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Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Forslagets baggrund 

I foråret, den 1. april 2020, blev Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme 

sygdomme ændret i forbindelse med den ekstraordinære situation i Grønland, der indtraf i 

forbindelse med udbredelsen af Covid-19 smitten i Europa. Inatsisartut blev i hast forelagt en 

lovændring for at sikre, at Naalakkersuisut, Epidemikommissionen, Landslægeembedet og andre 

offentlige myndigheder fik de beføjelser, som var og fortsat er nødvendige for at bekæmpe 

udbredelse af Covid-19 smitten. 

 

På grund af de meget vidtgående beføjelser, som ændringsloven medførte, blev hastelovgivningen 

omfattet af en solnedgangsklausul, som betyder, at landstingsforordningen om civile 

foranstaltninger mod smitsomme sygdomme i sin helhed bortfalder den 31. december 2021. Der 

skal derfor fremsættes et forslag til en ny Inatsisartutlov om civile foranstaltninger mod smitsomme 

sygdomme, der skal gælde fra den 1. januar 2022. 

 

Arbejdet med en ny Inatsisartutlov om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme blev 

imidlertid forsinket på grund af udskrivelse af valg til Inatsisartut i foråret 2021, hvilket indebærer, 

at det ikke er muligt at fremsætte et forslag til en ny Inatsisartutlov om smitsomme sygdomme på 

efterårssamlingen 2021.  

 

Der er med det fremlagte forslag derfor foretaget en ændring af solnedgangsklausulen, som 

forlænger den nugældende Inatsisartutlov, således at landstingsforordningen om civile 

foranstaltninger mod smitsomme sygdomme i sin helhed i stedet bortfalder den 1. juli 2022. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Nærværende forslag til en ændring af Inatsisartutloven indeholder alene en videreførelse af 

gældende regler fra landstingsforordningen om smitsomme sygdomme med senere ændringer, 

således at landstingsforordningen om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme i sin 

helhed ophæves den 1. juli 2022 i stedet for den 31. december 2021. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget vil ikke medføre nye økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige i 

forhold til det nuværende niveau. 
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4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget vil ikke medføre nye økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet i 

forhold til det nuværende niveau. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Der vil ikke være nye konsekvenser for miljø, natur eller folkesundhed. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget vil ikke medføre nye konsekvenser for borgerne i forhold til det nuværende niveau. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer mv. 

Forslaget blev den 1. juni 2021 offentliggjort på høringsportalen www.naalakkersuisut.gl med 

høringsfrist den 29. juni 2021. Høringssvar med bemærkninger til forslaget er gengivet i deres fulde 

ordlyd og kommenteret i relevant omfang i lovbemærkningernes Bilag 2. Kommentarerne til 

høringssvarene er skrevet med kursiv. 

  

http://www.naalakkersuisut.gl/
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020 om ændring af Landstingsforordning om civile 

foranstaltninger mod smitsomme sygdomme ophæves bestemmelsen i § 2, stk. 3, om, at 

Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme ophæves den 31. 

december 2021. 

 

Til § 2 

 

I Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme 

sygdomme med senere ændringer indsættes som § 32 en bestemmelse om, at Landstingsforordning 

nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme ophæves den 1. 

juli 2022. 

Til § 3 

 

Bestemmelsen angiver Inatsisartutlovens ikrafttrædelsestidspunkt. 
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Bilag 1  

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2, stk. 3: 

Landstingsforordning om civile foranstaltninger 

mod smitsomme sygdomme ophæves den 31. 

december 2021. 

 

§ 1 

I Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020 om 

ændring af landstingsforordning om civile 

foranstaltninger mod smitsomme sygdomme 

(Udvidelse af foranstaltninger til at forebygge 

og inddæmme smitte samt sikring af 

kapacitetsmæssige ressourcer m.v.) foretages 

følgende ændringer: 

 

1. § 2, stk. 3 ophæves. 

 

 § 2 

I Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 

2001 om civile foranstaltninger mod smitsomme 

sygdomme, som ændret ved Hjemmestyrets 

bekendtgørelse nr. 16 af 13. september 2006, 

Inatsisartutlov nr. 18 af 27. november 2018, 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 2. marts 

2020, og Inatsisartutlov nr. 1 af 1. april 2020, 

foretages følgende ændringer: 

 

1. Efter § 31 indsættes: 

”  § 32.  Landstingsforordningen ophæves den 

1. juli 2022.” 

 § 3 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 15. 

december 2021. 
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Bilag 2 

 

Forslaget har været i høring i perioden 1. juni 2021 til og med 29. juni 2021 hos følgende 

høringsparter: 

 

Samtlige departementer i Grønlands Selvstyre, Styrelsen for Sundhed- og Forebyggelse, 

Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq, Qeqqeta Kommunia, Kommune Qeqertalik, 

Avannaata Kommunia, Landslægeembedet, Grønlands Landsret, Retten i Grønland, 

Rigsombudsmanden i Grønland, Politimesteren i Grønland. 

 

Herudover har forslaget i samme periode været tilgængeligt på Naalakkersuisuts høringsportal. 

 

Der er indkommet 7 høringssvar. 

Der var ingen bemærkninger til forslaget.  

 


