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Naalakkersuisoq for Ud
dannelse, Kultur, Idræt

 og Kirke

NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GR
EENLAND

Udvalget for Kultur, Ud
dannelse, Idræt og Kirk

e

Skriftlige spørgsmål ve
drørende punkt 136 om

 forslag til lnatsisartutlo
v om æn-

dring af lnatsisartutlov 
om uddannelses- og er

hvervsvejledning

Kære medlemmer af U
dvalget for Kultur, Udda

nnelse, Forskning og K
irke.

Jeg takker for udvalget
s spørgsmål af 19. okto

ber 2021 i forbindelse b
ehandlin-

gen af dagsordenspunk
t EM2021/136 om forsl

ag til lnatsisartutlov om
 ændring af

lnatsisartutlov om udda
nnelses- og erhvervsve

jledning.

Jeg har i det følgende v
algt at besvare spørgsm

ålene ved at gengive h
vert

spørgsmål og indsætte
 svar i umiddelbar forlæ

ngelse af spørgsmålen
e.

National vejledningsstr
ategi:

1. I evalueringens anbe
faling nr. 10 foreslås de

t, at Grønlands Vejledn
ings-

råd udarbejder strategi
en, som herefter vedta

ges af Naalakkersuisut
. Er

det en anbefaling som 
Naalakkersuisut vil følg

e?

a. Svaret bedes begrun
des.

Svar: Det skal indledningsvis
 bemærkes, at anbefali

ngens centrale indhold
 omfatter for-

pligtelsen til at udarbejd
e en national vejledning

sstrategi og i mindre ud
strækning

spørgsmålet om under
 hvilke institutionelle ra

mmer strategien skal u
darbejdes.

l forslaget er det fastsa
t, at forpligtelsen til at u

darbejde og opdatere e
n national

vejledningsstrategi påh
viler Naalakkersuisut. N

aalakkersuisut kan selv
 beslutte, i

hvilket regi forslag til st
rategien skal udarbejde

s. Naalakkersuisut kan
 i den for-

bindelse beslutte at lad
e forslag til strategi uda

rbejde af Center for Na
tional Vej-

ledning, jf. § 6 i lnatsisa
rtutlov nr. 4 af 29. nove

mber 2013 om uddann
elses- og

erhvervsvejledning (ve
jledningsloven).

Det skal samtidig bemæ
rkes, at Grønlands Vejl

edningsråd er et råd, s
om rådgiver

Naalakkersuisut om ud
vikling af vejledningsind

satsen, jf. § 7, stk. 1 ive
jlednings-

loven. Det skal endvidere frem
hæves, at den national

e vejledningsstrategi ik
ke blot er

tiltænkt som plan, hvor
 man orienterer sig mo

d fælles fremtidige mål
, idet strate-

gien efter Naalakkersu
isuts opfattelse også bø

r indeholde en beskrive
lse af pro-

cesser og redskaber og
 ikke mindst initiativer o

g handlinger, som skal
 realiseres

på grundlag af strategie
n. På den baggrund vu

rderes det mest hensig
tsmæssigt,
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at den nationale vejled
ningsstrategi udarbejde

s som en handlingsorie
nteret ar-

bejdsplan af den udøve
nde magt 0g ikke at et 

rådgivende organ.

Dette understøttes i øv
rigt også af opgavens o

mfang og beskaffenhed
, idet det

anføres i evalueringsra
pporten, at der er mang

e spørgsmål iforhold til
 vejledning,

der kræver udvikling, m
en at ressourcerne er b

egrænsede, hvilket nød
vendiggør

en tydelig identificering
 og prioritering af vejled

ningsopgaverne. Denn
e opgave

bør derfor varetages af
 landets centrale mynd

ighed, som skal sikre, a
t mål og

indsatser kontinuerligt 
matcher nutidens og fre

mtidens udfordringer ve
d udarbej-

delse af en national ve
jledningsstrategi med f

okus på, hvad vejlednin
gen kan, vil

og skal bidrage med. Naalakkersuisut finder 
det samtidig naturligt, a

t Vejledningsrådet indd
rages i ar-

bejdet, så rådet også i 
den henseende kan bid

rage med kvalificeret rå
dgivning

om udvikling af vejledn
ingsindsatsen.

2. Hvornår forventes de
n nationale vejlednings

strategi at blive udarbe
jdet?

Svar: Det er vurderingen, at a
rbejdet med at udarbej

de en national vejlednin
gsstrategi

vil påbegynde i umidde
lbar forlængelse af fors

lagets vedtagelse med
 en forvent-

ning om færdigudarbej
delse inden udgangen 

af 2022.

3. Hvilke aktører forven
ter Naalakkersuisut at i

nddrage i udarbejdelse
n af

den nationale vejlednin
gsstrategi?

Svar: Det vurderes naturligt a
t inddrage relevante int

eressenter, bI.a. iform 
arbejdsmar-

kedets og de uddannel
sessøgendes organisa

tioner, kommunerne, u
ddannelses-

institutioner og embeds
lægen. Dette er de org

anisationer m.v., der in
dstiller med-

lemmer til Grønlands V
ejledningsråd. Vejledni

ngsrådet påregnes, som
 nævnt i

besvarelsen af spørgsm
ål 1, inddraget i arbejde

t. Naalakkersuisut vil vu
rdere, om

det vil være hensigtsm
æssigt også at inddrag

e interessenterne på an
den vis.

4. Er det Naalakkersuis
uts plan at opdatere str

ategien med et fast inte
rval?

a. Hvis ja, hvilket interv
al?

b. Hvis nej, hvorfor ikke
?

Svan Det fremgår af ordlyden
 af forslagets nr. 1, at d

en nationale vejledning
sstrategi

løbende skal opdateres
. Det anførte suppleres

 af bemærkninger til be
stemmel-

sen, hvoraf det fremgå
r, at opdateringsspørgs

mål beror på i hvilken u
dstrækning

der kan henvises til beh
ov for at ændre, udskift

e eller justere vejlednin
gsstrate-

gien. Det har i den forb
indelse været vurdering

en, at det ikke giver me
ning at

indsætte en forpligtelse
 til at foretage ændring

er inden for bestemte in
tervaller,

hvis der ikke kan henvi
ses til et egentlig behov

 herfor.
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Naalakkersuisut vil i for
bindelse med udarbejd

else af strategien også
 drøfte med

interessenterne, om de
t kan være hensigtsmæ

ssigt at opdatere strate
gien med

faste intervaller eksem
pelvis hvert 2.- eller 3. 

år.

Økonomiske og admini
strative konsekvenser:

5. Det fremgår af de øk
onomiske og administr

ative konsekvenser til f
orsla-

get, at der vil være udg
ifter i forbindelse med f

orslagets § 10, stk. 4. B
liver

de uddannelsesinstituti
oner, som oplever en ø

konomisk byrde i forbin
-

delse med uddannelse
 af deres vejledere, kom

penseret af Naalakkers
u-

isut, eller forventes det
 at disse udgifter skal a

fholdes inden for uddan
nel-

sesinstitutionernes alle
rede fastlagte budget?

Svan Det fremgår af forslage
ts almindelige bemærk

ninger i afsnittet om øk
onomiske

konsekvenser, at en in
dsættelse af det omhan

dlede stk. 4 i § 10 vedr
ørende kva-

Iiñkationskrav til de per
soner i Selvstyrets udd

annelsesinstitutioner, d
er varetager

gennemførelses- og ov
ergangsvejledning, ma

ksimalt vil udgøre knap
 kr. 15.000

årligt, hvis den samlede
 udgift fordeles ligeligt p

å de 15 uddannelsesin
stitutioner.

Dette er beregnet på b
aggrund af et forventet

 behov for uddannelse 
af 5 vejledere

årligt. Henset til beløbe
ts størrelse sammenho

ldt med den omstændig
hed, at der

er tale om personalefor
hold i relation til en kva

liticering af en gældend
e forplig-

telse, forudsættes det, 
at der er tale om en om

kostning, som vil kunne
 afholdes

inden for det eksisteren
de ressourcegrundlag. 

Dette gælder også, sel
v om en

enkelt institution måtte 
have flere vejledere, de

r i det samme år skal p
å vejleder-

uddannelse. Afklaring af Center for 
National Vejlednings op

gaver og status:
6. Det fremgår af de alm

indelige bemærkninger
 for forslaget at:

"der aktuelt pågår over
vejelser om samling af 

en række forvalt-

ningsfunktioner, som k
an berøre centrets opg

aver. Derfor fin-
des det ikke hensigtsm

æssigt på nuværende t
idspunkt at ændre

centrets juridiske status
."

(Udvalgets fremhævnin
g)

Naalakkersuisut bedes
 uddybe, hvad der ligge

r i en samling af forvalt
-

ningsfunktioner. Svar: De nævnte overvejelse
r omhandler forvaltning

sfunktioner angående d
e uddan-

nelsessøgendes forhol
d. Konkret angår det sp

ørgsmålet om, i hvilken
 udstræk-

ning relevante forvaltni
ngsfunktioner i relation

 til de studerendes ben
yttelse af ud-

dannelsesstøtte, indkva
rtering og vejledning vi

l kunne samles.
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Udkast til autoritative re
tningslinjer for den ops

øgende vejledning af u
nge-

målgruppen 7. l de almindelige bem
ærkninger (side 3) frem

går det, at det er plane
n, at

der fastsættes nærmer
e regler om den opsøg

ende vejledning i en be
-

kendtgørelse. Hvornår 
forventes denne beken

dtgørelse at være udar
bej-

det og træde i kraft? Svar: Spørgsmålet 0m tidsho
risont for udnyttelsen a

f bemyndigelsen i den 
gældende

lnatsisartutlovs § 18, st
k. 2 beror navnlig på de

 drøftelser med kommu
nalbesty-

relserne og øvrige aktø
rer, som en sådan regu

lering vil forudsætte. D
et skal i

forlængelse heraf tilføje
s, at den opsøgende ve

jledning er en kommun
al forplig-

telse, som konkret løse
s af Majoriaq, som i øv

rigt ressortmæssigt hen
hører under

Departementet for Soc
iale Anliggender og Arb

ejdsmarked. Naalakker
suisut agter

at iværksætte sådanne
 drøftelser efter forslag

ets færdigbehandling. D
et er derfor

ikke muligt på det forel
iggende grundlag at tid

sfastsætte udnyttelsen
 af bestem-

melsen allerede på nuv
ærende tidspunkt.

Høringssvar: 8. GE og Brancheskole
rnes Fællesskab angiv

er i deres fælles høring
ssvar,

at det kunne være hen
sigtsmæssigt, at dispen

sationsmuligheden af §
 10,

stk. 4 blev gjort genere
l ved fastsættelse af en

 tidsfrist for, hvornår en
 vej-

lederuddannelse skal v
ære påbegyndt efter at

 medarbejderen er indt
rådt

i stillingen. Udvalget øn
sker en uddybende fork

laring på, hvorfor Naala
k-

kersuisut ikke mener a
t indsættelse af en tids

frist for viI være gavnlig
t.

Svar: Det anførte omhandler
 bestemmelsens 2. pkt

., hvoraf det fremgår, a
t Naalakker-

suisut efter ansøgning 
herom fra uddannelses

institutionen kan tillade
, at vejled-

ningen varetages midle
rtidigt af en person, der

 har andre vejledningsf
aglige kva-

Iiñkationer, når den påg
ældende vejleder er i g

ang med eller agter at 
gennemføre

en uddannelses- og ve
jlederuddannelse, som

 er godkendt af Naalak
kersuisut.

Det fremgik af det næv
nte høringssvar, at det 

kunne lette administrat
ionen afbe-

stemmelsen, hvis dispe
nsationsmuligheden ble

v gjort generel ved fast
sættelse af

en tidsfrist for, hvornår 
en uddannelses- eller e

rhvervsvejlederuddann
else skal

være påbegyndt, efter 
at medarbejderen er in

dtrådt i funktionen.

Det skal indledningsvis
 bemærkes, at det frem

går af bestemmelsens 
ordlyd, at

dispensationsadgange
n alene kan benyttes m

idlertidigt, hvilket i sig s
elv indebæ-

rer en tidsbegrænsning
.

Det skal endvidere anfø
res, at administrationen

 er dispensationsbeføje
lsen netop

ikke skal standardisere
s med henblik på at let

te sagsbehandlingen, m
en skal udø-

ves konkret i hvert enk
elt tilfælde. Forpligtelse

n til skønsudøvelsen om
handler

ikke blot grundlaget for
 at dispensere, men og

så den præcise tidsmæ
ssige ud-

strækning for dispensa
tionen.
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Bestemmelsen er såled
es ikke suppleret af en

 tidsfrist, hvilket skal sik
re, at der

foretages en konkret vu
rdering iforhold til hver 

enkel ansøgning. Hens
igten er at

undgå risici for en auto
matisering af godkende

lsesprocessen, hvor de
r eksem-

pelvis skeles unødigt ti
l en tidsfrist. Den nuvæ

rende affattelse har sam
tidig til hen-

sigt at undgå åbenbart 
urimelige afgørelser i fo

rhold til konkrete omstæ
ndigheder,

som det kan være vans
keligt at regulere på for

hånd. Fleksibiliteten an
ses i den

forbindelse for nødvend
igt for at sikre en større

 "retfærdighed" eller he
nsigtsmæs-

sighed i den individuell
e sag.

lnussiarnersumik inuull
uaqqusilluta

Med venlig hilsen Peter Olsen Naalakkersuisoq 5/5


