændringen i rådighedsbeløbet blev således en samlet nedgang på
ca. 3.400 kr. Den sammensatte marginal beskatning i dette tilfælde var over 200 pct. Netop
denne problemstilling har været rejst af såvel arbejdsgivere som fagforeninger.
Med reformen af børnetilskud og boligsikring blev den trinvise aftrapning erstattet af en
lineær indkomstafhængig aftrapning. Denne ændring blev i første omgang foretaget i en
tekstanmærkning til konto 30.10.32. Børnetilskud på finansloven med den hensigt, at
Inatsisartutloven skulle ændres til at afspejle denne nye retstilstand.
Med reguleringen i tekstanmærkningen til konto 30.10.32. Børnetilskud på finansloven er
indkomstgrundlaget for beregningen af børnetilskud ligeledes ændret. Dette ændredes med
reformen fra at være skattepligtig indkomst til aktuel indkomst. Med indførelsen af
Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst er
indkomstgrundlaget for beregningen af en række sociale kontantydelser overgået fra at være
skattepligtig indtægt til at følge den nye definition af aktuel indkomst. Grunden til dette er, at
data vedrørende skattepligtig indkomst ofte er mellem 2-3 år gamle, mens den aktuelle
indkomst udgør de seneste 12 måneders indkomst. Den aktuelle indkomst afspejler således
langt bedre den aktuelle trangssituation for enlige og samlevende forældre.
Børnetilskuddet har hidtil som den eneste sociale kontantydelse været fastsat i
tekstanmærkning til finanslovskontoen for børnetilskud. Der har ikke været foretaget en
jævnlig regulering af satsen for børnetilskuddet.
Med Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst
indførtes pr. 1. juli 2018 en årlig satstilpasningsprocent. Satstilpasningsprocenten for et
finansår er den procentvise ændring i de offentligt ansattes årsløn i lønåret i forhold til året
forud. Formålet hermed var at få en fast ensartet regulering af både offentlige udbetalinger og
betalinger. Satstilpasningsprocenten reguleres i §§ 2-4 i Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017
om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.
Med forslaget fastsættes den maksimale sats for børnetilskuddet i Inatsisartutloven. Samtidig
foreslås det, at satsen fremover reguleres med satstilpasningsprocenten og offentliggøres i det
årlige cirkulære om gældende sociale kontantydelser.
Denne ændring sker således for at skabe en ensartet retstilstand.
Forslaget sammenholdt med gældende Inatsisartutlov
Gældende formulering
Forslaget
§1
I Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om
børnetilskud foretages følgende ændringer:
1. Kapiteloverskriften i Kapitel 1 affattes
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således:

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

”Kapitel 1
Fastsættelse og beregning”

§ 1.
” 4) at barnet ikke af det offentlige er
anbragt udenfor hjemmet efter forordning om
hjælp til børn og unge eller i øvrigt forsørges
af det offentlige og

2. § 1, stk. 1, nr. 4, affattes således:
” 4) at barnet ikke af det offentlige er anbragt
uden for hjemmet efter Landstingsforordning
om hjælp til børn og unge eller Inatsisartutlov
om støtte til børn eller i øvrigt forsørges af det
offentlige, og”

3. § 3 affattes således:
§ 3. Størrelsen af børnetilskud fastsættes
” § 3. Børnetilskud beregnes ud fra den
for hvert kalenderår i finansloven og
aktuelle indkomst, jf. § 5 i Inatsisartutlov om
udbetales ud fra den skattepligtige indkomst i en satstilpasningsprocent og om aktuel
det senest kendte indkomstår efter
indkomst.
indkomstgrænser fastsat i finansloven.
Stk. 2. Bor forældrene sammen, beregnes
Stk. 2. Bor forældrene sammen, udbetales
børnetilskud på baggrund af forældrenes
børnetilskud på baggrund af forældrenes
samlede aktuelle indkomst.
samlede skattepligtige indkomst.
Stk. 3. Bor barnet hos den ene af forældrene,
Stk. 3. Bor barnet hos den ene af
beregnes børnetilskuddet på baggrund af
forældrene, udbetales børnetilskuddet på
dennes aktuelle indkomst. Er denne forælder
baggrund af dennes skattepligtige indkomst.
gift eller samlevende med en anden end
Er denne forælder gift eller samlevende,
barnets anden forælder, medregnes
medregnes ægtefællens skattepligtige
ægtefællens aktuelle indkomst eller samlevers
indkomst eller samlevers skattepligtige
aktuelle indkomst, hvis samlivet har bestået i
indkomst, hvis samlivet har bestået i mindst
mindst 1 år.
et år.
Stk. 4. Bor barnet lige meget hos begge
Stk. 4. Bor barnet lige meget hos begge
forældre, beregnes børnetilskuddet på
forældre, udbetales børnetilskuddet på
baggrund af den aktuelle indkomst hos den
baggrund af den skattepligtige indkomst hos forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret.
den forælder, hvor barnet er tilmeldt
Stk. 5. Ved væsentlige ændringer i den
folkeregistret.
aktuelle indkomst eller ændringer i antal af
børn, der indgår i beregningen, skal
børnetilskuddet genberegnes i
overensstemmelse hermed. Ved væsentlige
ændringer i den aktuelle indkomst fastsættes
den aktuelle indkomst efter reglerne i § 6 i
Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent
og om aktuel indkomst.
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Stk. 6. Familier, der flytter til Grønland, kan,
såfremt betingelserne i § 1 er opfyldt, få
udbetalt børnetilskud fra den første dag i
måneden efter tilflytningen. Børnetilskuddet
beregnes ud fra den forventede aktuelle
indkomst jf. § 6 i Inatsisartutlov om en
satstilpasningsprocent og om aktuel
indkomst.”
4. § 4 affattes således:
” § 4. Størrelsen af det maksimale
børnetilskud udgør 8.477 kr. om året pr. barn.
Stk. 2. Børnetilskuddet aftrappes lineært ved
stigende indkomst. Aftrapningen af
børnetilskuddet starter ved en samlet aktuel
indkomst på 130.000 kr. Beløbsgrænsen
hæves med 25.000 kr. for hvert barn ud over
det første.
Stk. 3. Aftrapningen sker med anvendelse af
differentierede aftrapningsprocenter.
Aftrapningsprocenten udgør 3,5 pct. pr. barn,
der indgår i beregningsgrundlaget.
Stk. 4. Børnetilskuddet beregnes således, at
indtægtsgrundlaget multipliceret med
aftrapningsprocenten fratrækkes det
maksimale børnetilskud. Indtægtsgrundlaget
udgøres af den aktuelle indkomst fratrukket
det indkomstafhængige friholdelsesbeløb, jf.
stk. 2.
Stk. 5. Hverken børnetilskudsydelsen eller
indtægtsgrundlaget kan være negativ.
Stk. 6. Beløbene i stk. 1 og stk. 2 reguleres
årligt med satstilpasningsprocenten for det
pågældende finansår jf. § 3 i Inatsisartutlov
om en satstilpasningsprocent og om aktuel
indkomst.”
5. § 6, stk. 5, affattes således:
” Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte regler
for udbetaling af børnetilskud, herunder regler
om udbetaling til mindreårige, om
administration af tilskuddet og om fastsættelse
af et minimumsbeløb for udbetalingen.”

§ 4. Kan en person godtgøre, at den
skattepligtige indkomst, der danner grundlag
for udbetaling af børnetilskud, er væsentligt
og varigt ændret, kan kommunalbestyrelsen
beslutte at udbetale børnetilskuddet på
baggrund af den forventede indkomst.
Stk. 2. Familier, der flytter til Grønland,
kan, såfremt betingelserne i § 1 er opfyldt, få
udbetalt børnetilskud fra den første i
måneden efter tilflytningen ud fra
kommunalbe-styrelsens skøn over den
forventede skattepligtige indkomst.
Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler
for opgørelse af forventet indkomst, samt for
hvornår indkomsten må forventes varigt at
være væsentligt nedsat eller ændret.

§ 6.
Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte regler
for udbetaling af børnetilskud, herunder
regler om udbetaling til mindreårige og om
administration af tilskuddet.
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6. § 9, stk. 2, affattes således:
” Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indhente
oplysninger om den aktuelle indkomst, der
danner grundlag for beregningen af
børnetilskud.”
7. § 11 affattes således:
” § 11. Afgørelser, der er truffet efter
reglerne i denne lov, kan påklages til Det
Sociale Ankenævn efter reglerne i
lovgivningen om socialvæsenets styrelse og
organisation.”

§ 9.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan indhente
oplysninger om den skattepligtige indkomst,
der danner grundlag for udbetaling af
børnetilskud.
§ 11. Afgørelser truffet i henhold til denne
lov kan påklages efter bestemmelserne i
landstingsforordning om socialvæsenets
styrelse og organisation.

§2
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar
2019.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget indebærer en mindre merudgift for Landskassen, da der indføres en årlig regulering
af børnetilskuddet med satstilpasningsprocenten. Der er med vedtagelsen af Inatsisartutlov nr.
9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst taget stilling til denne
udgift.
Det er ikke muligt at skønne over den faktiske merudgift, da satstilpasningsprocenten først
offentliggøres til august.
Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for det offentlige.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget medfører ikke nogen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.
Forslaget medfører ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet.
5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed
Forslaget vil ikke have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundhed.
6. Konsekvenser for borgerne
Forslaget vil betyde, at børnetilskuddet løbende pristalsreguleres med
satstilpasningsprocenten. Dermed vil børnetilskuddet følge med pris- og lønudviklingen.
Forældre vil grundet inflationen derfor blive bedre stillet fremover.
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7. Andre væsentlige konsekvenser
Forslaget vil ikke have andre væsentlige konsekvenser.
8. Høring af myndigheder og organisationer mv.
Forslaget har i perioden 14. juni 2018 til 6. juli 2018 været offentliggjort på høringsportalen
på www.naalakkersuisut.gl.
Forslaget har i perioden 11. juni til 6. juli 2018 været i høring hos følgende høringsparter:
Formandens Departement, Departementet for Natur og Miljø, Departementet for Boliger og
Infrastruktur, Departementet for Finanser, Departementet for Erhverv og Energi,
Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, Departementet for
Uddannelse, Kultur og Kirke, Departementet for Udenrigsanliggender, Departementet for
Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Sundhed og Forskning, Kommuneqarfik
Sermersooq, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq, Avannaata Kommunia og Kommune
Qeqertalik.
Følgende har afgivet høringssvar:
Formandens Departement, Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og
Indenrigsanliggender, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Kommuneqarfik
Sermersooq, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq.
Følgende høringsparter havde ingen bemærkninger til ændringsforslaget:
Formandens Departement, Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og
Indenrigsanliggender, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Kommuneqarfik
Sermersooq og Kommune Qeqertalik.
Nedenfor følger en gennemgang af det væsentligste indhold i de høringssvar, som er indgivet
til Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet. Der er tale om en redigeret
gengivelse af høringssvarene, hvortil departementets kommentarer til høringssvaret er skrevet
i kursiv.
Qeqqata Kommunia
Kommunen har foreslået, at det i § 3 indføjes, at børnetilskuddet får et mindstebeløb på 100
kr., og at beløb under 100 kr. ikke kommer til udbetaling.
Taget til efterretning. Der er indføjet en bemyndigelsesbestemmelse i § 6, stk. 5, således at
Naalakkersuisut kan fastsætte regler om et minimumsbeløb for udbetalingen.
Kommune Kujalleq
Kommunen anfører til § 3, stk. 1, at der henvises til Inatsisartutlov om en
satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst § 5, som derfor også omfatter § 5, stk. 4, og stk.
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5, som er bemyndigelser til Naalakkersuisut. Kommunen går ud fra, at såfremt der fastsættes
bekendtgørelsesregler, der ikke er i overensstemmelse med nærværende lovforslag, vil der
blive taget initiativ til konsekvensrettelser i børnetilskudsloven.
Der vil ikke i medfør af Inatsisartutloven om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst
i en bekendtgørelse kunne fastsættes bestemmelser, som strider mod Inatsisartutloven om
børnetilskud. Fastsættelse af sådanne bestemmelser vil således forudsætte en lovændring.
Kommunen ser gerne, at der ved lovforslagets behandling tages stilling til, om reguleringer af
børnetilskud er afgørelser, der kan påklages til Det Sociale Ankenævn.
Lovens § 11 om klageadgang er præciseret, så det direkte fremgår, at afgørelser truffet i
henhold til loven, kan påklages til Det Sociale Ankenævn. Selve reguleringsmetoden vil
imidlertid ikke kunne påklages.
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser
Til § 1

Til nr. 1
Kapitel 1: Titlen på kapitlet ændres til at afspejle det nye indhold.
Til nr. 2
§ 1, stk. 1, nr. 4: Bestemmelsen fastslår, at retten til børnetilskud er betinget af, at barnet ikke
er anbragt uden for hjemmet af det offentlige. Da Landstingsforordningen om hjælp til børn
og unge blev ophævet den 1. juli 2017 med ikrafttrædelsen af Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni
2017 om støtte til børn, vil børn, der efter lovens ikrafttræden anbringes uden for hjemmet,
blive anbragt med hjemmel i den nye lov. Da der imidlertid fortsat vil være børn, der er
anbragt efter Landstingsforordningen om hjælp til børn og unge, er begge love nævnt i
bestemmelsen.
Til nr. 3
§ 3, stk. 1: Bestemmelsen fastsætter, at børnetilskuddet beregnes ud fra den aktuelle indkomst,
som er defineret i §§ 5-6 i Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og
om aktuel indkomst.
§ 3, stk. 2: Svarer til den tidligere § 3, stk. 2. Bestemmelsen fastsætter, at hvis forældrene bor
sammen, beregnes børnetilskuddet ud fra begge forældres aktuelle indkomst. Aktuel indkomst
fortolkes i overensstemmelse med definitionen i § 5 i Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om
en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.
§ 3, stk. 3: Bestemmelsen er en mindre ændring af den tidligere § 3, stk. 3. Bestemmelsen
fastsætter, at hvis barnet bor hos den ene forælder, beregnes børnetilskuddet ud fra dennes
aktuelle indkomst. Er denne forældre gift, eller samlevende i mindst 1 år, medregnes
ægtefællens/samleverens indkomst. Her er for klarheds skyld tilføjet ”med en anden end
barnets anden forælder”, da der er eksempler på gifte forældre, der ikke er samlevende.
Aktuel indkomst opgøres i overensstemmelse med definitionen i § 5 i Inatsisartutlov nr. 9 af
1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.
§ 3, stk. 4: Bestemmelsen svarer – bortset fra ændringen fra skattepligtig til aktuel indkomst til den nuværende § 3, stk. 4, og fastsætter, at hvis barnet bor lige meget hos begge forældre
beregnes børnetilskuddet ud fra den aktuelle indkomst hos den forælder, hvor barnet er
tilmeldt folkeregisteret. Aktuel indkomst opgøres i overensstemmelse med definitionen i § 5 i
Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.
§ 3, stk. 5: Bestemmelsen udgør en mindre ændring til den nuværende § 4, stk. 1. Den
fastsætter, at såfremt der er væsentlige ændringer i den aktuelle indkomst, kan
beregningsgrundlaget for børnetilskuddet ændres i henhold til reglerne i § 6 i Inatsisartutlov
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nr. 9 af 1. juni 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst. Dette betyder, at
ved en forventet ændring i indkomsten på mere end 10 %, kan den aktuelle indkomst i stedet
fastsættes ud fra den forventede årlige indkomst. Dette kunne f.eks. skyldes arbejdsløshed
eller anden social begivenhed som barsel, pensionstildeling og længerevarende sygdom. Der
kan dog også være tale om en forventet højere indkomst, f.eks. ved tiltrædelsen af et nyt job.
På samme måde skal børnetilskuddet genberegnes, når der sker en ændring i antallet af børn,
som indgår i beregningen. Det kan være ved fødsel og i tilfælde, hvor et barn ikke længere
opfylder kravene for børnetilskud i § 1.
§ 3, stk. 6: Bestemmelsen svarer - bortset fra ændringen fra skattepligtig til aktuel indkomst til den nuværende § 4, stk. 2, og fastsætter, at familier, der for nylig er flyttet til Grønland, og
som er berettiget til børnetilskud, kan få udbetalt børnetilskud. Dette beregnes på baggrund af
den forventede aktuelle indkomst jf. § 6 i Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en
satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.
Til nr. 4
§ 4, stk. 1: Bestemmelsen er ny og fastsætter, at det maksimale børnetilskud pr. 1. januar 2018
udgør 8.477 kr. pr. barn. Dette beløb vil blive årligt reguleret i henhold til stk. 6, og den årlige
sats offentliggøres i ”Cirkulære om gældende sociale kontantydelser”
§ 4, stk. 2: Bestemmelsen er ny og fastsætter, at børnetilskuddet aftrappes lineært, samt at
friholdelsesbeløbet udgør 130.000 kr. plus 25.000 kr. for hvert barn ud over det første.
§ 4, stk. 3: Denne bestemmelse er ny og fastsætter, at aftrapningsprocenten udgør 3,5 pct. pr.
barn, som indgår i beregningen af børnetilskud.
§ 4, stk. 4: Denne bestemmelse er ny og fastsætter, at børnetilskud beregnes således, at
indtægtsgrundlaget multipliceret med aftrapningsprocenten fratrækkes det maksimale
børnetilskud. Indtægtsgrundlaget udgøres af den aktuelle indkomst fratrukket det
indkomstafhængige friholdelsesbeløb, som fremgår af stk. 2.
Beregningen kan således opstilles i følgende model:
Maksimalt børnetilskud – (aktuel indkomst – (130.000 kr. + (25.000 kr. for hvert barn ud over
det første)) x aftrapningsprocent) = børnetilskud
§ 4, stk. 5: Bestemmelsen er ny og fastsætter, at hverken børnetilskudsydelsen eller
indtægtsgrundlaget kan være negativ i den ovenstående beregning.
§ 4, stk. 6: Bestemmelsen er ny og fastsætter, at børnetilskuddet årligt pristalsreguleres med
satstilpasningsprocenten jf. §§ 2-4 i Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en
satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst. Den regulerede sats vil årligt blive
offentliggjort i ”Cirkulære om gældende sociale kontantydelser”.
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Til nr. 5
§ 6, stk. 5: Bestemmelsen udvides til, at Naalakkersuisut også kan fastsætte regler om en
minimumsgrænse for udbetaling af børnetilskud. Dette skyldes, at tilskudsmodtagere med den
nye beregningsmodel i § 4, stk. 3, kan være berettiget til et børnetilskud på beløb helt ned til 1
krone om året. Den meget lille forskel, disse små tilskud vil gøre i familiens økonomi, anses
ikke for proportional med administrationen ved udbetalingen.
Retten til at fastsætte regler om udbetaling til mindreårige og om administration af tilskuddet
er uændret.
Til nr. 6
§ 9, stk. 2: Bestemmelsen fastslår, at kommunalbestyrelsen kan indhente oplysninger om den
aktuelle indkomst, der danner grundlag for beregningen og ikke som tidligere den
skattepligtige indkomst.
Til nr. 7
§ 11: Bestemmelsen præciserer i lighed med formuleringen i Inatsisartutlov om boligsikring i
lejeboliger, at afgørelser truffet efter reglerne i loven, kan påklages til Det Sociale Ankenævn.
Det gælder alle afgørelser, også om beregningen af børnetilskuddet, men ikke om metoden til
beregning og dermed heller ikke om størrelsen af det maksimale tilskud, som fastsat i § 4, stk.
1, eller den automatiske pristalsregulering heraf.
Til § 2
Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2019.
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