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Bemærkninger til forslaget  

 

Almindelige bemærkninger  

 

1. Indledning  

Der er udarbejdet et forslag til Inatsisartutlov om videregående uddannelser, som nærmere 

regulerer udbud af videregående uddannelser. I det forslag indgår der blandt andet bestem-

melser om, hvilke institutioner der kan udbyde videregående uddannelser. Dette forslag er 

fremsat til behandling under Inatsisartuts efterårssamling 2018.  

 

Ved en lovændring foretaget under Inatsisartuts Forårssamling 2016 blev der i den gældende 

Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet (erhvervs-

uddannelsesloven) indsat mulighed for, at branche- og erhvervsskolerne kan udbyde visse 

videregående uddannelser, som ikke udbydes af andre uddannelsesinstitutioner i Grønland. 

 

For at undgå dobbeltregulering og den tvivl dette ville kunne afføde, findes det hensigtsmæs-

sigt samtidig med ikrafttrædelsen af Inatsisartutloven om videregående uddannelser at ophæ-

ve bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven om udbud af videregående uddannelser. Der 

indgik derfor oprindeligt en bestemmelse herom i Forslag til Inatsisartutlov om videregående 

uddannelser.  

 

I forbindelse med lovteknisk gennemgang af forslaget til Inatsisartutlov om videregående ud-

dannelser har Lovafdelingen under Formandens Departement anbefalet, at ophævelsen af be-

stemmelsen i stedet sker ved et forslag til ændring af erhvervsuddannelsesloven. Dette er bag-

grunden for dette forslags udarbejdelse.  

 

Forslaget skal således alene ses som konsekvens af forslaget til Inatsisartutlov om videregå-

ende uddannelser.  

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

 

a) Gældende ret 

Gældende ret består af Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kur-

ser på erhvervsuddannelsesområdet, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 6 af 6. juni 

2016. 

 

b) Forslaget 

Forslaget har til formål at sikre, at reglerne om udbud af videregående uddannelser alene 

fremgår af lovgivningen om videregående uddannelser. Forslaget er derfor en konsekvensret-

telse i forhold til forslaget om Inatsisartutlov om videregående uddannelser. 
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Der henvises til beskrivelsen heraf under afsnittet Indledning ovenfor.  

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

 § 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om 

erhvervsuddannelser og kurser på erhvervs-

uddannelsesområdet som senest ændret ved 

Inatsisartutlov nr. 6 af 6. juni 2016 foretages 

følgende ændringer:  

  Stk. 6.  Branche- og erhvervsskolerne kan 

efter Naalakkersuisuts godkendelse heraf 

udbyde videregående uddannelser inden for 

det område, som skolen dækker, såfremt lig-

nende uddannelser ikke udbydes af andre 

uddannelsesinstitutioner i Grønland. 

 

1.  § 5, stk. 6, ophæves. 

 

   

   

   

   

      § 2 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 

2019.  

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige  

Forslaget medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet  

Forslaget medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.  

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet og naturen og folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget medfører, at reglerne om udbud af videregående uddannelser fremover alene vil 

være samlet i Inatsisartutlov om videregående uddannelser. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser.  

 

8. Høring af myndigheder og organisationer 

Forslaget har ikke været i høring, idet forslaget først er udarbejdet efter den lovtekniske gen-

nemgang af forslag til Inatsisartutlov om videregående uddannelser efter høringen af dette 
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forslag. Da der indgik en bestemmelse i dette forslag, der tilsigtede samme virkning, er der 

ikke fundet behov for særskilt høring af dette forslag. 

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

 Til § 1 

 

Til nr. 1 

Ophævelse af den gældende Inatsisartutlovs § 5, stk. 6, har til formål at sikre, at der ikke sker 

dobbeltregulering af området. Ophævelsen skal ses i sammenhæng med udarbejdelse af for-

slag til Inatsisartutlov om videregående uddannelse. Det pågældende forslag tilsigter at regu-

lere udbud af videregående uddannelser generelt og indeholder derfor en bestemmelse, der 

regulerer de samme forhold, som er fastsat i erhvervsuddannelseslovens § 5, stk. 6.  

 

Til § 2 

 

Bestemmelsen angiver forslagets ikrafttrædelsestidspunkt, som er afstemt med ikrafttrædel-

sestidspunktet for forslag til Inatsisartutlov om videregående uddannelser. 

 


