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BETÆNKNING  

 

Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget 

 

vedrørende 

 

Forslag til: Inatsisartutlov om euforiserende stoffer. 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

 

Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Hans Peter Poulsen, Siumut  

Medlem af Inatsisartut Dines Mikaelsen, Siumut 

Medlem af Inatsiartut Jens Kristian Therkelsen, suppleant 

Medlem af Inatsisartut Mikivuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen, Naleraq, suppleant 

 

 

Udvalget har efter 1. behandlingen den 28. september 2022 under EM2022 gennemgået 

forslaget. 

 

 

Forslagets indhold og formål 

Forslaget har to hovedformål: 

For det første beskriver lovforslaget en række momenter, som Anklagemyndigheden, 

Domstolene og andre myndigheder kan tage med i deres overvejelser, når det skal vurderes, 

hvor grov en overtrædelse må anses at være. 

 

For det andet åbner Inatsisartutloven op for, at cannabis-produkter med op til 0,2 % THC kan 

lovliggøres. Med dette implementeres de tidligere Inatsisartutbeslutninger fra 20191. 

                                                 
1 EM2019/59: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gøre det lovligt at købe, 

sælge og indføre cannabisolier, der indeholder CBD (cannabidiol), og som maksimalt indeholder 0,2 % THC 

(tetrahydrocannabinol). 

EM2019/128: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage skridt til lovliggørelse af 

cannabisprodukter (herunder cannabisolie) med et THC indhold på maksimalt 0,2 %. 
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Naalakkersuisut arbejder sideløbende på en bekendtgørelse på området, som forventes at blive 

sat i kraft samtidig med Inatsisartutloven. Herefter vil det være muligt for virksomheder at 

ansøge om tilladelse til at importere og sælge disse produkter. 

 

Høringssvar 

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af afgivne 

høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag til betænkningen. Udvalget skal påminde 

Naalakkersuisut om, at høringssvarene jfr. formkrav fastsat af Inatsisartuts Formandskab skal 

vedlægges lovforslag, der indleveres til behandling i Inatsisartut.  

 

Departement for Finanser og Ligestilling har i sit høringssvar anført følgende: 

 

”I bemærkningerne til lovforslaget afsnit 5 er det uklart, om forslaget skønnes at have 

konsekvenser for folkesundheden eller ikke. Disse er vel reelt uafklarede hvad angår 

medicinske cannabisprodukter (§ 1, nr. 2), hvorfor en nærmere omtale af viden-

grundlaget bag lovforslaget i de almindelige bemærkninger kunne være på sin plads.” 

 

Dette besvarer Departementet for Sundhed i høringssvarnotat med følgende: 

 

”I forhold til de sidste to afsnit af det fremsendte høringssvar skal der gøres 

opmærksom på, at Inatsisartutbeslutningen om at indføre en forsøgsordning om 

medicinsk cannabis behandles i et separat spor og ikke umiddelbart afhænger af 

lovgivningen vedrørende euforiserende stoffer. Medicinsk cannabis afhænger i stedet 

af, hvilke produkter som optages på Lægemiddelkomitéens liste over lovlige 

lægemidler. Dette følger af § 7, stk. 1, i Landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 

om lægemidler. Det er derfor Naalakkersuisuts vurdering, at det ikke umiddelbart er 

relevant at beskrive de folkesundhedsmæssige og økonomiske følger, der måtte være 

af at legalisere medicinsk cannabis, i bemærkningerne til indeværende forslag. Disse 

overvejelser vil derimod ske i forbindelse med implementeringen af 

Inatsisartutbeslutningen om at indføre en forsøgsordning om medicinsk cannabis.” 

 

Lovforslaget var ligeledes i høring i 2019. Naalakkersuisut er blevet bedt om, at eftersende 

disse høringssvar. Udvalget har modtaget disse høringssvar d. 17. oktober 2022. Disse 

høringssvar er vedlagt som bilag til betænkningen. 

 

  

                                                 
EM2019/134: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for indførelse af en 

forsøgsordning, svarende til den danske, hvor den enkelte læge har mulighed for uden særlig tilladelse at 

ordinere behandling med medicinsk cannabis, som ikke er lægemiddelgodkendt. 
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Spørgsmål 

Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget anmodet Medlemmet af 

Naalakkersuisut for Børn, Unge, Familie og Sundhed om at besvare en række spørgsmål. Kopi 

af udvalgets spørgsmål og Medlemmet af Naalakkersuisuts besvarelse er vedlagt nærværende 

betænkning som bilag. 

 

 

Udvalgets behandling af forslaget   

Naalakkersuisuts lovforslag, bemærkes at i vid udstrækning være sammenfaldende med den 

nuværende lovgivning som findes på området, dog at det herved muliggøres at ved 

bekendtgørelse fastsætte regler for, i hvilket omfang og hvordan det kan gøres lovligt at få 

tilladelse til at indføre og sælge cannabisolie. 

 

Udvalget finder det vigtigt, at der ikke sker en væsentlig stigning i forbruget af lovlige og 

ulovlige euforiserende stoffer. Det er derfor vigtigt, at Naalakkersuisut ved forvaltningen af 

lovgivningen passer på folkesundheden og at det ligeledes fortsat sikres en kontrol og tilsyn 

med de lovlige og ulovlige euforiserende stoffer. 

 

 

Forslagets økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 

almindelige bemærkninger. Det er her anført, at: 

 

”Forslaget forventes at indebære øgede udgifter for det offentlige til udstedelse af tilladelser, til 

overvågning og kontrol. I alt forventes de samlede årlige udgifter at udgøre ca. 600.000 kr., 

svarende til ét årsværk, som tilføres Landslægeembedet til sagsbehandling af anmodninger om 

tilladelser og lignende.  

 

Udgiften forventes i et vist begrænset omfang at modsvares af en tilsvarende gebyrindtægt. Det 

skal bemærkes, at imødekommelsen af Inatsisartutbeslutningen vedrørende lovliggørelse af 

produkter med op til 0,2% THC, som nævnt ovenfor, kan medføre økonomiske og 

administrative konsekvenser for det offentlige. Disse beskrives ikke nærmere i nærværende 

bemærkninger, idet disse konsekvenser ikke reguleres direkte i nærværende forslag til 

Inatsisartutlov.” 

 

Udvalget finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til at anlægge en anden vurdering. 

Udvalget har således tillid til, at Naalakkersuisut har undersøgt dette spørgsmål grundigt, og at 

ingen mulige afledte økonomiske konsekvenser vil kunne forekomme. Skulle forslaget mod 

forventning alligevel vise sig at medføre yderligere udgifter for de offentlige kasser, vil disse 
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udgifter skulle afholdes inden for de i forvejen afsatte bevillinger, hvilket i givet fald må 

medføre nedprioritering af andre tiltag. 

 

Udvalgets indstillinger  

 Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse 

 Udvalget vil opfordre Naalakkersuisut til at holde udvalget orienteret, hvis forslaget 

mod forventning skulle medføre yderligere økonomiske konsekvenser 
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wangenheim 

Fungerende formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Peter Poulsen 

 

 

 

Dines Mikaelsen 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Jens Kristian Therkelsen 

 

 

 

 

 

 

Mikivsuk Thomassen 

 

 

 

 

Eqaluk Høegh 

  

Paneeraq Olsen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


