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Ændringsforslag 
 

til 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. af dato om Børnetalsmand og Børneråd 
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 
 

Til § 4 
 
1. § 4, stk. 3, nr. 3, ophæves. 
 
Nr. 4 bliver herefter nr. 3. 
 
2. I § 4, stk. 3, nr. 4, ændres ”6” til: ”5”. 
 

Til § 5 
 
3. § 5, stk. 2, affattes således:  
”Børnerådet består af i alt 7 medlemmer, hvoraf Naalakkersuisut udpeger 6 medlemmer, jf. § 
5, stk. 1, 3 og 4 og § 6, samt udpeger Børnetalsmanden, jf. § 4.” 
 

Til § 7 
 
4. § 7, stk. 1, nr. 3, ophæves. 
 
Nr. 4 bliver herefter nr. 3. 
 
 

Bemærkninger til forslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 
Fremsættelse af ændringsforslaget til inatsisartutlovforslaget sker på baggrund af 
bemærkningerne i betænkning fra Familie- og Sundhedsudvalget afgivet til forslagets 2. 
behandling. 
 
Naalakkersuisut tilslutter sig Familie- og Sundhedsudvalgets betragtninger om at ophæve § 4, 
stk. 3, nr. 3, hvorefter Børnetalsmanden kan afsættes, såfremt Børnetalsmanden som følge af 
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varig fysisk eller psykisk sygdom ikke kan magte udøvelsen af opgaver i henhold til 
inatsisartutloven.  
 
Naalakkersuisut tilslutter sig ligeledes Familie- og Sundhedsudvalgets betragtninger om at 
ophæve § 7, stk. 1, nr. 3, hvorefter et medlem af Børnerådet kan afsættes, såfremt medlemmet 
som følge af varig fysisk eller psykisk sygdom ikke kan magte udøvelsen af opgaver i 
henhold til inatsisartutloven.  
Det bemærkes hertil, at Børnerådet har mulighed for at indstille Børnetalsmanden og 
medlemmer af Børnerådet til afsættelse i henhold til § 4, stk. 3, nr. 4 (nu nr. 3) og § 7, stk. 1, 
nr. 4 (nu nr. 3), såfremt der er enighed herom blandt et flertal af medlemmerne, jf. nærmere 
netop nævnte bestemmelser. 
 
Naalakkersuisut tilslutter sig endvidere Familie- og Sundhedsudvalgets betragtning om, at det 
bør fremgå klart i lovteksten, at Børnerådet samlet består af 7 medlemmer. 
 
Endelig tilslutter Naalakkersuisut sig, at Børnerådet kan indstille Børnetalsmanden til 
afsættelse, såfremt mindst 5 medlemmer af Børnerådet finder, at der skal ske afsættelse. 
Naalakkersuisut finder, at 5 medlemmer er et passende antal til at indstille Børnetalsmanden 
til afsættelse, idet antallet fortsat vil medvirke til, at der skabes ro og stabilitet i 
børnerettighedsinstitutionen, derved at der ikke skal tages stilling til Børnetalsmandens 
afsættelse i tide og utide. 
 

Administrative konsekvenser af ændringsforslaget 
Der er ingen administrative konsekvenser af ændringsforslaget. 
 

Økonomiske konsekvenser af ændringsforslaget 
Der er ingen økonomiske konsekvenser af ændringsforslaget. 
 
 
 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 

Til nr. 1 
 
Inatsisartutlovforslagets § 4, stk. 3, nr. 3, fastsætter, at Naalakkersuisut kan afsætte 
Børnetalsmanden inden for perioden på 3 år, såfremt Børnetalsmanden som følge af varig 
fysisk eller psykisk sygdom ikke kan magte udøvelsen af opgaver i henhold til 
inatsisartutloven. Bestemmelsen fastsætter videre, at Børnetalsmanden på Naalakkersuisuts 
anmodning er forpligtet til at indhente lægeerklæring. 
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Ændringsforslaget indebærer, at § 4, stk. 3, nr. 3, ophæves. 
 
Som følge af ophævelsen af § 4, stk. 3, nr. 3, bliver § 4, stk. 3, nr. 4, til § 4, stk. 3, nr. 3. 
 

Til nr. 2 
 
Inatsisartutlovforslagets § 4, stk. 3, nr. 4, fastsætter, at Naalakkersuisut kan afsætte 
Børnetalsmanden inden for perioden på 3 år, såfremt Børnetalsmanden indstilles til afsættelse 
af 6 medlemmer af Børnerådet, og Naalakkersuisut efter en grundig undersøgelse af forholdet 
finder, at der skal ske afsættelse af Børnetalsmanden. 
 
Ændringsforslaget indebærer, at antallet af enige medlemmer af Børnerådet nedsættes fra 6 
medlemmer til 5 medlemmer. 

Til nr. 3 
 
Inatsisartutlovforslagets § 5, stk. 2, fastsætter, at Børnerådet består af 6 medlemmer, samt 
Børnetalsmanden. Bestemmelsen fastsætter videre, at medlemmer udpeges af 
Naalakkersuisut, jf. § 6. 
 
Ændringsforslaget indebærer, at det tydeliggøres i bestemmelsen, at Børnerådet i alt består af 
7 medlemmer, hvor Naalakkersuisut udpeger de 6 medlemmer, jf. § 5, stk. 1, 3 og 4 og § 6, 
samt udpeger Børnetalsmanden, jf. § 4.  
 

Til nr. 4 
 
Inatsisartutlovforslagets § 7, stk. 1, nr. 3, fastsætter, at Naalakkersuisut kan afsætte et medlem 
af Børnerådet inden for perioden på 3 år, såfremt medlemmet bliver ramt af varig fysisk eller 
psykisk sygdom, der bevirker, at medlemmet ikke kan magte udøvelsen af opgaver i henhold 
til inatsisartutloven. Bestemmelsen fastsætter videre, at medlemmet på Naalakkersuisuts 
anmodning er forpligtet til at indhente lægeerklæring. 
 
Ændringsforslaget indebærer, at § 7, stk. 1, nr. 3, ophæves. 
 
Som følge af ophævelsen af § 7, stk. 1, nr. 3, bliver § 7, stk. 1, nr. 4, til § 7, stk. 1, nr. 3. 
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