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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning
Ændringsforslaget har til formål at præcisere, at retten til besøgsrejser ikke skal gælde for
børn, der er anbragt på en døgninstitution for børn i Grønland i henhold til en dom eller
beslutning herom truffet af retten efter bestemmelserne i kriminallov for Grønland.
2. Hovedpunkter i forslaget
Med nærværende forslag om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til
børn foretages der en ændring af Inatsisartutlovens § 32 om retten til besøgsrejser.
Efter Inatsisartutlov om støtte til børn § 32 har et barn, der er anbragt uden for hjemmet uden
for hjemstedet, ret til 2 årlige besøgsrejser til hjemmet. Børn, der er anbragt på en
døgninstitution for børn, herunder på en sikret afdeling, har således efter bestemmelsens
ordlyd ret til 2 årlige besøgsrejser. Der sondres i denne forbindelse ikke mellem, om barnet er
anbragt på døgninstitutionen i henhold til en beslutning om særlige støtteforanstaltninger
truffet af en kommunalbestyrelse efter Inatsisartutlovens § 25 eller i henhold til en dom eller
beslutning truffet af retten herom efter reglerne i kriminallov for Grønland.
Formålet med indeværende forslag er at præcisere, at retten til besøgsrejser ikke skal gælde
for børn, der er anbragt på en døgninstitution i Grønland i henhold til en dom eller beslutning
truffet af retten herom. Det er således alene denne personkreds, indeværende forslag afskærer.
Retten til besøgsrejser for børn, der er anbragt på døgninstitutionen i henhold til en beslutning
om særlige støtteforanstaltninger truffet af en kommunalbestyrelse, bevares således fuldt ud
som i dag.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Gældende formulering
Lovforslaget
§1
I Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om
støtte til børn, som ændret ved
Inatsisartutlov nr. 36 af 23. november 2017,
foretages følgende ændringer:
1. I § 32 indsættes efter stk. 3 som nyt
stykke:
_______________
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” Stk. 4. Retten til besøgsrejser efter stk. 1,
finder ikke anvendelse for et barn, der i
henhold til dom eller efter rettens beslutning
herom er anbragt i en døgninstitution.
Stk. 4 bliver herefter stk. 5.
§2
Inatsisartutloven træder i kraft den xx. xxx
2021.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske eller administrative konsekvenser
for det offentlige.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.
5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed
Forslaget har ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden.
6. Konsekvenser for borgerne
Forslaget afskærer retten til besøgsrejser for en mindre gruppe børn, der har ophold på en
døgninstitution i henhold til en dom eller en beslutning truffet af retten herom, mens retten til
besøgsrejser for børn, der er anbragt på en døgninstitution i henhold til en beslutning om
særlige støtteforanstaltninger truffet af en kommunalbestyrelse, bevares uændret.
7. Andre væsentlige konsekvenser
Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser.
8. Høring
Forslaget har i perioden xx. xxx 2020 til xx. xxx 2020 været offentliggjort på høringsportalen
på www.naalakkersuisut.gl, og har samtidigt været i høring hos følgende høringsparter:
Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik
Sermersooq, Kommune Kujalleq, Retten i Grønland, Grønlands Politi, Kriminalforsorgen,
Grønlandske Advokater, Landsforsvareren i Grønland, Det Sociale Ankenævn, Grønlands
Råd for Menneskerettigheder, Dansk Institut for Menneskerettigheder, MIO, IMAK, Kattuffik
Utoqqaat Nipaat, Inooqat, ISI, Neriuffiit Kattufiat, KNIPK, Sugisaq, KTK, Bispekontoret,
Sorlak, Foreningen Grønlandske Børn, MIBB, Red Barnet, Kalaallit Røde Korsiat, Blå Kors
Grønland og Sukorseq.
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Følgende har indsendt høringssvar:
……
Følgende har ingen bemærkninger:
……
Høringssvarene gennemgås i høringssvarsnotatet. Der henvises til bilag 1.
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Nr. 1
Til § 32, stk. 4.
Det følger af stk. 4, at retten til betalte besøgsrejser efter stk. 1 ikke gælder, når et barn er
anbragt i en døgninstitution for børn i henhold til en dom eller beslutning truffet herom af
retten efter bestemmelserne i kriminallov for Grønland.
Til § 2
Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. januar 2021.
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