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BETÆNKNING 
 

Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke  
 

Vedrørende Forslag til:  
Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2012 om ændring af Landstingslov om frie grundskoler og 

undervisning i hjemmet m.v. 
(Tilskudsberegning, konsekvensændringer vedr. kommunal udlægning af PPR og vidtgående 

specialundervisning m.v.)  

 
 

Afgivet til forslagets 2. behandling 
 
 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 
 
Hans Aronsen, (IA), formand 
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen, (D), næstformand 
Harald Bianco, (IA)  
Ruth Heilmann, (S) 
Aleqa Hammond, (S) 
 
Udvalget har efter 1. behandlingen den 9. oktober under EM2012 gennemgået forslaget. 
 

Forslagets indhold og formål 
 

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en konstateret uklarhed vedrørende reglerne om 

kommunale tilskud til frie grundskoler i den gældende landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 

om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Dette skyldes, at bloktilskudskriterierne 

er blevet ændret siden lovens ikrafttræden.  

 

Forslaget har derfor til formål at sikre, at de frie grundskoler trods ændrede bloktilskuds-

kriterier fortsat modtager et tilskud pr. elev, der svarer til det, der var forudsat ved lovens 

vedtagelse.  

 

Der foreslås derfor indsat et beløb for bloktilskud per elev, der svarer til 2008-niveauet med 

pris- og lønfremskrivning til 2013-niveau, idet forslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 
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2013. Det foreslås samtidig, at det i forslaget angivne beløb pris- og lønfremskrives i samme 

omfang som det kommunale bloktilskud pris- og lønfremskrives.  

 

Endvidere er der behov for konsekvensændringer som følge af, at kommunerne fra 1. januar 

2012 har overtaget den pædagogisk-psykologiske rådgivning og specialundervisning. 

 

Endelig foreslås indsat en bemyndigelse til, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler om 

minimum for antallet af elever i en fri grundskole.  

1. behandling af forslaget af Inatsisartut 
Inuit Ataqatigiit 
Inuit Ataqatigiit støtter forslaget fuldt ud i den foreliggende form. 
 

Siumut 
Siumut støtter forslaget fuldt ud i den foreliggende form. 
 

Demokraterne 
Demokraterne støtter fuldt ud i den foreliggende form. 
 

Atassut 
Atassut støtter forslaget fuldt ud i den foreliggende form. 
 

Kattusseqatigiit Partiiat 
Kattusseqatigiit Partiiat godkender forslaget i den foreliggende form. 
 

Høringssvar 
Forslaget har været sendt i høring i perioden fra den 1. juni 2012 til den 6. juli 2012, og der 
henvises til høringssvarnotat, der vedlægges som bilag 1. 

 
Det bemærkes, at de indkomne høringsvar ikke har givet anledning til ændringer i forslaget. 
Dog er der på baggrund af høringssvarene foretaget visse præciseringer og tilføjelser enkelte 
stedet i bemærkningerne til forslaget.  
Der er i alt fremsendt 49 høringer til relevante høringsparter hvoraf 13 af dem har indsendt 

høringssvar. 

Udvalgets behandling af forslaget   

Forslagets økonomiske konsekvenser  
Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken Selvstyret 
eller kommunerne.  
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Når beløbet svarer til 2008 niveauet med pris- og lønfremskrivning, er det fordi 2008 er det 
sidste år, hvor bloktilskuddet blev beregnet i henhold til den bloktilskudsmetode, der var 
gældende ved lovens vedtagelse.  
 
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Kommuneqarfik Sermersooq siden 2009 har 
fortolket loven om frie grundskoler og undervisning i hjemmet sådan, at det lovpligtige 
tilskud svarer til det, som kommunen modtager pr. barn i den skolepligtige alder. Dette beløb 
er væsentligt højere end det beløb, som fremgår af forslaget. Derfor vil en eventuel reduktion 
af kommunens tilskud medføre, at finansieringsgrundlaget for den eksisterende frie 
grundskole i kommunen, Nuuk Internationale Friskole, væsentligt forringes. Det skal dog 
bemærkes, at kommunerne som hidtil fortsat vil kunne yde tilskud ud over det lovpligtige 
tilskud. 

 
Udvalgets indstillinger  
 
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse  

 
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslaget til 2. behandling. 
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Jørgen-Ole Nyboe Nielsen 

Næstformand 
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Aleqa Hammond 

 


