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Ændringsforslag 
 

til 
 

Forslag til lnatsisartutlov om ændring uddannelsesstøtte 
 
Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. 
 

Til § 14 
 

1. § 14, stk. 3, affattes således: 
”Stk. 3.  Efter forudgående samråd mellem Naalakkersuisut og de uddannelsessøgendes 
organisationer fastsættes stipendium- og lånesatser, overgangsordninger og eventuelle satser for 
særydelser på finansloven.” 
 
 

Til § 15 
 
2. § 15, stk. 1, affattes således: 
”§ 15.  Størrelsen af tilskuddet til arbejdsgivere, jf. § 13, fastsættes på finansloven.” 
 
 

Til § 31 
3. § 31, stk. 1, affattes således: 
”Stk. 1.  Tilskud udgør det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalingsåret.” 
 
4.  § 31, stk. 2, udgår. 
 
Stk. 3, 4 og 5 bliver herefter til stk. 2, 3 og 4. 
 

Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 
Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af indstillingerne fra Inatsisartuts Udvalg for Kultur, 
Uddannelse, Forskning og Kirke, som fremsat i udvalgets betænkning til 2. behandlingen af 
lovforslaget. 
 
For så vidt angår ændringsforslaget om, at det fortsat skal være Inatsisartut, der over finansloven 
fastsætter beløbene for uddannelsesstøtten og beløbene for tilskud til arbejdsgivere, skal det 
bemærkes, at der er tale om en videreførelse af den nuværende ordning, hvorfor ændringerne ikke 
vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.  
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For så vidt angår ændringsforslaget om at fjerne forskellen vedrørende by og bygd i relation til 
tilskud til tilbagebetaling af uddannelsesgæld er der hverken i 2009 eller 2010 modtaget 
ansøgninger fra ansøgere i bygder eller yderdistrikter, hvorfor denne ændring heller ikke antages at 
medføre økonomiske konsekvenser.  

 
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 
 

Til nr. 1 
 
Bestemmelsen er en videreførelse af § 4, stk. 2 i den gældende landstingsforordning om 
uddannelsesstøtte, ligesom den heri fastsatte kompetence til samråd mellem Naalakkersuisut og de 
uddannelsessøgendes organisationer vedrørende stipendium- og lånesatser forud for disses 
fastsættelse på finansloven foreslås videreført.  
 
De uddannelsessøgendes organisationer har således mulighed for at fremkomme med en vurdering, 
ligesom bestemmelsen ikke berører Inatsisartuts suveræne kompetence til at regulere stipendie- og 
lånesatser på finansloven.  
 
Bestemmelsen medfører, at den nuværende ordning, som det er tilfældet med den gældende 
finanslov for 2011, hvori beløbsstørrelsen for uddannelsesstøtten er fastsat ved tekstanmærkning, 
videreføres. Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at Naalakkersuisut sideløbende kan fastsætte 
regler om, at der f.eks. kan ydes procentvis støtte til f.eks. dækning af udgifter til bøger, bus- og 
togkort. 
 

Til nr. 2 
 
Det fremgår af bestemmelsen, at størrelsen af det tilskud, der skal ydes til arbejdsgivere, henhører 
under Inatsisartuts kompetence. I overensstemmelse med, hvad der gælder for almindelig 
uddannelsesstøtte, fastsættes også uddannelsesstøtte, der ydes i form af løntilskud til arbejdsgivere, 
der har lærling, på finansloven, som det er tilfældet i den gældende finanslov. Det fremgår 
eksempelvis af finansloven for 2011, at tilskud til arbejdsgivere til lønudgifter, som arbejdsgiverne 
har ved ansættelse af lærlinge på første år, er fastsat til kr. 4.370, således at tilskuddet på de 
efterfølgende uddannelsesår er reguleret i forhold til hvilken uddannelse, der er tale om. 
 

Til nr. 3 
 
Bestemmelsen betyder, at den gældende forskelsbehandling ud fra et bopælsmæssigt kriterium 
udgår. Bestemmelsen betyder, at der ydes ens tilskud til afvikling af uddannelsesgæld uanset 
ansøgerens geografiske baggrund. 
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