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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Med Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. 

december 2015 om førtidspension blev der vedtaget en ændring til lovens § 17, stk. 4, hvor 

ordlyden i 1. punktum kom til at stå i direkte modsætning til ordlyden i 2. punktum.  

 

Der er tale om en lovteknisk fejl, idet den korrekte ordlyd var indeholdt i det forslag, der 

havde været i høring i forbindelse med behandlingen af ændringsforslaget. Bemærkningerne 

til bestemmelsen i Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 er ligeledes udarbejdet til den 

rigtige lovtekst.    

 

Formålet med forslaget var at sikre, at modtagere af førtidspension som minimum kan 

oppebære en grundpension svarende til 50 pct. af højeste førtidspension, der er uafhængig af 

ægtefælle, registreret partner eller samlevers aktuelle indkomst. Det fremgår af § 17, stk. 4, 1. 

pkt.  

 

I § 17, stk. 4, 2. pkt. fremgår det imidlertid ved en fejl, at grundpensionens størrelse er 

afhængig af såvel førtidspensionistens som dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle 

indkomst. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Nærværende forslag er en sproglig korrektion af § 17, stk. 4, 2. pkt., hvorefter ”og dennes 

eventuelle partner” udgår. Stykkerne under § 29 bliver rettet således, at de får korrekte numre.  

 

Forslaget sikrer, at der kommer overensstemmelse mellem bestemmelserne, bemærkningerne 

og hensigten med loven. Forslagets ændring af Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 

om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension er den oprindelige, korrekte bestemmelse, 

som blev sendt i høring, og som fremgår af forarbejderne. Der er derfor ikke yderligere 

ændringer i bemærkningerne til inatsisartutloven, og både de almindelige og specielle 

bemærkninger til lovændringen i 2017 skal fortsat anvendes. 
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Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 § 1 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 

om førtidspension, som ændret ved 

Inatsisartutlov nr. 19 af 28. november 2016 

og Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 

2017, foretages følgende ændringer: 

§ 17    

  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 

partners årlige samlede aktuelle indkomst, 

bortset fra førtidspension, alderspension og 

pension 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.  

1. § 17, stk. 4, 2. pkt., affattes således: 

” Grundpensionen nedsættes, såfremt 

førtidspensionistens årlige samlede aktuelle 

indkomst, bortset fra førtidspension, 

alderspension og pension udbetalt efter 

Nordisk Konvention om social sikring, 

overstiger 28.000 kr. tillagt 50 pct. af 

højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.” 

 

§ 29 

  Personlige tillæg bevilges af 

kommunalbestyrelsen efter en individuel 

vurdering af behovet enten som: 

1)  en løbende ydelse, der fastsættes for 

højest 1 år ad gangen, eller 

2)  engangshjælp til dækning af særlige 

behov, herunder bl.a.: 

a)  briller, 

b)  beklædning, 

c)  bohave, 

d)  rimelige rejseudgifter til rejser inden for 

Grønland, og 

e)  andre engangsudgifter, der skønnes 

nødvendige. 

  Stk. 2.  Der kan ikke ydes engangshjælp til 

rejser uden for Grønland. 

2. § 29, affattes således: 

”  § 29.  Personlige tillæg bevilges af 

kommunalbestyrelsen efter en individuel 

vurdering af behovet enten som: 

1)  en løbende ydelse, der fastsættes for 

højest 1 år ad gangen, eller 

2)  engangshjælp til dækning af særlige 

behov, herunder bl.a.: 

a)  briller, 

b)  beklædning, 

c)  bohave, 

d)  rimelige rejseudgifter til rejser inden for 

Grønland, og 

e)  andre engangsudgifter, der skønnes 

nødvendige. 

  Stk. 2.  Der kan ikke ydes engangshjælp til 

rejser uden for Grønland. 
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  Stk. 2.  Tilbagebetaling af personligt tillæg 

kan kræves, såfremt: 

1)  der ydes personlige tillæg på grund af 

uforsvarlig økonomi, eller 

2)  en førtidspensionist, der har modtaget 

personligt tillæg, senere får udbetalt et 

beløb, der dækker samme tidsrum og samme 

formål som det personlige tillæg. 

  Stk. 3.  Tilbagebetaling kan alene kræves, 

hvis førtidspensionisten i forbindelse med 

bevillingen er gjort bekendt med 

tilbagebetalingspligten. 

  Stk. 4.  Personlige tillæg udbetales ikke til 

førtidspensionister, der har fast bopæl uden 

for Grønland.  

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte 

nærmere regler om personlige tillæg. 

 

  Stk. 3.  Tilbagebetaling af personligt tillæg 

kan kræves, såfremt: 

1)  der ydes personlige tillæg på grund af 

uforsvarlig økonomi, eller 

2)  en førtidspensionist, der har modtaget 

personligt tillæg, senere får udbetalt et 

beløb, der dækker samme tidsrum og samme 

formål som det personlige tillæg. 

  Stk. 4.  Tilbagebetaling kan alene kræves, 

hvis førtidspensionisten i forbindelse med 

bevillingen er gjort bekendt med 

tilbagebetalingspligten. 

  Stk. 5.  Personlige tillæg udbetales ikke til 

førtidspensionister, der har fast bopæl uden 

for Grønland.  

  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte 

nærmere regler om personlige tillæg.” 

 

 § 2 

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. 

december 2018. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige fremgår uændret i 

bemærkningerne til Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov 

om førtidspension. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget har ikke konsekvenser for miljø, natur eller folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Konsekvenserne for borgerne fremgår uændret i bemærkningerne til Inatsisartutlov nr. 40 af 

23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 
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Forslaget har ikke været sendt i høring, da forslaget er i overensstemmelse med det forslag, 

der blev sendt i høring i forbindelse med behandlingen af Inatsisartutlov nr. 40 af 23. 

november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. 
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelse 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Det foreslås, at ordene ”og dennes eventuelle partners” udgår fra § 17, stk. 4, 2. pkt. 

 

Til nr. 2 

Det foreslås, at § 29’s stykker får de korrekte numre efter lovændringen i 2017. 

 

Til § 2 

 

Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. december 2018.  

 

 

 

 

 


