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Ændringsforslag 

 

til  

 

Forslag til: Inatsisartutlov om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme 

 

Fremsat af Familie- og Sundhedsudvalget til 2. behandling.  

 

 

Til kapitel 12 

 

1. Kapitel 12 affattes således: 

” Kapitel 12 

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser 

 

  § 57.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2022. 

  Stk. 2.  Inatsisartutloven ophæves den. 1. juli 2023.” 

 

 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

 

Formandskabet for Inatsisartut henstillede i januar 2021 til Naalakkersuisut at tage initiativ til, 

at der i epidemiloven indarbejdes principper for parlamentarisk kontrol med indgreb i medfør 

af loven. Formandskabet bemærkede herved, at de beslutninger, der træffes vedr. Covid19 

situationen, er af stor og indgribende betydning for borgere og virksomheder, ligesom 

Formandskabet pegede på behovet for klarhed og gennemsigtighed i forhold til 

beslutningsgrundlag og konsekvenser.  Formandskabet henviste desuden til, at et forslag til ny 

epidemilov på daværende tidspunkt var under behandling i Danmark, med bl.a. det formål at 

sikre den parlamentariske kontrol med indgreb i medfør af epidemiloven. 

 

Det af Naalakkersuisut fremsatte lovforslag indeholder imidlertid ikke bestemmelser, som 

tilsikrer parlamentarisk kontrol med tiltag i medfør af epidemiloven.  

 

Til belysning af baggrunden herfor har Naalakkersuisut i et svar til Familie- og 

Sundhedsudvalget oplyst, at indarbejdelse af bestemmelser om parlamentarisk kontrol, 

svarende til de bestemmelser som indgår i den i Danmark gældende epidemilov, ikke 

nødvendigvis i alle henseender vil være hensigtsmæssigt, idet de politiske systemer i 
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Grønland og Danmark ikke er identiske. Naalakkersuisut ønsker derfor de praktiske såvel som 

juridiske konsekvenser fuldt ud belyst, forud for fremsættelse af et forslag til ændring af 

epidemiloven, hvorved der vil blive indført en parlamentarisk kontrolordning svarende til den 

danske. 

 

Familie- og Sundhedsudvalget har fundet det ønskeligt at understøtte fremdriften i disse 

bestræbelser gennem fastsættelse af en såkaldt ”solnedgangsklausul”, som indebærer, at 

Inatsisartutloven uden videre ophæves d. 1. juli 2023. 

 

Forventningen er herefter, at Naalakkersuisut fremsætter forslag til en ny Inatsisartutlov om 

civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme senest til forårssamlingen 2023, og at dette 

lovforslag indeholder bestemmelser til sikring af parlamentarisk kontrol med de – meget 

vidtgående - indgreb, som inatsisartutloven hjemler. 

 

Der henvises i øvrigt til Familie- og Sundhedsudvalgets betænkning vedr. lovforslaget. 

 

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Ændringsforslaget indebærer, at Inatsisartutloven ophæves d. 1. juli 2023.  

 

 


