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INÅTSISARTUT

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke
og Udenrigsanliggender
Ikin@nanoq ql

Da(o: 07-10-2019

J.nr.: CM.39.01.03-00220

Skriftlige spørgsmål vedr. EM2019/1 54 Inatsisartutlov om kollegier

l forbindelse med førstebehandlingen af EM201 91l 54 blev forslaget henvist til udvalgets behandling.
Udvalget har i den forbindelse fundet det hensigtsmæssigt at fremsende en række spørgsmål
vedrøreride forslagets konsekvenser og formål, fortolkning m.v.

Udvalget kan konstatere, at der i de almindelige bemærkninger ikke er beskrevet konsekvenser for
borgerne iff. bl.a.:

fremtidige ændringer i depositum (§ 14),

fremtidige eendrede regler for lejefastsættelse/forbrugsbetaling

reglerne om begrænsning af ret til kollegiebolig grundet f.eks. ejerlejighed (§ 5)

Uagtet, at der i nogle tilfaelde er tale om bemyndigelser til indførelse af regler, foiventer udvalget, at
Naalakkersuisut allerede nu er i gang med det forberedende arbejde med f.eks.
ikrafttrædelsesbekendtgørelser. Dette bl.a. da Inatsisartut ikke kan forventes at udstede en
bemyndigelse uden at have indsigt i, hvad denne bemyndigelse vil få af konkrete virkninger.
Udvalget skal således anmode Naalakkersuisut om en besvarelse af nedenstående spørgsmål
udforrnet som et tillaeg til de allerede anførte bemærkninger og bestemmelser:

Anvisning af kollegiebolig

Af bemærkningerne til § 6, stk. 1 fremgår følgende:

"/ forhold til boligbehov betyder dette, at kollegiebeboeren er forpligtet til at oplyse, i
hvilken udstrækning kollegiebeboeren råder over anden bolig, adgang til en anden
bolig eller på anden måde ikke har et indkvarteringsbehov, jf. betingelsen i § 5."

1. Naalakkersuisut bedes redegøre naermere for, hvorledes"adgang til en anden bolid' skal
fortolkes, herunder hvilken type bolig, der er tale om.

2. Det må formodes, at en studerende i sagens natur mener at have et indkvarteringsbehov,
når vedkommende ansøger om en kollegiebolig. Derfor bedes Naalakkersuisut redegøre
nærmere for, hvorledes"på anden måde ikke har et indkvarterjngsbehov" skal fortolkes - og
hermed, hvilken konkret dokumentationsforpligtelse bestemmelsen i denne sammenhæng
pålægger den studerende.
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3. Hvilken konkret dokumentation skal den studerende fremvise f.s.v. angår tilfaeldene nævnt i
spørgsmål nr. 1 og 2?

Af § 5 fremgår følgende:

§ 5. Uddannelsessøgende, som rådør over en anden bolig i uddannelsesbyen, eller
hvis ægtefæHe eller samjever kan få stillet personalebolig til rådighed, er ikke
berettiget til at få stillet en kollegiebolig til rådighed eller til opretholdelse af en sådan.
Tilsvarende gælder, hvis arbejdsgiveren som led i en praktikaftale kan stille bolig til
den uddannelsessøgendes rådighed, e//er hvis indkvarteringsbehovet må tilregnes
den uddannelsessøgendes egne forhold.

(Udvalgets fremhævning)

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår bl.a.:

'E!iestemmelsen vil eksempelvis forhindre en kollegiebeboer i at befx» en
kollegiebolig, samtidig med at kollegiebeboeren f.eks. ejer en lejlighed i
uddannejsesbyen, som kollegiebeboeren fremlejer til anden side. / en sådan situation
vil indkvarteringsbehovet således tilregnes den uddannelsessøgendes egne forhold"
(Udvalgets fremhævning)

4. Vil en studerende, der har udlejet sin bolig i en årrække på en uopsigelig lejekontrakt allerede
før studieoptag, og derfor ikke i praksis råder over boligen under sine studier, anses som
havende en bolig til rådighed?

Opsigelse og ophævelse af lejeaftale

Af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte fremgår følgende
muligheder for uddannelsessøgende i forbindelse med fødsel og eventuel barselsorlov fra studierne:

§ 24. En uddannelsessøgende har ret til ekstra klip sam tillæg til støttetiden i
forbindelse med fødsel eller adoption, hvis den uddannelsessøgende bor sammen
med barnet og ikke holder barselsorlov, jf. stk. 5. Hvis fødslen eller adoptionen finder
sted, mens den uddannelsessøgende er i jønnet praktik, der afslutter uddannelsen,
ydes der ikke ekstra klip.

Stk. 2. Moderen har ret til et tillæg på 7 klip, som kan øges til 9 i tilfælde af tvillinger.
Stk. 3. Faderen har ret til et tillæg på 3 klip, som kan øges til 4 i tilfælde af tvillinger.
Stk. 4. En uddannelsessøgende, som på grund af uddannelsens struktur ikke kan
vende tilbage til studiet efter endt barsel med mulighed for fuld studiemæssig
fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, kan efler indstilling af
uddannelsesinstitutionen få tildelt op til 5 ekstra klip til støttetiden udover de i stk. 2
og 3 nævnte tillæg.

Stk. 5. Den uddannelsessøgende anses for at holde barselsorlov, selv om den
uddannelsessøgende læser fag op til 20 ECTS-point under barslen.
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§ 38, Ved barselsodov fra uddannelsen kan der ydes frirejse i form af en tur-
returrejse til den uddannelsessøgendes nærmeste families opholdssted i Grønland,
jf. § 7.

5. Hvor mange studerende har gjort brug af henholdsvis § 24, stk. 1-5 og § 38 pr. åri perioden
2013-2018?

Det fremgår af § 51, stk. 2, at en klage over en afgørelse i relation til §§ 40, 41 , 42 og 43 har (som
udgangspunkt) opsættende virkning. Vedrørende fraflytning grundet ophævelse af lejeaffalen
(udsmidning) fremgår følgende af forslagets § 44, stk. 1 og 2:

§ 44. Ophæver Naalakkersuisut lejeaftalen, jf. §§ 42 og 43, skal kollegiebeboeren
straks fraflytte kollegieboligen og betale husleje og andre udgifier, der følger af
lejeaftalen for tiden, indtil kollegiebeboeren kunne fraflylte med sædvanligt varsel, jf.
også stk. 3. Naalakkersuisut kw dog efter en konkret vurdering give udsaMtelse
med hensyn Ul fraflytningen i indtil 5 d;»ge.

Stk. 2. Hvis ophævelsen skyldes besiddelse eller opbevaring af narkotiske stoffer,
udøvelse af vold eller trusler herom, /. § 43, stk. 1, nr. 1 og 3, kan Naalakkersuisut
kræve, at kollegiebeboeren frafiyrtter kollegieboligen med øjeblit.kelig virkning.
(Udvalgets fremhævning)

6. For at en klage jf. § 51 , stk. 2 har reel opsættende virkning fortolkes §§ 44, stk. 1 således, at
der ved overtrædelse af § 42 er tale om fraflytning tidligst efter afgørelsen af en evt. klage.
Er Naalakkersuisut enige i denne fortolkning?

7. Udvalget har bemærket, at mens, der i den danske version af overnævnte bestemmelser
anvendes henholdsvis "med øjeblikkelig virkning" og "straks", er det alene ordet
"ingerlaannartumik", der anvendes i den grønlandske version. Naalakkersuisut bedes
kommentere på dette samt forklare den tidsmæssige forskel mellem de to bestemmelser.

Lejefastsættelse og forbrugsbetaling

Af §§ 15 og 16, i lovforslaget fremgår følgende:

§ 15. Husleje for kollegieboliger skal betales månedligt forud, jf. § 16. Udover den
månedlige husleje skal der betales for forbrug af varme, eJ, gas og vand, jf. dog § 53.
Stk. 2. Betaling af forbrug efler stk. 1, sker på baggrund af kollegiebeboerens faktjske
forbrug. Hvis kollegieboligens stand medfører behov for større forbrug end nomalt
for en bolig i samme størrelse, gives der et forholdsmæssigt nedslag i
forbrugsbetalingen.

§ 16. Husleje fastsættes på baggrund af følgende forhold, jf. dog § 53:
1) Kollegieboligens størrelse.

2) Om kollegieboligen er møbleret eller umøbleret.

3) Kollegiebeboerens, herunder husstandens indkomstforhold.
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Stk. 2. Huslejen reguleres årligt med satstilpasningspmcenten i henhold til
Inatsisartutk»v om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.

8. Hvorriår forventer Naalakkersuisut, at der gøres brug af den i §53 nævnte bemyndigelse?
9. Naalakkersuisut bedes redegøre for sine forventninger til niveauet for lejen sammenlignet

med i dag - herunder, forventede stigninger og fald.

Udvalget formoder, at Naalakkersuisut har et overblik over det eksisterende forbrug i de eksisterende
kollegier. Herudover er udvalget bekendt med eksistensen af visse fordelingsnøgler for
standardforbrug i eksisterende offentligt ejede boligselskaber.

10. Med udgangspunkt i ovenstående bedes Naalakkersuisut oplyse et skøn over de forventede
udgifter til forbrug for de forskellige iyper eksisterende kollegier.

11. Hvor stor en andel af de eksisterende kollegier har allerede i dag opsat individuelle målere
til måling af det faktiske forbrug?

a. Hvor meget vil det koste at opsætte individuelle målere i de kollegier, der ikke måtte
have disse allerede?

b. Hvornår forventes dette arbejde færdiggjort?

Af de almindelige bemærkninger fremgår det:

'En indførelse af forbrugsbetaling vjl desuden medføre, at satserne for stipendier til
de uddannelsessøgende i givet fald også må forhøjes, da de uddannelsessøgende i
modsat fald vil få et mindre rådighedsbeløb end i dag."

12. Hvor stor skal en ændring af rådighedsbeløbet grundet forbrugsbetaling være for at
Naalakkersuisut finder at stipendiet bør forhøjes?

l de almindelige bemærkninger anføres følgende:

"Hertil kommer opgavens kompleksitet, herunder behovet for tæt samarbejde med
øvrige jnteressenter, hvorfor det er vurderet mest hensigtsmæssigt, at denne
regulering skal ske som et selvstændigt initiativ og ikke ved nærværende forslag.
Dette forventes derfor at ske som et særskilt tema som led i planlægningen af
overdragelse af Selvstyrets boligmasse til kommunerne. Det er dog fundet
vigtigt, at Inatsisartut tager stilling til de overordnede principper for reguleringen,
hvorfor disse er indarbejdet i forslaget."

(Udvalgets fremhævning)

13. Hvorledes relaterer en lejefastsættelse og forbrugsbetaling for Selvstyrets kollegier sig til
arbejdet med overdragelse af Selvstyrets boligmasse til kommunerne? Naalakkersuisut
bedes redegøre nærmere for den konkrete betydning af overstående.
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14, Er det korrekt, at i og med kollegieboliger ikke reguleres via den gældende lejelov, og at
boligsikring alene ydes tii lejeboliger omfattet af lejeloven, kan der ikke ydes boligsikring til
lejere af kollegieboliger uanset, hvorledes lejen fastsættes?

Overgangsbestemmelser

Af forslagets § 14 fremgår følgende:

§ 14. Ved indgåelse af lejemål indbetales et depositum, der stilles til sikkerhed for
kollegiebeboerens forpligtelser ved fraflytning, jf. dog § 53.
(Udvalgets fremhævning)

16. Da § 14 ikke er nævnt i § 53, og derfor må træde i kraft sammen med loven den 1. august
2020, formoder udvalget, at der er tale om en fej f.s.v. angår ovennævnte fremhævning.
Naalakkersuisut bedes oplyse, hvornår de i § 18 nævnte regler forventes udstedt f.s.v. angår
depositum?

16. l dag har studerende mulighed for at få tildelt en kollegieplads, selvom de f.eks. måtte have
en anden bolig til rådighed. Disse studerende vil miste deres allerede tildelte kollegieplads
pr. 1 . august 2020, da der ikke er foreslået nogen overgangsbestemmelser. Naalakkersuisut
bedes rediegøre for, hvorfor der ikke er fores)ået sådanne overgangsbestemmelser.

Sektorplan for kollegier 2019

Af"Sektorplan for kollegier 201 9" fremgår det, at der er indgået politisk affale om midler til brug for
projekteringen og afholdelse af udgifter til sektorplanens etape 1. Vedrørende den konkrete
udmøntning, lremgår følgende:

"Herefter tages der stilling ti] en budgetneutral udmøntning, som sker ved Finans- og
Skatteudvalgets godkendelse"

17. Naalakkersuisut bedes uddybe ovennævnte citat.

18. Er estimatet på behovet for yderligere ca. 1 .100 sengepladser2 henover de næste 10 år alene
baseret på en prioritering af udefrakommende studerende?

19. Er der lavet analyser på den fuldstændige efterspørgsel på sengepladser - dvs. inklusiv
studerende, der studerer i deres hjemby?

l sektorplanen estimeres det fremtidige behov grundet nye uddannelser i løbet af de næste fem år i
alt er på 395 sengepladser". Der eri relation til nye uddannelser ikke angivet et behov ud for llulissat.
Af afsnit 1 .2. 1 fremgår dog følgende:

' Sektorplan for kollegier 2019, side 7
2 Sektorplan for kollegier 2019, side 8
3 Sektorplan for ko?jegier 201 9, tabel 1. n
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"Samtidig er der oprettet nye uddannelser og der er planlagt nye uddannelser inden
for de kommende 5 år, hvor der især er for=tentning om flere studerende / Ilulissat,
Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq med estimeret samlet behov for 395 sengepladser.
Disse nye uddannelser vil primært være korre erhvervsuddannelser og videregåede
erhvervsuddannelser"

(Udvalgets fremhævning)

20. Naalakkersuisut bedes kommentere på denne tilsyneladende uoverensstemmelse mellem
tabel og tekst.

Jf. sektorplanen forventes byggeriet under etape 1 at finde sted i perioden frem til 20244. l den
periode skal anlægges 522 sengepladser5. Samtidig viser FFL2020 dog, at de forventede udgiffer til
og efterspørgslen effer leje af kollegiekapacitet i budgetoverslagsårene 2021-2023 forbliver
uændrede ift. FFL2020 (hovedkonto 40.90.15 Leje af kollegiekapacitet)

21. Skal Naalakkersuisuts forventninger til udgifier til leje af kollegiekapacitet forstås således, at
ingen af de ovennævnte sengepladser under etape 1 forventes færdige før 2024?

Udvalget ser frem til Naalakkersuisuts besvarelse på grønlandsk og dansk. Besvarelsen bedes
fremsendt elektronisk til ? med kopi til udvalgets sekretær på rji'@ina ??g3.

Pva. Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
Med venlig 5ilsen
.) -?i?W

Doris J. !Ier"P%-4:l 'l
'en9en

/

l/ '%,-

Udvalgsformand

4 Sektorplan for kollegier 2019, side 21
5 Sektorplan for koflegier 2019, side 18
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Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
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Kopi til rfr@ina.gl

Vedrørende: Skrifilige spørgsmål til Naalakkersuisut vedrørende EM 2019/154
Inatsisartutlov om kollegier

Udvalget ior Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har den7. oktober 2019 fremsendt
en skrivelse af sarnme dato, hvori der er stillet Naalakkersuisut en raekke spørgsmål ved-
rørende dagsordenspunkt EM 201 9/154 om forslag til Inatsisartutlov om kollegier.

16-10-2019

Sagsnr. 2017 - 24452
Dok. nr. j j790445

Pos}boks 1029

%00 Nuuk

Tl}: +299 34 50 00

Email: ikiin@rianoq.gl
wwvii.nanoq.gl

Anvisning af kollegiebolig
Af bema;rkningerne til § 6, stk. 1 fremgår følgende:

"/ forhold til boligbehov betyder dette, at kollegiebeboeren er
forpligtet til at oplyse, / hvilken udstrækning kollegiebeboeren
råder over anden bolig, adgang til en anden bolig eller på anden
måde ikke har et indkvarteringsbehov, jf. betingelsen i § 5."

1. Naalakkersuisut bedes rede«;)øre nærmere for, hvorledes"adgang til en
anden bolid' skal fortolkes, herunder hvilken type bolig, der er tale om.

Svar:

Det skal indledningsvis bemærkes, at bestemmelsen tilsigter at belyse, om ko!Iegiebebo-
ereri reelt har et indkvarteringsbehov, jf. betingelsen i § 5, med henblik på at sikre, at en
anden uddannelsessøgende med et reelt indkvarteringsbehov ikke skal opgive sin ud-
dannelse, fordi kollegieboligen udlejes til en person, der kan boligforsyne sig selv.

Typen af bolig er i den forbindelse principielt underordnet, idet det kan dre3e sig om, at
kollegiebeboeren enten selv har en ejer-, andels-, leje- eller personalebolig i uddarinel-
sesbyen, eller har adgang til en f.eks. en personalebolig gennem sin ægtefælle eller sam-
lever. Typen af bolig er således ikke afgørende.

2. Det må formodes, at en studerende i sagens natur mener at have et ind-
kvarteringsbehov, når vedkommende ansøger om en kollegiebolig. Derfor
bedes Naalakkersuisut redegøre riærmere for, hvorledes"på anden måde
ikke har et indkvarteringsbehol' skal fortolkes - og hermed, hvilken kon-
kret dokumentationsforpligtelse bestemmelsen i denne sammenhæng på-
Iægger den studerende.

Svar:

Det skal indledningsvis fremhæves, at besternmelsen ikke påleegger den uddannelses-
søgende en dokumentationsforpligtelse, men en oplysnirigspligt. Hertil kommer, at an-
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søgning om en kollegiebolig ikke nødvendigvis er ensbetydende med et indkvarterings-
behov. Det fremgår af bemaerkriingerne til forslagets 9 6, at der henvises til fB 5 og at det
i bemærkningerne til § 5 er anført, hvornår man eksempelvis ikke kan anses lor at have
et reelt indkvarteringsbehov.

Fordi bestemmelsen som nævnt alene pålægger den uddannelsessøgende en oplys-
ningspligt, vil det være op til kollegieadmiriistrationen at vurdere, om der er behov for
dokumentation, og kollegieadministrationen vil kunne anmode den uddannelsessøgende
om at oplyse alle oplysninger af relevans for tildelingen eller opretholdelsen af kollegie-
boligen og betalingen herfor. En erklæring fra arbejdsgiveren om, at der ikke medfølger
ret til personalebolig i de tilfælde, hvor kollegiebeboeren er ansat på en arbejdsplads, som
almindeligvis berettiger til persorialebolig, kunne godtgøre, at der er et indkvarteringsbe-
hov.

3. Hvilken konkret dokumentation skal den studerende fremvise f.s.v. angår
tilfældene nævnt i spørgsmål nr. 1 og 2?

8var:

Som anført under besvarelsen af spørgsmål nr. 2 indeholder bestemmelsen ikke en do-
kumeritationspligt, men alene en oplysningspligt. Hvis kollegieadministrationen etter en
konkret vurdering ønsker, at den uddannelsessøgende understøtter oplysningen, henvi-
ses der til besvarelsen af spørgsmål nr. 2 om en eventuel erklaering fra arbeidsgiveren.
Der kan også tænkes fremvisning af f.eks. bopaelsattest. Hvis det af bopaelsattesten frem-
går, at kollegiebeboeren allerede har fast bopael i uddannelsesbyen, vil dette implicere,
at den pågældende har rådighed over en bolig i uddarinelsesbyen. Bopælsattesten vil
herudover kunne godtgøre, at den pågaeldende er udefrakommende i henhold til forsla-
gets § 1.

Af § 5 fremgår følgende:

§ 5. Uddannelsessøgende, som råder over en anden bolig i ud-
dannelsesbyen, eller hvis ægtefælle eller samlever kan få stillet
personalebolig til rådighed, er ikke berettiget til eit få stiffet en kol-
Iegiebolig til rådighed eller til opretholdelse af en sådan. Tilsva-
rende gælder, hvis arbejdsgiveren som led i en praktikaftale kan
stille bolig til den uddannelsessøgendes rådighed, eller hvis ind-
kvarteringsbehovet må tilregnes den uddannelsessøgendes egne
forhold.

(Udvalgets fremhævning)

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår bl.a.:
'E3estemmeJsen vil eksempelvis forhindre en kollegiebeboer i at
bebo en kollegiebolig, samtidig med at kollegiebeboeren f.eks.
ejer en lejlighed i uddannelsesbyen, som kollegiebeboeren frem-
lejer til anden side. / en sådan situation vil indkvarteringsbehovet
således tikegnes den uddannelsessøgendes egne forhold."
(Udvalgets fremhævning) 2/12



4. Vil en studerende, der har udlejet sin bolig i en årrække på en uopsigelig
Iejekontrakt allerede før studieoptag, og derfor ikke i praksis råder over
boligen under sine studier, anses som havende en bolig til rådighed?

Svar:

I den tænkte situation er der ikke tale om et reelt indkvarteringsbehov, eftersom den ud-
dannelsessøgende selv ved sine dispositioner har foranlediget indkvarteringsbehovet.
Der er i dette tilfælde imidlertid ikke tale om en vurdering af, om den pågældende har en
bolig til rådighed. Det afgørende her er, at indkvarteringsbehovet her må tilregnes den
uddannelsessøgendes egne forhold, jf. formuleringen af § 5, sidste pkl., sidste led. I øvrigt
vil det forhold, at den pågeeldende har en bolig i uddannelsesbyen, som altså udle)es,
kunne være udtryk for, at den pågældende selv bor i byen og dermed medføre, at ved-
kommende ikke er udefrakommende, jf. § 1, hvorfor den pågældende slet ikke er beretti-
get til en kollegiebolig.

Opsigelse og ophævelse af lejeaftale
Af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juli 2017 om uddannelsesstøtte fremgår
følgende muligheder for uddannelsessøgende i forbindelse med fødsel og even-
tuel barselsorlov fra studierne:

§ 24- En uddannelsessøgende har ret til ekstra klip som tillæg til
støttetiden i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis den ud-
dannelsessøgende bor sammen med barnet og ikke holder bar-
selsorlov, jf. stk. 5. Hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens
den uddannelsessøgende er i jønnet praktik, der afslutter uddan-
nelsen, ydes der ikke ekstra klip.

Stk. 2. Moderen har ret til et tillæg på 7 klip, som kan øges til 9 i
tilfælde af tvillinger.

Stk. 3. Faderen har ret til et tillæg på 3 klip, som kan øges til 4 i
tilfælde af tvillinger.

Stk, 4. En uddannelsessøgende, som på grund af uddannelsens
struktur ikke kan vende tilbage til studiet efter endt barsel med
mulighed for fuld studiemæssig fremgang efter de regler, der gæl-
der for uddannelsen, kan efter indstilling af uddannelsesinstitutio-
nen få tildelt op til 5 ekstra klip til støhefiden udover de i stk. 2 og
3 nævnte tillæg.

Stk. 5. Den uddannelsessøgende anses for at holde barselsorlov,
selv om den uddannelsessøgende læser fag op til 20 ECTS-point
under barslen.

§ 38. Ved barselsorlov fra uddannelsen kan der ydes frirejse i
form af en tur-returrejse til den uddannelsessøgendes nærmeste
families opholdssted i Grønland, jf. § 7.

3'12



5. Hvor mange studerende har gjort brug af henholdsvis § 24, stk. 1-5 og §
38 pr. år i perioden 2013-201 8?

Svar:

Det kan oplyses, at antallet af uddannelsessøgende, som fik ekstra klip som tillæg til støt-
tetiden i forbindelse med fødsel og adoption i perioden 20al3 til og med 2018 er angivet i
følgende tabel:

I forhold tll spørgsmålet om frirejse som følge af barsel, jf. § 38 omfatter det ud fra de
oplysninger, der erindsendt fra instilutionerne 12 uddannelsessøgende i den omhandlede
periode.

Det fremgår af el51, stk. 2, at en klage over en afgørelse i relation til % 40, 41,
42 og 43 har (som udgangspunkt) opsættende virkning. Vedrørende fraflytning
grundet ophævelse af lejeaftalen (udsmidning) fremgår følgende af forslagets §
44, stk. 1 og 2:

§ 44. Ophaever Naalakkersuisut lejeaftalen, jf. §§ 42 og 43, skal
kollegiebeboeren straks frafly«e kollegieboligen og betale hus-
leje og andre udgifter, der følger af lejeaflalen for tiden, indtil kol-
Iegiebeboeren kunne fraflytte med sædvanligt varsel jf. også stk.
3. Naalakkersuisut kan dog efter en konkret vurdering give
udsættelse med hensyn til frafl5rtningen i indtil 5 dage.
Stk. 2. Hvis ophævefsen skyldes besiddejse eller opbevaring af
narkotiske stoffer, udøveIse af vold eller trusler herom, jf. § 43, stk.
1, nr. 1 og 3, kan Naalakkersuisut kræve, at kollegiebeboeren fra-
flytter kollegieboligen med øieblikkelig virkning.
(Udvalgets fremhævning)

6. For at en klage jf. § 51, stk. 2 har reel opsættende virkning fortolkes §§
44, stk. 1 således, at der ved overtrædelse af § 42 er tale om fraflytning
tidligst effer afgørelsen af en evt. klage. Er Naalakkersuisut enige i denne
fortolkning?

Svar:

Såfremt der sker ophævelse af lejeforholdet i henhold til forslagets § 44, stk. 1 med hen-
visning til forslagets § 42, vil en påklage af afgørelsen være omfattet af reglen om opseat-
tende virkning, jf. forslagets § 51, stk. 2. Derfor vil en klage over en afgørelse om ophee-
velse af lejeaftalen i henhold til § 44, stk. 1 på baggrund af overtrædelse af § 42 )"iave
opsaettende virkning i forhold til fraflytningstidspunktet. Henvisningen til § 51, stk. 2 i el42,
stk.l har netop også til hensigt at @re opmaerksom på, at en klage over en afgøre)se
efter § A2 vi) have opsaettende virkning. Når klagen har opsaettende virkning vil følgerne

4/1 2

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uddan-

nelsessø- '

gende

19

l

11 22 33 24 23



af ophævelsen af lejeaftalen i form af fraflytning af kollegieboligen heller ikke kunne ef-
fektueres, inden klagesagen er afgjort. Dette er en følge af, at lejeforholdet således fortsat
besiår, indtil klagesagen er afgjort.

7, Udvalget har bemærket, at mens, der i den danske version af overnævnte
bestemmelser anvendes henholdsvis "med øjeblikkelig virkning" og
"straks", er det alene ordet "ingerlaannartumik", der anvendes i den grøn-
landske version. Naalakkersuisut bedes kommentere på dette samt for-
klare den tidsmaessige forskel mellem de to bestemmelser.

Svar:

Affattelsen "med øjeblikkelig virkning" i § 43, stk. 1 anverides i relation til den juridiske
virkning af ophævelsen af lejeaftalen i de nævnte tilfaelde, mens "straks" i § 44, stk. 1
anvendes i forhold til en handling, som i dette tilfælde er en fraflytning. I § 44, stk. 2 be-
nyttes ligeledes udtrykket "med øjeblikkelig virkning", idet dette relaterer sig til den juridi-
ske virkning af ophævelsen efter § 43, stk. 1, nr. 1 og 3, selv om forholdet umiddelbart
kan synes at relatere sig til fraflytningen.

Anvendelsen af de to forskellige udtryk i den danske versiori de nævnte steder er således
begrundet i anførte forhold. Termerne "med øjeblikkelig virkning" henholdsvis "straks" vil
uden en kontekst opfattes som udtryk for det samme. Dette forklarer også, hvorior der i
den grønlandske version er anvendt den samme term de nævnte steder.

Lejefastsættelse og forbrugsbetaling
Af §§ 15 og 16, i lovforslaget fremgår følgende:

§ 15. Husleje for kollegieboliger skal betales månedligt forud, jf? §
16. Udover den månedlige husleje skal der betales for forbrug af
varme, el, gas og vand, jf. dog § 53. Stk. 2. Betaling af forbrug
effer stk. 1, sker på baggrund m kollegiebeboerens faktiske for-
brug. Hvis kollegieboligens stand medfører behov for større for-
brug end normalt for en bo]ig i samme størrelse, gives der et for-
holdsmæssigt nedslag i forbrugsbetalingen.

§ 16. Husleie fastsættes på baggrund af følgende forhold, jf. dog
§ 53:

1 ) K«:»llegieboligens størrelse.

2) Om kollegieboligen er møbleret eller umøbleret.

3) Kollegiebeboerens, herunder husstandens indkomstforhold.
Stk. 2. Huslejen regu]eres årligt med satstilpasningsprocenten i
henhold til Inatsisartutlov om en satstilpasnjngsprocent og om ak-
tuel indkomst.

8. Hvornår lorventer Naalakkersuisut, at der gøres brug af den i §53 nævnte
bemyndigelse?
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Svar:

Som anførl i bemærkningerne til forslaget vil dette «ørst kunne ske, når det omhandlede
analysearbejdet er afsluttet. Naalakkersuisut agter i øvrigt at inddrage Udvalget forud for
den konkrete regulering.

9. Naalakkersuisut bedes redegøre for sine forventninger til niveauet for lejen sam-
menlignet med i dag - herunder, forventede stigninger og fald.

Svar:

Det bærende element i en fremtidig huslejeregulering vil være at sikre et huslejeniveau,
som siår i et rimeligt forhold til det til enhver tid gældende stipendium. Med andre ord skal
det sikres, at en kollegiebeboer, hvis eneste indteegt består af det månedlige stipendium,
til enhver tid vil kunne betale de månedlige huslejebetalinger og samtidig betale for øvrige
Ieveomkostninger.

Selv om det på nuværende tidspunkt, hvor det omhandlede analysearbejde endnu ikke
er gennemført, ikke er muligt allerede nu at henvise til et bestemt husleleniveau, er det
for Naalakkersuisut afgørende, at kollegiehuslejeri til enhver tid skal kunne betales af kol-
legiebeboeren. Det er i den sammenhæng helt centralt at fastlægge et riiveau, hvor der
tages fornødent hensyn til kollegiebeboerens betalingsevne, det lejedes størrelse, og om
kollegieboligen er møbleret eller umøbleret sarnt kollegiebeboerens, herunder husstan-
dens indkomstforhold. Selv om der er tale om en koordinering af flere og til tider modsat-
rettede hensyn, er det imidlertid afgørende, at kollegieboerne under hele uddannelsen
skal være i stand til at betale kollegiehuslejen uden f.eks. at stifte gæld. Endvidere indgår
der i reguleringen en ambition om social udligning med henblik på at styrke den økono-
misk svageste del af de uddannelsessøgende.

Udvalget formoder, at Naalakkersuisut har et overblik over det eksisterende for-
brug i de eksisterende kollegier. Herudover er udvalget bekendt med eksistensen
af visse fordelingsnøgler for standardforbrug i eksisterende offentligt ejede bolig-
selskaber.

10. Med udgangspunkt i ovenstående bedes Naalakkersuisut oplyse et skøn
over de forventede udgifter til forbrug for de forskellige typer eksisterende
kollegier.

5var:

Med udgangspunkt i forbrug pr kollegie i Nuuk, afhængig af bygriingens stand og "alder"
samt kollegiestørrelse i kvm, svinger forbrugstal omkring 95 kr. til 300 kr. pr. år pr. kvm.
Her er tale om forbrug af el, vand og varme.

11. Hvor stor en andel af de eksisterende kollegier har allerede i dag opsat individu-
elle målere til måling af det faktiske forbrug?
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Det er vurderingen, at omkring 85% af bygningerne har målere. Det betyder, at der kan
trækkes et forbrug pr kollegiebygning, men ikke i forhold til tiver enkelt kollegiebolig/sen-
geplads. Der er således ikke opsat individuelle målere i hver enkelt kollegiebolig i den
nuværende kollegiemasse. Dette skal ses i lyset af, at kollegiebeboeren efter gældende
regler ikke skal betale for forbrug.

a. Hvor meget vil det koste at opsaette individuelle målere i de kollegier, der
ikke måtte have disse allerede?

Svar:

Indledningsvis skal det bemærkes, at det ikke fremgår af forslaget, at det skal være et
krav, at der installeres individuelle målere, herunder at dette skal foretages i den samlede
kollegiemasse. Der er i bemærkningerne til forslagets § 15, stk. 2 således også anført:
"Hvis det ikke er muligt at opgøre et individuelt forbrug, vil det faktiske forbrug kunne
fastsaettes på baggrund af en beregning af et gennemsnit hertor i den enhed, som kolle-
gieboligen tilhører. Der påregnes fastsat nærmere regler herom."

Rambøll har i december 2016 udarbejdet en redegørelse til Nukissiorfiit om individuelle
varmemålere. Dette skete på baggrund af en beslutning herom truffet af Inatsisartut på
forårssamlingen i form af FM 2016/53.

I redegørelsen konkluderes det, at det kun er i boliger, hvor instailationerne er lavet så-
dan, at man umiddelbart kan montere en energimåler, a1 man skal implementere indivi-
duel varmemåling. Der er her typisk tale om riyere bygninger med centralt fordelt rørføririg
(central fordeling), hvorimod der i ældre bygninger typisk er tale om kompleks rørføring
(decentral fordeling)

Det anføres i Rambølls redegøreise, at der kan være en betydelig samfundsmæssig gen-
vist ved at indføre individuel forbrugsmåling på lejigheder med central vand- og varme-
fordeling.

Rambøll har i redegørelsen anført en overslagsmæssig etableringsomkostning for en
energimåler til 4.305 kr.

I de bygninger, hvor det anbefales ikke at opsætte individuelle målere, kan forbrugsafreg-
ning ske ved hjaelp af beregninger, der foretages på grundlag af fordelingsnøgler, ligesom
det er tilfældet i den offentlige boligmasse.

b. Hvornår forventes dette arbejde færdiggjort?

Svar:

Som anført oventor under besvarelsen af spørgsmål 11 er det ikke givet, at der skal op-
stilles individuelle målere. En opsætning af individuelle målere, hvor dette vurderes ren-
tabelt, vil i givet fald ske i forbindelse med fastsættelse af regler om bl.a. forbrugsbetaling.

Af de almindelige bemærkninger fremgår det:
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'En indførelse af forbrugsbetaling vil desuden medføre, at satserne for
stipendier til de uddannelsessøgende i givet fald også må forhøjes, da
de uddannelsessøgende i modsat fafd vil få et mindre rådighedsbeløb
end i dag,"

12. Hvor stor skal en ændring af rådighedsbeløbet grundet forbrugsbetaling være for
at Naalakkersuisut finder at stipendiet bør forhøjes?

Svar:

Den bemaerkning, som der henvises til i spørgsmålet, skal anskues på baggrund af det
forhold, at det ikke er indgået i overvejelserne vedrørende regelfastsættelsen, at de ud-
dannelsessøgendes rådighedsbeløb skal forringes. Formålet med forbrugsbetalingen er
derimod at motivere de uddannelsessøgende til at være ansvarlige lor eget forbrug og
derigennem også at spare udgifter samlet set på forbruget. Derfor vil der blive taget højde
for dette ved forhøjelse af uddannelsesstøtten. Der er i øvrigt som udgangspunkt ikke
nogen grænse for, hvor stor en ændring, der skal være tale om for at stipendiet skal for-
højes.

l de almindelige bemærkninger anføres følgende:
"Hertil kommer opgavens kompleksitet, herunder behovet for tæt
samarbejde med øvrige interessenter, hvorfor det er vurderet
mest hensigtsmæssigt, at denne regulering skal ske som et selv-
stændigt initiativ og ikke ved nærværende forslag. Dette forven-
tes derfor at ske som et særskilt tema som led i planlægnin-
gen af overdragelse af Selvstyrets boligmasse tf/ kommu-
nerne. Det er dog fundet vigtigt, at Inatsisartut tager stilling til de
overordnede principper for reguleringen, hvorfor disse er indarbej-
det i forslaget."

(Udvalgets fremhævning)

13. Hvorledes relaterer en lejefastsættelse og forbrugsbetaling for Selvstyrets
kollegier sig til arbejdet med overdragelse af Selvstyrets boligmasse til
kommunerne? Naalakkersuisut bedes redegøre nærmere for den kon-
krete betydning af overstående.

Svar:

Departementet for Boliger og Infrastruktur har igangsat analysearbejdet lor "Programplan
for Boliger". Formålet med analysearbejdets projekt 4 "Husleje og målretning af subsidier
er at sikre en s{ørre gennemsigtighed i finansieringen af boligsektoren.

For programplanen er det vigtigt at sikre midler til et planlagt, løbende vedligehold af bo-
Iigmassen, i en selvbåren finansiering med bæredygtig husleje eller ved anden finansie-
ring. Antagelsen er, at et planlagt, løbende vedligehold er mindre omkostningstungt og
mere effektivt end et manglende vedligehold med bagudrettede punktvise vedligeholdel-
sesindsatser. Effekten af en bæredygtig husleje vil veere, at finansieringen af et løbende
vedligehold af boligmassen sikres. Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke finder 8/i2



det hertil vigtigt, at ertaririgerne fra ovennævnte analysearbejde indgår i en fremtidig Ieje-
fastsaettelse, da et planlagt, løbende vedligehold er mindre omkostningstungt og mere
effektivt for vedligeholdelsen af boligmassen, og her kan kollegiemassen med fordel ind-
tænkes.

14. Er det korrekt, ati og med kollegieboliger ikke reguleres via den gaeldende
lejelov, og at boligsikring alene ydes til lejeboliger omfattet af lejeloven,
kan der ikke ydes boligsikring til lejere af kollegieboliger uanset, hvorledes
lejen fastsættes?

Svar:

Det lremgår af § 1 i Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger
med senere ændringer, at boligsikring efterlnatsisartutloven ydes til husstande, der bebor
en lejebolig, der er omfattet af den ti enhver tid gældende lejelovgivning. Endvidere frem-
går det af lejelovgivningen i form af landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af
boliger med senere ændringer, jf. landstingsforordningens § 3, stk. 1 nr. 3, at forordningen
ikke gælder ior lejeforhold, der reguleres ved særlig lovgivning eller for boliger, der af
Selvstyret eller kommunerne stilles til rådighed for uddannelsessøgende som led i deres
uddannelse.

Det skal Imidlertid samtidig bemærkes, at spørgsmålet om eventuel aendring af boligsik-
ringsreglerne ligeledes inddrages i det i bemærkningerne til forslaget nævnte analysear-
bejde.

Overgangsbestemmelser
Af forslagets § 14 fremgår følgende:

§ 14. Ved indgåelse af lejemål indbetales et depositum, der stilles til
sikkerhed for kollegiebeboerens forpligtelser ved fraflytning, jf. dog § 53.
(Udvalgets fremhævning)

15. Da § 14 ikke er naevnt i § 53, og derfor må traede i kraft sammen med loven den
1. august 2020, lomoder udvalget, at der er tale om en fejl f.s.v. angår oven-
nævnte fremhævning. Naalakkersuisut bedes oplyse, hvornår de i § 18 nævnte
regler forventes udstedt f.s.v. angår depositum?

Svar:

§ 14 er som anført i bemærkningerne til bestemmelsen en videreførelse med mindre æn-
dringer af @ 13 i den gældende bekendtgørelse, som omhandler depositum. Henvisningen
l forslagets § 14 til forslagets 5 53 har til herisigt at angive, at reguleringen af størrelsen
af depositum i medfør af bemyndigelsen hertil i § 18 iørst vil ske på et senere tidspunkt,
jf. ligeledes ordlyden af forslagets § 53, stk. 2. Der er derfor ikke tale om en fej. Det er
således ikke spørgsmålet om indbetaling af et depositum, der alventer en kommende
regulering, men alene reguleringen af størrelsen af det depositum, der skal indbetales.
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Reguleringen af størrelsen af depositum vil derfor blive foretaget i forbindelse med det i
bernærkningerne naevnte analysearbejde, jf. Iigeledes besvarelsen af spørgsmål nr. 8,
ovenfor.

16. l dag har studerende mulighed for at få tildelt en kollegieplads, selvom de f.eks.
måtte have en anden bolig til rådighed. Disse studerende vil miste deres allerede
tildelte kollegieplads pr. 1. august 2020, da der ikke er foreslået nogen overgangs-
bestemmelser. Naalakkersuisut bedes redegøre for, hvodor der ikke er foreslået
sådanne overgangsbestemrnelser.

Svar:

Indledningsvis skal det fremhæves, at en uddannelsessøgende efter de gældende regler,
jf. kollegiebekendtgørelsens § 2, stk. 1 alene stilles til rådighed for 1 år ad gangen. Man
kan derlor heller ikke efter gældende regler have sikkerhed for at kunne beholde sin kol-
legiebolig under hele uddannelsen, hvis forudsætningerne for at komme i betragtning til
en kollegiebolig æridrer sig.

Fletsvirkningen af forslagets § 5 vil være, at en uddannelsessøgende, som ikke råder over
en bolig i uddannelsesbyen, vil over}age den kollegiebolig, som nu bebos af en uddan-
nelsessøgende med anden bolig på hånden. Det skal hertil bemærkes, at en kollegiebe-
boer, der allerede har en bolig i uddannelsesbyen, vil have rimelig tid til at finde en anden
løsning, eftersom forslaget loreslås at træde i kraft den 1. august 2020. Dette vil derimod
ikke være tilfældet for den uddannelsessøgende, som ikke har en bolig i uddannelses-
byen, og som derfor må henholde sig til forhåbningen om at kunne komme i betragtning
til en kollegiebolig.

Endelig skal spørgsmålet anskues på baggrund af ønsket om at ivaerksaette reguleringen
uden unødig forsinkelse, sammenholdt med den nuværende situation, hvor uddannelses-
søgende uden andre indkvarteringsmuligheder ser sig nødsaget til at opgive deres ud-
dannelse. Det skal imidlertid samtidig bemærkes at der ligeledes gælder en proportiona-
litetsgrundsaetning, hvorefter en eventuel fraflytning på grund af rådighed over anden bo-
Iig vil forudsætte passende hensyntagen tii den kollegiebeboer, som råder over en anden
bolig i uddannelsesbyen. Dette geelder også i forhold til tidsmæssige momenter i forbin-
delse med fraflyiningen.

Sektorplan for kollegier 2019
Af"Sektorplan for kollegier 201g' fremgår det, at der er indgået politisk aftale om
midler til brug for projekteringen og afholdelse af udgifter til sektorplanens etape
1. Vedrørende den konkrete udmøntning, fremgår følgende:

'Herefler tages der stilling til en budgetneutral udmøntning, som
sker ved Finans- og Skatteudvalgets godkendelse":

17. Naalakkersuisut bedes uddybe ovennævnte citat.

Svar:
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Bevillingerne på hovedkonto 84.40.15 er afsat til projektering og afholdelse af udgifter i
kollegiesektorpianens etape 1 indtil licitation er afholdt for kollegiebyggerierne. Der hen-
vises derfor til, at hvis der skulle være behov for finansiering af udgfflter e'tter licitationens
afholdelse, vil der skulle søges om en evt. tillægsbevilling.

18. Er estimatet på behovet for yderligere ca. 1.100 sengepladser henover de
næste 10 år alene baseret på en prioritering af udefrakommende stude-
rende?

Svar:

Estimatet på behovet for yderligere ca. 1 .100 sengepladser henover de næste 10 år er
baseret på, at frafaldsprocenten generelt på uddannelserne falder, således, at der er flere
studerende i gang. Derudover er estimatet baseret på kvantitative data fra Grønlands
Statistik og en kombination af kvalitative og kvantitative data indhentet af Departementet
fra Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF) og andre underliggende institutioner.

19. Er der lavet analyser på den fuldstaendige efterspørgsel på sengepladser
- dvs. inklusiv studerende, der studerer i deres hjemby?

Svar:

For at afdække omfanget af behovet for nye kollegier blev der i20l6 udarbejdet en be-
hovsanalyse, senest opdateret i20l9, i samarbejde med en rådgiver. Analysen daekker
over det forventede kollegiebehov for de næstkommende 10 år. Analysen er baseret på
kvantitative data fra Grønlands Statistik og en kombination af kvalitative og kvantitative
data indhentet af Departementet fra Kollegieadministrationens Faelleskontor (KAF) og an-
dre underliggende institutioner.

Behovsanalysen er udarbejdet med afsæt i den gældende lovgivning, hvor studerende,
der studerer i egeri hjemby er lavt prioriteret og derfor ikke er inkluderet. Dette skal sam-
menholdes med den almindelige ansvars- og opgavefordeling mellem Selvstyret og kom-
munerne, hvor Selvstyret prioriterer uddannelsessøgende i hele landet, mens kommu-
neme varelager egne borgers interesser.

l sektorplanen estimeres det frerntidige behov grundet nye uddannelser i løbet af de næ-
ste fem år i alt er på 395 sengepladser. Der er i relation til nye uddannelser ikke angivet
et behov ud for Ilulissat. Af afsnit 1.2.1 fremgår dog følgende:

"Samtidig er der oprettet nye uddanneiser og der er planlagt nye
uddannelser inden for de kommende 5 år, hvor der især er for-
ventning om flere studerende i llulissat, Sisimiut, Nuuk og
Qaqortoq med estimeret samlet behov for 395 sengepladser.
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Disse nye uddannelser vil primært være korte erhvervsuddannel-
ser og vjderegåede erhvervsuddannelser"

(Udvalgets fremhævning)

20. Naalakkersuisut bedes kommentere på denne tilsyneladende uoverens-
stemmelse mellem tabel og tekst.

Svar:

Det skal præciseres, at der ikke er tale om en uoverensstemmelse mellem tekst og tabel.
I alle uddannelsesbyer med brancheskoler forventes det, i henhold til Inatsisartutlov nr.
10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet,
at uddannelser imødekommer arbejdsmarkedets behov. Som skrevet i svar til spørgsrnål
21, har rådgiver udarbeidet behovsanalysen ved en kombination af kvalitative og kvanti-
tative data indhentet af Departementet fra Kollegie-administrationens Fælleskontor (KAF)
og andre underliggende institutioner. Institutionerne fra hhv. llulissat og Qaqor}oq har her-
med givet input til, at der ved oprettelse af nye uddannelser ikke er et behov for yderligere
kollegiemasse.

Jf. sektorplanen forventes byggeriet under etape 1 at finde sted i perioden frem
til 2024. I den periode skal anlægges 522 sengepladser. Samtidig viser FFL2020
dog, at de forventede udgiffer til og efferspørgslen efter leje af kollegiekapacitet i
budgetoverslagsårene 2021-2023 forbliver uændrede ift. FFL2020 (hovedkonto
40.90.15 Leje af kollegiekapacitef)

21. Skal Naalakkersuisuts forventninger til udgifter til leje af kollegiekapacitet
forstås således, at ingen af de ovennævnte sengepladser under etape 1
forventes færdige før 2024?

Svar:

Af tabel 1.7 fremgår det, at byggeperioden for etape 1 forventes afsluttet i marts 2024. Da
etape 1 eridnu afventer, at tilpasningsprojektet samt udbud, licitation og kontrakt afsluttes
kan Departementet for nuværende ikke svare på, hvornår enkelte dele af etape 1 er byg-
get færdigt. Kollegiesektorplanen er et rullende dokument, der løbende opdateres, og
derfor vil færdiggørelse af byggerier præciseres ved kommende sektorplaner.

Iriussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Med venlig hilsen
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