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BETÆNKNING 

 

afgivet af  

 

Familie- og Sundhedsudvalget 

 

vedrørende  

 

 

EM 2021/137: Forslag til: 

 Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om civile  

foranstaltninger mod smitsomme sygdomme 

(Ændring af dato for ophævelse af landstingsforordningen)  

                            

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

 

Familie- og Sundhedsudvalget har under behandlingen bestået af: 

 

Inatsisartutmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, formand 

Inatsisartutmedlem Anna Wangenheim, Demokraterne. næstformand 

Inatsisartutmedlem Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Mette Hammeken, Naleraq  

Inatsisartutmedlem Jess Svane, Siumut 

Inatsisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut 

 

 

 

 

Udvalget har efter 1. behandlingen 7. oktober 2021 under EM2021 gennemgået forslaget. 

 

1. Om forslaget og dets baggrund  

Inatsisartut vedtog under en ekstraordinær samling i 2020 et forslag til Inatsisartutlov om 

ændring af landstingsforordningen om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme1 

(Den landstingsforordning, som i daglig tale ofte ses omtalt som ”epidemiloven”).  

                                                 
1 XM2020/18 
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Lovændringen havde baggrund i den globale udbredelse af Covid-19, og den trussel som denne 

udbredelse udgjorde i forhold til Grønland, og indeholder en række vidtgående beføjelser, som 

har til formål at give myndighederne de fornødne redskaber til at håndtere denne trussel. 

 

Ændringsloven2 indeholder en såkaldt ”solnedgangsklausul”, som indebærer, at 

landstingsforordningen om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme automatisk 

ophæves 31. december 2021. 

 

Det har været hensigten, at Naalakkersuisut skulle fremsætte et forslag til ny epidemilov forud 

herfor. Som konsekvens af udskrivelsen af valg til Inatsisartut er udarbejdelsen af det påtænkte 

lovforslag imidlertid forsinket.  

 

Naalakkersuisut vurderer desuden, at det ville være forbundet med ulemper for aktørerne i 

epidemiberedskabet, hvis retsgrundlaget for Covid-19 indsatsen ændres midt under epidemien.  

 

Frem for på nuværende tidspunkt at fremsætte et forslag til ny epidemilov har Naalakkersuisut 

fremsat det foreliggende forslag til ændringslov, med den virkning at epidemiloven ophæves i 

sin helhed (det vil sige såvel den oprindelige landstingsforordning om civile foranstaltninger 

mod smitsomme sygdomme, som den ændringslov der blev vedtaget under den ekstraordinære 

samling i 2020) den 1. juli 2022.  

 

Naalakkersuisut forventer at fremsætte et forslag til ny epidemilov på forårssamlingen 2022. 

 

 

 

2. Familie- og Sundhedsudvalgets bemærkninger og indstilling 

Det er Udvalgets vurdering, at der er behov for en vedvarende informationsindsats i forhold til 

den verdensomspændende pandemi og at der kan være en skævhed i adgangen til information 

med hensyn til sproglige eller andre barrierer. Derudover er det Udvalgets vurdering at 

Naalakkersuisut til stadighed skal bestræbe sig på at levere tydelig informationen og gøre den 

tilgængelig til alle målgrupper i samfundet, her tænker Udvalget særligt på døve, blinde eller 

folk med læsevanskeligheder og at alle midler tages i brug, herunder overvejelser om brug af 

sociale medier. Udvalget er af den opfattelse at der er behov for et samarbejde imellem 

ressortområder i løsningen af ovenstående vigtige opgave. 

  

Idet Familie- og Sundhedsudvalget har noteret sig, at der under førstebehandlingen var bred 

tilslutning til forslaget 

                                                 
2 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.) 

 



 

25.10.2021 EM2021/137 

 

3 

____________ 

EM2021/137 

J.nr.: 01.38.01.03-00141 

J.nr.: 01.25.01/2021EM-LABU-00137 

 

 

 indstiller et enigt udvalg forslaget til vedtagelse 

 

 opfordrer Naalakkersuisut til at sikre at befolkningen er velinformeret om strategier, 

planer vedr. COVID19- situationen og Naalakkersuisut samarbejder på tværs af 

ressortområder for at levere grundig information til alle i samfundet 

 

 

Med disse bemærkninger overgiver Familie- og Sundhedsudvalget forslaget til 2. behandling. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Agathe Fontain  

Formand  

Inuit Ataqatigiit  

 

 

 

 

Anna Wangenheim  

Demokraterne 

 

 

 

Mikivsuk Thomassen 

Inuit Ataqatigiit 

 

   

 

 

 

 

 

 

Knud Mathiassen  

Inuit Ataqatigiit 

 

 

 

Mette Hammeken  

Naleraq 

 

 

 

 

 

 

Jess Svane 

Siumut 

 

 
Mala Høy Kúko  

Siumut 


