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Ændringsforslag 

 

til 

 

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

(Studieordninger om kateket- og organistuddannelserne, gebyr for besøg i kirkerne og fortrolig 

afholdelse af orienterings- og udtalelsesmøder m.v.) 

 

Fremsat af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke til andenbehandlingen. 

 

 

Til undertitlen 

 

1. Undertitlen affattes således: 

”(Studieordninger om kateket- og organistuddannelserne og fortrolig afholdelse af orienterings- og 

udtalelsesmøder m.v.)” 

 

Til § 1 

 

2. § 1, nr. 9-10, udgår. 

 

 

 

 

Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Ændringsforslaget indebærer, at lovforslagets bestemmelse om opkrævning af gebyr for besøg i 

kirkerne uden for de kirkelige handlinger (§ 1, nr. 9) udgår. 

 

Som en konsekvens heraf indebærer forslaget endvidere, at lovforslagets § 1, nr. 10, (hjemmel til 

fastsættelse af regler om disse gebyrers størrelse og opkrævning) udgår. 

 

Ændringsforslaget indebærer endelig, at lovforslagets undertitel konsekvenstilrettes, således at 

”gebyr for besøg i kirkerne” udgår. 
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Om baggrunden for ændringsforslagets fremsættelse henvises til den betænkning, som Udvalget for 

Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har afgivet til lovforslagets andenbehandling. 

 

Udvalget har i betænkningen blandt andet fremhævet, at vi i Grønland har tradition for, at kirken er 

et samlingspunkt for alle – at kirken er åben. Vore kirker udgør et religiøst, åndeligt og socialt 

mødested, og er derudover et symbol på vort lands historie og samfundsværdier. Udvalget finder, at 

kirken derfor også bør være åben for alle, hvad enten det drejer sig om herboende eller turister, som 

ønsker at lære mere om vort samfund og vor historie. 

 

Indførelsen af et gebyr for besøg i kirkerne uden for de kirkelige handlinger forekommer vanskeligt 

foreneligt med denne grundopfattelse af, hvad kirken er og bør være.  

 

Uagtet at indtægterne fra gebyret ville gå til et anerkendelsesværdigt formål, kunne den oprindeligt 

foreslåede indførelse af gebyrer vel desuden give menighed såvel som besøgende anledning til 

refleksioner over skriftsteder som Matthæus 21:13. Sådanne refleksioner kan være åndeligt 

berigende, men rummer vel i netop dette tilfælde associationer, som ikke kan være i kirkens 

interesse. 

 

Ændringsforslaget vil ikke indebære økonomiske eller administrative konsekvenser set i forhold til 

den gældende retstilstand.  

 

Set i forhold til det af Naalakkersuisut fremsatte lovforslag, indebærer ændringsforslaget tab af et 

provenu. Størrelsen af dette provenu er ikke søgt anslået i lovforslagets bemærkninger. Provenuets 

størrelse må dog formentlig antages at være af relativt beskeden størrelse, henset til at det i 

lovbemærkningerne oplyses, at lovforslaget ikke påregnes at medføre ændringer i bevillingen. 

 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Ændringsforslaget indebærer, at lovforslagets undertitel ændres, således at ”gebyr for besøg i 

kirkerne” udgår. Der er tale om en konsekvenstilretning. 

 

Til nr. 2 

 

Ændringsforslaget indebærer, at lovforslagets § 1, nr. 9, udgår, og at der dermed ikke vil være 

hjemmel til at opkræve gebyr for besøg i kirkerne uden for de kirkelige handlinger.  

 



 3 

Ændringsforslaget indebærer endvidere, at lovforslagets § 1, nr. 10, udgår. § 1, nr. 10, udvider 

Naalakkersuisuts eksisterende bemyndigelse til efter forhandling med biskoppen at fastsætte regler 

om en række gebyrers størrelse og opkrævning, til også at omfatte gebyr for besøg i kirkerne uden 

for de kirkelige handlinger. Der er således tale om en konsekvenstilretning. 


