
25. oktober 2018 EM 2018/17 

BETÆNKNING 

Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget 

vedrørende 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om 

børnetilskud. (Ny beregningsmodel, aktuel indkomst erstatter skattepligtig indkomst og 

regulering af børnetilskud med satstilpasningsprocenten) 
(Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Medlem afInatsisartut Laura Tåunajik, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit, næstformand 

Medlem aflnatsisartut Jess Svane, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Aqqaluk Heilmann, Atassut 

Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit 

Medlem afInatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget har efter l. behandlingen den Il. oktober 2018 under EM2018 nærmere gennemgået 

forslaget. 

Forslagets indhold og formål 

Forslaget er et forslag til ændring af den gældende Inatsisartutlov om børnetilskud. Forslaget 

har til formål at indarbejde principperne fastsat i 2017 om beregning og regulering af 

børnetilskud i lovgivningen om børnetilskud. 12017 blev det vedtaget, at også børnetilskud skal 

følge den årlige satstilpasningsprocent. 

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Fra 1. behandlingen af forslaget fremgår det, at partierne havde en grundlæggende tilslutning 

til forslaget. 

Høring 
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Udvalget konstaterer, at nærværende forslag har været udsendt i høring i perioden fra den 14. 

juni til den 6. juli 2018 hos de konkrete høringsparter fremhævet i den almindelige 

bemærkninger til forslaget, foruden at forslaget i samme periode blev offentliggjort på 

høringsportalen på www.naalakkersuisut.gl. 

Udvalget har som helhed taget dette til efterretning, men bemærker dog, at høringsperioden bør 

være 4 uger eller mere alt efter forslagets karakter. 

Spørgsmål 
Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget anmodet Naalakkersuisoq for 

Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsen om at besvare en række spørgsmål om de seneste 

15 års takstfastsættelse af børnetilskud. Kopi af besvarelsen fra N aalakkersuisoq for Sundhed, 

Sociale Anliggender og Justitsvæsen er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1. 

Udvalget bemærket, at der er sket gradvis stigning af børnetilskud, men at denne ikke er justeret 

i forhold til pris- og lønudviklingen. 

Udvalget tager besvarelsen fra Naalakkersuisoq til efterretning, dog ikke besvarelsen af 

udvalgets spørgsmål 4, hvor udvalget efterspørger, hvad det vil koste, at få udlignet den 

udhuling af børnetilskud, som er sket som følge af den manglede regulering. 

Udvalget har på ny anmodet Naalakkersuisoq at redegøre for forholdet, idet det politisk er 

relevant i forhold til de løbende forhandlinger om denne og øvrige sociale yderser. 

Udvalgets behandling af forslaget 
Udvalget har noteret sig den principielle tilslutning til forslaget fra 1. behandlingen, og har 

under behandlingen af forslaget ikke fundet anledning til at fravige den principielle tilslutning 

til forslaget. 

Udvalget anerkender imidlertid, at der pågår løbende politiske overvejelser om tilskuddets 

størrelse og målgruppe, hvorefter fokus på mulige fremadrettede justeringer skal fastholdes. 

Forslagets økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvenser for det offentlige ved forslagets realisering er beskrevet under 

forslagets almindelige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget vil betyde en mindre 

merudgift for Landskassen, eftersom der indføres en årlig regulering af børnetilskuddet med 

satstilpasningsprocenten. I fald forslaget vedtages vil den faktiske merudgift følge efter den 

kommende regulering, som offentliggøres i august 2019. 

Omkring de økonomiske konsekvenser for borgerne anfører N aalakkersuisut under de 

almindelige bemærkninger: 
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"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." 

Udvalget har noteret sig det fremførte fra Naalakkersuisut, og tager det til efterretning. 

Udvalgets indstillinger 

Et enigt udvalget indstiller forslaget til vedtagelse i fremlagt form. 

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

forslaget til 2. behandling. 
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Bilag 1 

Peqqissutsimut, Isumaginninnermutlnatsisinillu Atuutsitsinermut 

Naalakkersuisoq 
GOVERNMENT OF GREENLAND 

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet 

Til Fam ilie- og Sundhedsudvalget 

Svar på spørgsmål vedrørende børnetilskud fra Familie- og Sundhedsudvalget. 

Familie og Sundhedsudvalget har stillet følgende spørgsmål: 

1) Kan det oplyses i hvilket omfang der er sket en regulering af 
børnetilskud inden for de sidste 15 år? 

Det maksimale årlige børnetilskud er i de seneste 15 år blevet fastsat på 
finansloven, og der har ikke været nogen automatisk pristalsregulering af 
beløbet. Nedenstående tabel viser udviklingen i det maksimale børnetilskud. 

Årligt maksimalt børnetilskud 
Finanslov 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kroner 4.860 5.610 5.610 5.610 6.110 6.110 7.637 

Finanslov 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kroner 7.637 7.637 7.637 8.477 8.477 8.477 8.477 

2) I hvilket omfang inden for de seneste 15 år har børnetilskud ikke fulgt 
pris- og lønudviklingen? 

Det maksimale børnetilskud har hidtil ikke været genstand for løbende 
pristalsregulering, men er årligt blevet fastsat på finansloven. Derfor har 
børnetilskuddet heller ikke fulgt med pris- og lønudviklingen hvert år. 

3) Har Naalakkersuisut konkrete visioner om at sikre, at der sker en 
fremadrettet forhøjelse af børnetilskud? Dette med henblik på at udligne 
en mulig økonomisk udhuling af samme som kunne være sket inden for 
de seneste 15 år som følge af inflation, og ikke gennemført regulering i 
forhold til pris- og lønudviklingen? 

I 2018 trådte reformen af børnetilskuddet i kraft. Reformen er foreløbig 
udmøntet via tekstanmærkning på Finansloven for 2018. 

2010 

7.637 

2018 

8.477 

21·10·2018 

Sags nr. 2018 - 21574 

Akl.id. 9023nl 

Postboks 260 

3900 Nuuk 

Tlf. (+299) 34 50 00 

Fax (+299) 34 66 66 

E·mai!: iian@nanoq.gl 
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1/2 



Der er på EM 2018 fremsat forslag om ændring af Inatsisartutlov nr. 9 af 7. 
december 2009 om børnetilskud, således at reformen beskrevet i Finansloven 
nu indarbejdes i loven om børnetilskud. 

forbindelse med reformen af børnetilskudsordningen blev 
indkomstgrænserne for, hvornår børnetilskuddet nedtrappes hævet for alle 
børnefamilier. Dermed modtager børnefamilierne i dag et højere børnetilskud 
end tidligere, hvis de har samme indkomst. 

Samlet set er der med reformen skabt bedre økonomiske vilkår for 
børnefamilierne. 

Som noget nyt vil lovforslaget beskrevet i EM 2018 pkt. 17 fastslå, at 
børnetilskuddet og indkomstgrænserne fremover vil blive reguleret med 
satsreguleringsprocenten på samme måde som en lang række andre sociale 
kontantydelser. Dermed vil børnetilskuddet kunne følge med pris- og 
lønudviklingen og undgår fremover en udhuling. 

4) Kan der i en forlængelse af spørgsmål 1-3 oplyses noget om, hvad det 
årligt ville koste, ifald man politisk måtte ønske at gennemføre 
regulering af niveauet for børnetilskud, således at en mulig udhuling 
inden for de seneste 15 år økonomisk blev kompenseret? 

Der er ikke foretaget beregninger af om børnetilskuddet i 2018 svarer til 
børnetilskuddet i 2003 i realværdi. Det udbetalte børnetilskud til 
børnefamilierne vil afhænge af både det maksimale børnetilskud størrelse og 
de indkomstgrænser for nedtrapningen, der fastsættes. Jo højere 
indkomstgrænse før nedtrapningen starter, jo højere vil det udbetalte 
børnetilskud være. En reel sammenligning af børnetilskuddet i 2003 og 2018 
vil være mere omfattende og skal således tage udgangspunkt i de faktiske 
beløb børnefamilierne fik udbetalt i 2003 og i 2018 i realværdi. 

Såfremt der ønskes flere penge til en forhøjelse af børnetilskud, så skal der 
findes finansiering. Denne merudgift skal så indgå 
finanslovsforhandlingerne. 
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