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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 

førtidspension  

(Udveksling af oplysninger mellem grønlandske, danske og færøske kommuner, opretholdelse 

af førtidspension i 12 måneder ved flytning, automatisk tilkendelse af højeste førtidspension) 

 

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 30. september under EM2019 gennemgået forslaget. 

 

1. Forslagets indhold og formål 

Forslaget indeholder tre initiativer, der har til formål at løse grænsehindringer for 

førtidspensionister, der flytter mellem rigsdelene. Således foreslås førtidspensionisters 

forsørgelsesgrundlag sikret i op til 12 måneder, når en førtidspensionist flytter til en anden 

rigsdel. Derudover foreslås det muliggjort, at relevante og nødvendige informationer om 

førtidspensionistens sag medsendes, når en førtidspensionist flytter til Danmark eller Færøerne 

fra Grønland. Endelig foreslås det, at førtidspensionister fra Danmark og førtidspensionister på 
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højeste sats fra Færøerne, med ingen eller næsten ingen arbejdsevne, tilkendes højeste 

førtidspension i Grønland uden forudgående arbejdsevnevurdering. 

 

2. Høringssvar 

De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med formkravene 

opstillet af Inatsisartuts Formandskab.  

 

3. Udvalgets behandling af forslaget   

Udvalget ser positivt på, at man letter mulighederne for, at førtidspensionister kan opretholde 

et forsørgelsesgrundlag, når de flytter til en anden rigsdel. Dette kan potentielt skabe en større 

sikkerhed og dermed mobilitet for den enkelte borger. Herudover forventes det, at forslaget vil 

medføre en nedbringelse af administrationen, når en borger fra Danmark eller en borger fra 

Færøerne på højeste førtidspensionssats tilkendes højeste førtidspension uden forudgående 

arbejdsevnevurdering. Herudover er det udvalgets forhåbning, at forslaget kan være med til at 

føre til en forkortet sagsbehandling for den enkelte førtidspensionist, der måtte vælge at flytte 

til Danmark.  

 

Udvalget bemærker, at det af de almindelige bemærkninger fremgår: 

Forslaget vil bevirke en samlet årlig nettoudgift til førtidspension på 

1,1 mio. kr. brutto fra det år, forslaget træder i kraft, og i efterfølgende 

budgetoverslagsår.  

(Punkt 3, Almindelige bemærkninger) 

 

På baggrund af en yderligere gennemgang af de almindelige bemærkninger, formoder udvalget 

dog, at der er tale om en formuleringsfejl således, at ordet nettoudgift ikke burde fremgå af 

ovenstående citat. 

Såfremt Naalakkersuisut ikke er enige i denne fortolkning, bedes de kommentere herpå under 

forslagets andenbehandling. 

Udvalget har ved gennemgang af forslaget ikke fundet anledning til at komme med yderligere 

bemærkninger og skal derfor henvise til forslagets almindelige og specielle bemærkninger. 
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4. Forslagets økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 

almindelige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget vil indebære en yderligere samlet årlig 

udgift til førtidspension på 1,1 mio. kr. brutto. 

 

5. Udvalgets indstillinger  

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse. 
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling. 
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Formand 

 

 

 

 

Siumut 

 

 

 

 

Stine Egede 
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Demokraterne 

Inuit Ataqatigiit   
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Inuit Ataqatigiit 

 

 

 


