
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 6. december 2018

Forslag
til

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland
(Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af pensionsalderen i Grønland)

§ 1

I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf.
lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar 2017, som ændret ved
§ 2 i lov nr. 461 af 15. maj 2017, foretages følgende
ændringer:

1. § 21, stk. 7, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Udbetaling af løbende erstatning ophører med udgangen

af den måned, hvor tilskadekomne når pensionsalderen, jf.
inatsisartutlov om alderspension. Er tilskadekomne på tids-
punktet for afgørelsen, jf. stk. 1, 2 år eller mindre fra at nå
pensionsalderen, udbetales erstatningen efter reglerne i § 31,
stk. 4, som et kapitalbeløb på to gange den årlige løbende
erstatning, jf. stk. 6. Det samme gælder tilskadekomne, der
har nået pensionsalderen.«

2. § 21, stk. 8, ophæves.

3. § 24, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Den løbende erstatning ophører med udgangen af

den måned, hvor den efterladte når pensionsalderen, jf. inat-
sisartutlov om alderspension.«

4. § 31, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som et ka-

pitalbeløb, når den tilkendes personer, der på tidspunktet for
afgørelsen, jf. § 21, stk. 1, er 2 år eller mindre fra at nå pen-
sionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension. Det
samme gælder tilskadekomne, der har nået pensionsalde-
ren.«

5. § 31, stk. 2, 2. pkt., affattes således:
»En tilkendt løbende erstatning kan dog ikke omsættes til

et kapitalbeløb, når modtageren er 2 år eller mindre fra at nå
pensionsalderen, jf. inatsisartutlov om alderspension.«

6. I § 76 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. I sager, der er omfattet af stk. 4, anvendes § 21,

stk. 7, 2.-4. pkt., § 24, stk. 4, § 31, stk. 1, 2. og 3. pkt., og
stk. 2, 2. pkt., og § 79 i stedet for § 22, stk. 7, 2. pkt., og stk.
8, § 25, stk. 4, § 32, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., og § 82 i
anordning nr. 991 af 3. oktober 2008 ved tilkendelse og ud-
betaling af erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning
for tab af forsørger.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

7. § 79 affattes således:

»§ 79. En sikringspligtig forsikringstager kan ikke opsige
en forsikring på grund af en forhøjelse af præmien, som ale-
ne er begrundet i en forøgelse af udgifterne, der er en følge
af denne lov eller inatsisartutlov om alderspension eller af
ændringer af disse love eller af anordning nr. 991 af 3. okto-
ber 2008.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.
Stk. 2. § 1, nr. 1-6, har virkning fra den 1. januar 2017.
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