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TILLÆGSBETÆNKNING
Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
vedrørende
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om
folkehøjskoler.
(Hjemmel til afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, ændring af
finansierings bestemmelser og regler om uddannelsesstøtte)
Fremsat afNaalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
Afgivet til forslagets 3. behandling
Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:
Inatsisartutmedlem Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit, formand
Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, Siumut, næstformand
Inatsisartutmedlem Laura Taunajik, Siumut
Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Henrik Fleischer, Partii Naleraq
Udvalget har efter 2. behandlingen 1. juni 2017 under FM20 17 gennemgået forslaget.

1. Baggrund for fornyet udvalgsbehandling
Udvalget havde i sin betænkning afgivet til nærværende forslags andenbehandling givet
udtryk for et ønske om, at forslaget skulle henvises til fornyet behandling inden 3.
behandlingen. Dette ønske imødekom Inatsisartut under forslagets andenbehandling.
2. Samråd
Udvalget ønskede med en fornyet behandling af nærværende lovforslag, at undersøge de
divergerende oplysninger om, hvorvidt de ønskede midler til forslagets realisering i realiteten
er ledigel. Udvalget har derfor som led i udvalgets fortsatte behandling af forslaget haft
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke samt Naalakkersuisoq for
Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi i samråd. Kopi af samrådsindkaldelsen og
Naalakkersuisuts talepapir er vedlagt nærværende betænkning som bilag l, 2 og 3.
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Se afsnit 7 i betænkning afgivet til nærværende lovforslags andenbehandling.
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3. Udvalgets behandling af forslaget
Udvalget finder det centralt, at alle parter involveret i et lovforslags tilblivelse, vedtagelse og
implementering har enslydende forståelse af netop et forslags konsekvenser.

Udvalget henviser til redegørelsen fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og
Kirke samt Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi vedrørende
førnævnte problemstilling om forslagets finansieringsmuligheder. Udvalget har ikke fundet
anledning til at kommentere yderligere herpå og finder, at nævnte Naalakkersuisut har
redegjort tilfredsstillende for problemstillingen.
4. Udvalgets indstillinger
Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse.
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Med disse bemærkninger og med den
overgive forslaget til 3. behandling.

betænkningen anførte forståelse skal udvalget

Mimi Karlsen
Formand

Vivian Motzfeldt

Laura Taunajik

Næstformand

Peter Olsen

Henrik Fleischer
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I NATS ISARTUT

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
ikiin@nanoq.gl
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi
isiin@nanoq.gl
Dato: 01-06-2017
J.nr.: 01.39.01 .03-00183

Hasteindkaldelse til samråd med Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og
Kirke torsdag den 1. juni 2017 kl. 17.35 i mødelokalet Erling Høegh

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke indkalder hermed Naalakkersuisoq for
Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke samt Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel
og Energi til samråd.
I forbindelse med andenbehandlingen blev FM2017/127 -lovforslag om folkehøjskoler - henvist til
fornyet udvalgsbehandling efter udvalgets eget ønskel.

Med den af Naalakkersuisut foreslåede ændring af bestemmelserne vedrørende finansieringen af
folkehøjskolerne samt elevernes uddannelsesstøtte vil forslaget medføre merudgifter på området.
I den forbindelse oplyste Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi følgende i
sit høringssvar af 22. december 2016:

"på side 10 under "Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige" skal 3.070.000 kr. overføres fra midler til nuværende ungemålgruppeindsats.
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi skal påpege at al
økonomi skal findes indenfor departementets egne rammer, og at der ikke er
overskydende midler i ungemålgruppeindsatsen. "
(Udvalgets fremhævning)

Hertil kommenterede Naalakkersuisut i kommentar nr. 6.3 til høringssvarene i lovforslagets
almindelige bemærkninger:

"Giver ikke anledning til ændringer i forslaget. Der henvises til 3.8 for anvisninger af,
hvorledes Naalakkersuisut i Forslag til Finanslov 2018 agter at anvise finansiering til
lovforslaget.
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Se afsnit 7 i udvalgets betænkning afgivet til forslagets andenbehandling.
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I nævnte kommentar 3.8 angives følgende:

"Giver ikke anledning til ændringer i forslaget. Naalakkersuisut forventer i forslag til
Finanslov 2018, at midlerne finder ved en reduktion på hovedkonto 20.11.70 reserve til
nye initiativer, der i 2017 har afsat 5 mio. kr. til brobygningsinitiativer for
ungemålgruppen."

Da Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke trods nævnte høringssvar fastholdt
den ønskede omrokering af midler, fandt udvalget anledning til at spørge, hvilke eventuelle
initiativer/tiltag, der forventedes nedprioriteree. Hertil svarede Naalakkersuisoq Uddannelse,
Kultur, Forskning og Kirke:

"Der er således tale om overførsel af midler, som står på en reserve, og som således
ikke er disponeret til konkrete aktiviteter. Denne præcisering af finansieringsgrundlaget
skete netop på baggrund af de indkomne høringssvar. Det skal i relation til
høringssvaret fra Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi derfor
også oplyses, at det i denne forståelse ikke er korrekt, at der ikke er overskydende
midler i ungemålgruppeindsatsen."
(Udvalgets fremhævning)

Udvalget stiller sig undrende overfor den tilsyneladende fortsat divergerende forståelse internt i
Naalakkersuisut af, hvorvidt de ønskede midler er til rådighed eller ej. Da nævnte midler fra
hoved konto 20.11.70 beløber sig til over 3 mio. kr., og svarer til størstedelen af finansieringen af
forslagets medførte merudgifter, har udvalget fundet behov for nærværende samrådsindkaldelse.
Udvalget ønsker på den baggrund på samrådet, at både Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur,
Forskning og Kirke samt Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi redegør for
følgende:

1. Naalakkersuisut bedes redegøre for, hvorvidt samtlige de nævnte midler fra hoved konto
20.11.70 i realiteten er ledige eller ej.

Udvalget påregner at stille opfølgende spørgsmål under samrådet.

Udvalget har som målsætning, at et samråd i videst mulige omfang skal tage form af en politisk
drøftelse imellem Udvalget og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke samt
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi. Ved den mundtlige drøftelse bør så
vidt muligt benyttes frit foredrag.

Udvalget ønsker endelig at modtage et notat på grønlandsk og dansk om foranstående spørgsmål i
forlængelse af samrådet. Notatet bedes sendt elektronisk til ina@ina.gl samt rfr@ina.gl hurtigst

2 Udvalgets spørgsmål såvel som Naalakkersuisuts besvarelse er at finde som bilag til udvalgets betænkning
afgivet i forbindelse med lovforslagets andenbehandling.
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muligt. Såfremt notatet medbringes og anvendes under samrådet bedes en kopi givet til Udvalgets
tolk umiddelbart ved samrådets begyndelse.

Pva. Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
Med venlig hilsen

rPVc--~
Mimi Karlsen
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Udvalgsformand
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lIinniartitaanermut. Kultureqarnermut, llisimatusarnermut lIageeqarnermullu
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Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
ina@ina.gl og rfr@ina.gl
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Talepapir til samråd den 1. juni 2017 vedr. FM 2017/127: Forslag til Inatsisartutlov
om ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler.

31 -05-2017
Sagsnr. 2016 - 6765
Dok. nr. 5505762

Udvalget ønsker på samrådet, at Naalakkersuisut redegør, hvorvidt samtlige de nævnte
midler fra hoved konto 20.11 .70 i realiteten er ledige eller ej.

Postboks 1029
3900 Nuuk
Til: +299 34 50 00
Fax:+299 32 20 73
Email: ikiin@nanoq.gl
www.nanoq.gl

I besvarelsen af 20. maj af udvalgets spørgsmål af 16. maj er det anført, at Naalakkersuisut påregner også i 2018 at foreslå afsat midler på hoved konto 20.11 .70, men at
Naalakkersuisut samtidig vil foreslå, at en del af de midler, der ellers skulle medtages på
hoved kontoen, overføres til hoved kontoen vedr. folkehøjskoler, hoved konto 40.92 .10.
Overførslen af midler til hoved kontoen vedr. folkehøjskoler fra og med 2018 har ingen
betydning i forhold til disponeringen af hoved konto 20.11.70 i 2017, da loven først vil
træde i kraft den 1. januar 2018 . Ved overførslen til hoved kontoen vedr. folkehøjskoler i
2018, vil hoved konto 20.11.70 blive reduceret tilsvarende i finanslovsforslaget for 2018.
Høringssvaret fra Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi blev
afgivet i forhold til det forslag, der var i høring. I bemærkningerne til dette forslag var der
om finansieringen anført, at 3.070.000 kroner ville ske ved overførsel af midler fra nuværende ungemålgruppeindsats. Der var ikke her præciseret, hvilken finansieringskilde ,
der var tale om.
Som følge heraf var der efterfølgende en drøftelse mellem Departementet for Erhverv,
Arbejdsmarked , Handel og Energi samt Departementet for Finanser og Skatter. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi oplyste i denne forbindelse, at
deres høringssvar var afgivet under henvisning til de på Finansloven i forvejen øremærkede midler i ungemålgruppeindsatsen. På baggrund heraf opnåedes der enighed om,
at finansieringen skulle ske ved overførsel af midler fra 20.11 .70 til hoved kontoen vedr.
folkehøjskoler, da disse midler ikke er øremærket og derfor ledige.

Med venlig hilsen
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Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi

NAALA.KKER5UISUT
GOVERNMENT OF GREENLAND

Samrådsnotat
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Notat til samråd med Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke den 01.
juni 2017 vedr. dagsordenspunkt FM2017/127 om lovforslag om folkehøjskoler
31-05-2017
Sags nr. 2017 - 12118

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har i forbindelse med
udvalgsbehandlingen af dagsordenspunktet indkaldt Naalakkersuisoq for Erhverv,
Arbejdsmarked, Handel og Energi samt Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur,
Forskning og Kirke til et samråd, hvorunder udvalget har ønsket Naalakkersuisuts

Postboks 1601
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 SO 00
Fax (+299) 32 56 00
E-mail: isiin@nanoq.gl
www.nanoq.gl

redegørelse for, hvorvidt samtlige de nævnte midler fra hovedkonto 20.11.70 i

realiteten er ledige eller ej.
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi har ganske rigtigt
afgivet høringssvar af 22. december 2016, som følger:

"På side 10 under "Økonomiske og administrative konsekvenser for det
offentlige" - skal 3.010.000 kr. overføres fra midler til nuværende
ungemålgruppeindsats. Departementetfor Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og
Energi skal påpege at al økonomi skal findes indenfor departementets egne
rammer, og at der ikke er overskydende midler i ungemålgruppeindsatsen. "
Høringssvaret var afgivet med henvisning til de på Finansloven i forvejen øremærkede
midler i ungemålgruppeindsatsen. Eftersom der i forslaget til FM2017/127 er tale om
midler fra hoved konto 20.11.70 "Reserve til nye initiativer", der endnu ikke er blevet
øremærket, så har Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi
ingen indvendinger mod at disponere de 3 mio. kr. fra ovennævnte konto til forslagets
formål, da samtlige nævnte midler anses for at være ledige.

Med venlig hilsen
Hans Enoksen
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