
 
Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 
 

1. Indledning 
Efter indførelsen af en ny kriminallov for Grønland den 1. januar 2010 er det nødvendigt at 
foretage visse konsekvensrettelser i sagsbehandlingslovens bestemmelse om tavshedspligt. 
Lovens henvisning til kriminalloven bringes hermed i overensstemmelse med den nu 
gældende kriminallov ligesom en fejlagtig henvisning rettes. Der er med forslaget ikke 
tiltænkt en ændring i den gældende retstilstand.  
 
Samtidig bringes sagsbehandlingslovens terminologi i overensstemmelse med benævnelserne 
for Naalakkersuisut og Grønlands Selvstyre efter indførelsen af selvstyreloven. 
  

2. Hovedpunkter i forslaget 
2.1 Gældende ret 
Efter den eksisterende bestemmelse har offentligt ansatte personer tavshedspligt efter 
kriminallovens § 29. I forbindelse med vedtagelsen af sagsbehandlingsloven blev 
anvendelsesområdet for den daværende § 29 i kriminalloven udvidet til at omfatte alle 
personer i offentlig tjeneste eller hverv. Samtidig blev det fastslået, at tavshedspligten både 
omfatter personer der er midlertidigt eller deltidsbeskæftigede i den offentlige forvaltning 
samt, efter omstændighederne, personer der er tilknyttede selvejende institutioner. Endvidere 
blev der givet hjemmel til, at en forvaltningsmyndighed kunne bestemme, at personer uden 
for den offentlige forvaltning og dennes medhjælpere kunne være omfattet af tavshedspligten 
efter kriminallovens bestemmelse i forhold til fortrolige oplysninger, som myndigheden 
videregiver til pågældende personer.  
 

2.2 Forslagets udformning 
I forbindelse med retsvæsensreformen blev der i det danske Folketing vedtaget en ny 
kriminallov for Grønland, lov nr. 306 af 30. april 2008, med ikrafttræden 1. januar 2010. Den 
nye kriminallov for Grønland indeholder en række præciserende bestemmelser omkring 
tavshedspligt, som i det hele er i overensstemmelse med den gældende bestemmelse i 
sagsbehandlingsloven. Efter den nye kriminallov vil også personer, der udøver en virksomhed 
eller har udøvet en virksomhed eller et erhverv i medfør af en offentlig beskikkelse, være 
omfattet af kriminallovens tavshedspligsbestemmelser. Yderligere er det i kriminallovens § 
52 præciseret, at også medhjælpere vil være omfattet af tavshedspligten. Endelig er 
tavshedspligten i videregivelsessituationer præciseret i kriminalloven.       
 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
Forslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det 
offentlige. 



 
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
Forslaget har ikke konsekvenser for erhvervslivet. 

 
5. Konsekvenser for miljø og natur 
Forslaget har ikke konsekvenser for miljøet eller naturen. 

 
6. Konsekvenser for borgerne 
Idet der alene er tale om en konsekvensrettelse som følge af vedtagelsen af anden lovgivning 
og der ikke sker en ændring i gældende retstilstand har forslaget ikke konsekvenser for 
borgerne. 

 
7. Forholdet til rigsfællesskabet og selvstyre 
Forslaget bringer Inatsisartutlovens terminologi i overensstemmelse med selvstyreloven. 
Forslaget har ikke øvrige konsekvenser for rigsfællesskabet. 

 
8. Høring 
Forslaget har været i høring hos: 
 
KANUKOKA,  
Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik,  
Departement for Finanser,  
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug,  
Departement for Erhverv og Arbejdsmarked, 
Departement for Sociale Anliggender, nu Departement for Familie, Kultur, Kirke og 
Ligestilling,  
Departement for Sundhed,  
Departement for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, nu Departement for Uddannelse og 
Forskning,  
Departement for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø,  
Retten i Grønland,  
Grønlands Landsret,  
Politimesteren i Grønland,  
Ombudsmanden for Inatsisartut,  
Qaasuitsup Kommunia,  
Qeqqata Kommunia,  
Kommuneqarfik Sermersooq og  
Kommune Kujalleq. 
 
Der er modtaget høringssvar fra Retten i Grønland, Grønlands Landsret, Kommune Kujalleq, 
Departement for Erhverv og Arbejdsmarked, Departement for Sundhed og Departement for 
Fiskeri, Fangst og Landbrug, der ingen bemærkninger havde. 



 
Departement for Sociale Anliggender, nu Departement for Familie, Kultur, Kirke og 
Ligestilling bemærkede, at der i § 28, stk. fejlagtigt henvises til stk. 2, nr. 5. En korrektion af 
bestemmelsen er efterfølgende medtaget i forslaget. 
 
Ombudsmanden for Inatsisartut fremførte i sit høringssvar nogle præciseringer. Embedets 
bemærkninger er efterfølgende indarbejdet i forslaget. 
 
Ændringerne har ikke været af en sådan karakter, at det er fundet nødvendigt at sende 
forslaget i fornyet høring.   
 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 
 

Til § 1 
 

Til nr. 1 
Det foreslås, at henvisninger til Landsstyret overalt erstattes med Naalakkersuisut og 
landsstyremøder til naalakkersuisutmøder som konsekvens af indførelsen af selvstyre. 
 
Til nr. 2 
Det foreslås, at henvisninger til Grønlands Hjemmestyre overalt erstattes med Grønlands 
Selvstyre som konsekvens af indførelsen af selvstyre. 
 
Til nr. 3 
Bestemmelsen er en konsekvensrettelse og bringer sagsbehandlingsloven i overensstemmelse 
med den nye kriminallov for Grønland. Der er med forslaget ikke tiltænkt en ændring i den 
gældende retstilstand.   
 
Til nr. 4 
Bestemmelsen er en konsekvensrettelse og bringer sagsbehandlingsloven i overensstemmelse 
med den nye kriminallov for Grønland. Der er med forslaget ikke tiltænkt en ændring i den 
gældende retstilstand. 
 
Til nr. 5 
Bestemmelsen korrigerer en fejlagtig henvisning i den eksisterende landstingslov. 
 

Til § 2 
 

Bestemmelsen fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for Inatsisartutloven. 
 
Det foreslås at Inatsisartutloven træder i kraft 1. januar 2012. 


