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BETÆNKNING 

Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget 

vedrørende 

Forslag til: InatsisartutIov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Landstingsforordning 

om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. (Ændring af fremgangsmåden 

for udpegning af medlemmer til epidemikommissionen efter KANUKOKAs 

nedlæggelse, samt indsættelse af hjemmel til at idømme juridiske personer bøde) 
(Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Medlem af Inatsisartut Laura Taunajik, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit, fungerende formand 

Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Aqqaluk Heilmann, Atassut 

Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget har efter l. behandlingen den 11. oktober 2018 under EM2018 nærmere gennemgået 

forslaget. 

Forslagets indhold og formål 

Forslag fremsættes som følge af, at den kommunale landsforening, KANUKOKA, blev nedlagt 

pr. 31. juli 2018, og således ikke længere kan varetage opgaven med at udpege og forhandle på 

vegne af de grønlandske kommuner i relation til lovgivningen om civile foranstaltninger mod 

smitsomme sygdomme. 

Det foreslås blandt andet, at den tidligere opgave for KANUKOKA med at udpege medlem af 

epidemikommissionen overtages af kommunerne i forening, og at der sker udpegning efter 

hvert valg til Inatsisartut. 

I forelæggelsesnotatet og i de almindelige bemærkninger til forslaget er der fyldestgørende 

redegjort for forslagets øvrige elementer, og der henvises dertil. 

1 

EM 20181220 
J.nr.: 01.38.01.03-00096 
J.nr.: 01.2S.01l18EM-LABU-00220 



29. oktober 2018 EM 2018/220 

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 
Siumut, Inuit Ataqatigiit, Demokraterne og Atassut tilkendegav bred opbakning til forslaget 

ved 1. behandlingen. Partii Naleraq var ikke enig i forslagets § 3, stk. 2, der omhandler den 

situation, hvor kommunerne ikke kan blive enige om et medlem, og hvor der gives 

Naalakkersuisut mulighed for at vælge et medlem blandt de af kommunerne indstillede 

personer. Partii Naleraq fandt ikke, at den foreslåede konstruktion var i overensstemmelse med 

respekten for den kommunale selvbestemmelsesret. 

På denne baggrund blev forslaget henvist til nærmere vurdering 

Sundhedsudvalget. 

Høring 

Familie- og 

Udvalget konstaterer, at nærværende forslag har været udsendt i høring i perioden fra den 15. 

juni til den 10. juli 2018, hos de konkrete høringsparter fremhævet i de 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. 

Udvalgets behandling af forslaget 
Udvalget tiltræder umiddelbart forslaget for· så vidt angår de terminologiske ændringer som 

følge af Selvstyreloven og organisatoriske ændringer. 

Udvalget har som følge af de kritiske røster under 1. behandlingen og det fremførte i 

høringssvarene fra Politimesteren i Grønland og Kommune Kujalleq, nærmere vurderet den 

foreslåede konstruktion i forslaget omkring den kommunale udpegning. 

Under hensyn til lovens formål, kommissionens virke og operative hensyn tiltræder udvalget 

den foreslåede konstruktion i forslaget angående den kommunale udpegning af medlem til 

epidemikommissionen. 

Udvalget ønsker ikke, at konstruktionen i forslaget skal modvirke den kommunale 

selvbestemmelsesret. Udvalget har herunder hæftet sig ved, at det som hovedregel opretholdes, 

at kommunerne i forening gives mulighed for at udpege 1 medlem af epidemi- kommissionen. 

Udvalget nærer forhåbning om, at det fremadrettede samarbejde kommunerne imellem vil finde 

en konstruktiv og berigende form, der vil sikre, at den konkrete udpegning forbliver hos 

kommunerne, og at en konkret udpegning fra Naalakkersuisut i relation til kommunerne ikke 
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bliver relevant. 

Forslagets økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 

almindelige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget ikke forventes at have nævneværdige 

økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Udvalget finder ikke anledning til at anlægge en anden vurdering. 

Udvalgets indstilling 

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse i foreliggende form. 

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

forslaget til 2. behandling. 

Stine Egede 
Fungerende formand 

-=:;z 
Aqqaluk Heilmann 

Mikivsuk Thomassen 
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Laura Taunåjik 
Formand 

Jess Svane 
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Malene Vahl Rasmussen 

Sara Olsvig 
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