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BETÆNKNING 

 

Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget 

 

vedrørende 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om orlov 

og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 

(Forlængelse af forældreorlovsperioden) 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

 

Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kúko, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit 

 

Udvalget har efter 1. behandlingen den 2. oktober under EM2019 gennemgået forslaget. 

 

1. Forslagets indhold og formål 

Hensigten med forslaget er at udvide forældreorloven med fire uger. Forældre eller adoptanter, 

der har fået 1 barn, får dermed ret til 21 ugers forældreorlov. Forældre eller adoptanter, der har 

fået 2 eller flere børn på samme tid, får ret til 25 ugers forældreorlov.  

 

Med en udvidelse af forældreorloven får forældre og barn/børn mere tid med hinanden i tiden 

efter fødslen/modtagelsen af barnet/børnene. 
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2. Høringssvar 

På baggrund af en gennemgang af forslaget, vurderede udvalget det hensigtsmæssigt at 

fremsende spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende høring af nærværende forslag. Spørgsmål 

samt svar er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1 og 2. 

2.1 Høringsperiode 

Udvalget bemærker, at høringsperioden har varet fjorten dage (28. maj 2019 til 11. juni 2019), 

herunder to helligdage (Kristi Himmelfart, torsdag d. 30. maj og 2. Pinsedag, mandag d. 10. 

juni). Det er som udgangspunkt ikke hensigtsmæssigt, at høringsperioden er kortere end 4 uger. 

Udvalget kan dog konstatere, at det af høringsbrevet fremgår, at (…) forlængelsen af 

forældreorloven med 4 uger allerede har været i høring som en del af forslag til: Inatsisartutlov 

nr. xx af xx. xxx 2019 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption, sendes dette 

forslag i høring med forkortet høringsfrist1. 

Udvalget finder det ønskeligt, at baggrunden for en forkortet høringsperiode fremgår af de 

almindelige bemærkninger.  

2.2 Inddragelse af høringssvar  

Udvalget bemærker, at høringsparters høringssvar tilsendt ved den første høring ikke er 

beskrevet i de almindelige bemærkninger. Dette til trods for, at udvalget kan konstatere, at flere 

høringsparter netop henviser til deres bemærkninger til det tidligere lovudkast2.   

Udvalget finder det uhensigtsmæssig, at høringssvar afgivet til det første, mere omfattende 

lovudkast ikke er inddraget i de almindelige bemærkningers høringsafsnit, i det omfang 

elementer i det enkelte høringssvar måtte være relevante i forhold til (også) det senere 

lovudkast. Særligt uheldigt forekommer dette, hvor en høringspart i anden høringsrunde har 

henvist til et tidligere afgivet høringssvar. Det har blandt andet IMAK og ASG. 

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne 

høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag til betænkningen. Udvalget skal påminde 

                                                 
1 Høringsbrev 
2 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Hearings/2019/graviditet_foedsel_adoption/Documents/H%c3%b

8ringsbrev%20Forslag%20til%20Inatsisartutlov%20om%20orlov%20i%20forbindelse%20med%20graviditet%

20f%c3%b8dsel%20og%20adoption%20DK.pdf  

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Hearings/2019/graviditet_foedsel_adoption/Documents/H%c3%b8ringsbrev%20Forslag%20til%20Inatsisartutlov%20om%20orlov%20i%20forbindelse%20med%20graviditet%20f%c3%b8dsel%20og%20adoption%20DK.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Hearings/2019/graviditet_foedsel_adoption/Documents/H%c3%b8ringsbrev%20Forslag%20til%20Inatsisartutlov%20om%20orlov%20i%20forbindelse%20med%20graviditet%20f%c3%b8dsel%20og%20adoption%20DK.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Hearings/2019/graviditet_foedsel_adoption/Documents/H%c3%b8ringsbrev%20Forslag%20til%20Inatsisartutlov%20om%20orlov%20i%20forbindelse%20med%20graviditet%20f%c3%b8dsel%20og%20adoption%20DK.pdf
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Naalakkersuisut om, at høringssvarene jf. formkrav fastsat af Formandskabet for Inatsisartut 

skal fremsendes til Bureau for Inatsisartut samtidig med indgivelse af et lovforslag.  

2.3 Manglende høring af Tilioq 

Udvalget konstaterer, at Tilioq (Handicaptalsmanden) ikke er blevet opfordret til at afgive 

høringssvar. Da Handicaptalsmanden også varetager handicappede forældres interesser, har 

udvalget fundet det relevant, at denne part også høres.  

 

På denne baggrund har udvalget anmodet Naalakkersuisut om at udføre en lynhøring af Tilioq. 

Naalakkersuisut har imødekommet denne anmodning, og der er foretaget en høring fra den 14. 

oktober 2019 til den 24. oktober 2019. Udvalget takker Naalakkersuisut herfor.  

Udvalget har modtaget høringssvaret, og konstaterer, at Tilioq ikke har indvendinger mod 

lovforslaget. 

 

3. Udvalgets behandling af forslaget   

Udvalget har noteret sig, at det foreliggende lovforslag implementerer et beslutningsforslag, 

vedtaget af Inatsisartut under efterårssamlingen 20183. 

 

Udvalget konstaterer endvidere, at det foreliggende lovforslag nød opbakning fra samtlige 

partier under førstebehandlingen. Udvalget bemærker – hvilket også blev fremhævet af flere 

partier under førstebehandlingen – at en udvidelse af forældreorloven med fire uger vil styrke 

kontakten mellem barn og forældre. Forslaget skaber dermed bedre rammer for, at barnet får en 

god og tryg start i livet, hvilket er af stor betydning for barnets senere udvikling.  

  

Udvalget bemærker, at Naalakkersuisut har til hensigt at fremsætte et lovforslag ved FM2020, 

der er mere gennemgribende end nærværende lovforslag. På orienteringsmøde den 11. oktober 

2019 meddelte Naalakkersuisoq, at det lovforslag, som fremsættes ved FM2020, forventes at 

træde i kraft fra januar 2021.  

 

Vedtages nærværende forslag, vil det betyde, at forældre fra januar 2020, har ret til yderligere 

fire ugers orlov efter fødslen/modtagelsen af barnet/børnene. Udvalget finder det derfor 

                                                 
3 EM2018/106 
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positivt, at forældre opnår denne ret, indtil det kommende lovforslag fremsættes og (eventuelt) 

vedtages. 

 

4. Forslagets økonomiske konsekvenser 

Det er under forslaget almindelige bemærkninger angivet, at den samlede merudgift til 

forlængelse af forældreorloven af Departementet for Finanser skønsmæssigt er beregnet til 7,8 

mio. kr. Naalakkersuisut synes således at have revurderet sit tidligere skøn (fra 2016), som lød 

på omkring 12,3 mio. kr.4.  

 

 

5. Udvalgets indstilling 

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse. 

 

  

                                                 
4 § 37-besvarelse nr. 216/2016 
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Med disse bemærkninger skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mala Høy Kúko 

Formand 

 

 

 

 

Siumut 

 

 

 

 

Stine Egede 

Næstformand 

 

 

 

Anna Wangenheim 

Demokraterne 

Inuit Ataqatigiit   

 

 

 

 

 

 

 

Aqqa Samuelsen 

Inuit Ataqatigiit 

 

 

 

 

 

 

Karl- Kristian Kruse 

Siumut 

 

 

 

 

 

Malene Vahl Rasmussen 

Demokraterne 

 

 

 

Mikivsuk Thomassen 

Inuit Ataqatigiit 

 

 


