
  

19. oktober 2007  EM 2007/35

   

BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg 

vedrørende 

Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og 
forebyggelse af restancer til det offentlige. 
(Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed) 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

 
Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut (formand) 
Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit  
Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne 
Landstingsmedlem Ole Thorleifsen, Siumut (suppleant) 
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut (suppleant) 

Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har på baggrund af forslagets 1. behandling 
under EM 2007 foretaget en gennemgang af lovforslaget samt lovbemærkningerne 
og høringsmaterialet.  

Høringsrunden. 

Forslaget har været udsendt i høring i perioden 26. april – 30. maj 2007. Skatte- og 
Afgiftsudvalget har modtaget kopi af høringssvarene på deres originale sprog. 
Høringssvarene er af Landsstyret kommenteret i de almindelige lovbemærkninger. 
Høringsfrist og valg af høringsparter giver ikke anledning til bemærkninger fra 
udvalgets side. 

Forslagets 1. behandling i Landstinget. 

Lovforslaget blev under Landstingets 1. behandling støttet af partierne Siumut og 
Inuit Ataqatigiit, men forkastet af Kattusseqatigiit Partiiat. Partierne Atassut og 
Demokraterne udtrykte forskellige spørgsmål og tvivl.  



Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender har ved brev af 16. 
oktober 2007 fremsendt en uddybende besvarelse af de spørgsmål, der har været rejst 
under forslagets 1. behandling. Landsstyremedlemmets brev vedlægges som bilag 1 
til denne betænkning. 

Landsstyret har i samme forbindelse varslet et ændringsforslag med henblik på at 
udsætte lovens ikrafttrædelsestidspunkt til 1. april 2008. Dermed bliver det muligt 
fra starten at anvende et fælles landsdækkende edb-system samt sikre mulighed for 
elektronisk overførsel af fordringer, betalinger m.v. mellem kommunerne og 
inddrivelsesmyndigheden. 

Skatte- og Afgiftsudvalgets overvejelser. 

Skatte- og Afgiftsudvalget skal i det følgende knytte nogle bemærkninger til enkelte 
problemstillinger, der har været rejst under forslagets 1. behandling. 

Det er grundlæggende ikke en heldig situation, når Landstinget bedes om at tage 
stilling til en opgaveoverførsel fra kommunerne til hjemmestyret, som kommunerne 
og deres fælles interesseorganisation KANUKOKA ikke kan erklære sig enige i. Når 
ændringen desuden berører kommunernes rådighed over deres finansielle aktiver, 
som pengefordringerne udgør en del af, må situationen give anledning til særlig 
bekymring. Kommunernes finansielle selvstændighed udgør en vigtig søjle i 
kommunernes ret til selvstændigt at styre deres anliggender, og denne ret er 
garanteret i grundlovens § 82 samt den kommunale styrelseslov. 

Skatte- og Afgiftsudvalget finder, at KANUKOKA i sit høringssvar anfører vægtige 
argumenter for, at den nuværende inddrivelsesordning kunne komme til at fungere 
betydeligt bedre i fremtiden. For det første vil kommunesammenlægningen i sig selv 
medføre en styrkelse af den kommunale inddrivelsesmyndighed, da forvaltningerne 
samles til kun 4 storkommunale enheder. Disse enheder kan støttes yderligere 
gennem oprettelsen af en central fordringsdatabase og implementering af en effektiv 
IT-løsning samt et generelt tættere samarbejde med den ekspertise, som forefindes 
centralt i hjemmestyret. 

KANUKOKA påpeger for det andet med rette de fordele, der er forbundet med en 
kommunal inddrivelsesmyndighed, navnlig at denne besidder en viden og kontakt til 
lokalsamfundene, der i højere grad tillader en rimelig bedømmelse af skyldneres 
reelle betalingsevne. KANUKOKA stiller sig tvivlende overfor de 
effektiviseringsgevinster, Landsstyret forventer sig af lovændringen, bl.a. fordi den 
skaber nye funktionsopdelinger og samarbejdsflader. Især er man bekymret for, at 
kommunerne fortsat vil skulle løse en lang række uselvstændige 
opkrævningsopgaver med en reduceret bemanding. KANUKOKA er følgelig af den 
opfattelse, at en samlet inddrivelses- og opkrævningsfunktion, forankret i de nye 
storkommuner, ville være den mest effektive løsning. 

Overfor disse synspunkter står Grønlands Hjemmestyres ønske om en snarlig 
effektivisering af restanceinddrivelsen samt en forbedring af skyldnernes 



retssikkerhed på et område, der ofte indebære meget byrdefulde indgreb overfor 
borgerne og virksomheder. 

Det samlede restancebeløb, som kommunerne ikke har kunnet inddrive, har været 
støt stigende i de senere år og nået et yderst bekymrende omfang. Den senest 
tilgængelige restanceoversigt vedlægges som bilag 2 til denne betænkning, idet mere 
opdaterede tal forventes at foreligge senere på året. Som det fremgår, er de samlede 
kommunale restancer i perioden fra 1997 – 2005 mere end fordoblet til over 
600.000.000 kr. Dette har dannet baggrund for, at Skatte- og Afgiftsudvalget i 2005 
har anbefalet en centralisering af inkassofunktionen og i den forbindelse bl.a. udtalt: 

" Inkassoopgaven  

Landsstyret har i sit svarnotat ikke forholdt sig til muligheden af også 
at samle hele eller dele af inkassoopgaven ét sted. Skatte- og 
Afgiftsudvalget finder umiddelbart, at det vil være oplagt også at lade 
inddrivelsesområdet indgå i en centralisering af skatteopgaven. 
Skatte- og Afgiftsudvalget skal på denne baggrund opfordre 
Landsstyret til nøje at undersøge mulighederne for at inddrage 
inkasso- og fordringsområdet i centraliseringen af skatteligningen. 
Dette vil kunne ske ved en evaluering af virkningerne af forslag 
FM05/18 Forslag til Landstingslov om kommunalt samarbejde om 
opkrævning og inddrivelse af fordringer i løbet af 2005/2006. Såfremt 
sidstnævnte forslag ikke medfører en forbedret inddrivelse af 
udeståender er det Skatte- og Afgiftsudvalgets forventning, at 
Landsstyret vil fremsætte de nødvendige forslag til en centralisering 
af inkassoopgaven som en del af den kommende centralisering af 
skatteområdet." 

Udvalgets vurdering blev fremført i betænkning FM 2005/113 (Forslag til 
landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at arbejde for effektivisering af 
den grønlandske indkomstskattelov, således at det sikres: At samtlige borgere i 
Grønland bliver behandlet ens i henhold til indkomstskatteloven, At stadfæste, at A-
skatterne ikke kan bruges som kassekredit af arbejdsgiverne, At samtlige kommuner, 
der står for ligningsarbejdet af skatteindtægterne, har ensartede arbejdsgange, At der 
hvert år udarbejdes og offentliggøres skatterestanceforhold), fremsat af Atassuts 
Landstingsgruppe. 

Skatte- og Afgiftsudvalget fastholder, at den massive vækst i de kommunale 
restancer, kombineret med en betydelig afskrivning af uerholdelige fordringer, 
kræver omgående handling. En afvejning af den snarlige effektiviseringsgevinst, 
som Landsstyret forventer sig af oprettelsen af en central inkassofunktion, og de 
mere usikre effektiviseringsgevinster, som man med rimelighed kan forvente sig om 
nogle år af en reorganiseret inkassofunktion i de nye storkommuner, må efter 
udvalgets vurdering falde ud til fordel for det af Landsstyret fremsatte lovinitiativ. 

Desuagtet udtaler Skatte- og Afgiftsudvalget sin beklagelse af, at det ikke er 
lykkedes Landsstyret at opnå en større grad af enighed med KANUKOKA om 



udformningen af den endelige centraliseringsmodel samt om vurderingen af de 
hermed forbundne administrative og økonomiske konsekvenser. 

Udvalget agter i de kommende år at følge nøje med i, hvorvidt de forudsætninger, 
der ligger til grund for lovforslaget, overholdes i praksis, herunder navnlig hvad 
angår: 

 udviklingen i de kommunale restancer, 
 kommunernes likviditetssituation, 
 øvrige økonomiske og administrative konsekvenser for hjemmestyret og 

kommunerne, og 
 borgernes retssikkerhedsmæssige stilling. 

Det er herudover Skatte- og Afgiftsudvalgets klare forventning, at Landsstyret vil 
formå at løse de med reformen forbundne personalemæssige spørgsmål, herunder 
flytninger, omplaceringer og ændring i arbejdsopgaver, i en god gensidig forståelse 
med de berørte ansatte og tjenestemænd samt disses faglige organisationer. 

Skatte- og Afgiftsudvalget forbeholder sig en senere evaluering og justering af 
inkassoreformen, såfremt der måtte opstå mistanke om, at lovgiverens forventninger 
til reformen ikke kan indfries i praksis. Udvalget opfordrer både Landsstyret og 
kommunerne til at indgå i det tættest mulige samarbejde til sikring af 
inkassoreformens succes. Ingen part ville være tjent med, at en yderligere forværring 
af restancesituationen måtte true med at undergrave både kommunernes finanser og 
Grønlands vej til en mere selvbåren økonomi. 

Skatte- og Afgiftsudvalgets indstilling. 

Et enigt Skatte- og Afgiftsudvalg indstiller med de foranstående bemærkninger, at 
Landstinget under sin 2. behandling vedtager det fremsatte forslag med de 
ændringer, der fremgår af det af Landsstyret varslede ændringsforslag. 

Med disse bemærkninger skal Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg overgive 
forslaget til Landstingets 2. behandling. 
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Allakkat Akileraartarnermut Pisortaqarfimmut nassiunneqassapput inunnut ataasiakkaanuunngitsoq


Al korrespondance bedes stilet til Skattedirektoratet og ikke til enkelt personer


NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Akileraartarnermut Pisortaqarfik


Skattedirektoratet


Atorfillit Kattuffiat
Postboks 212
3900 Nuuk


Indsigelse mod orientering vedrørende samling af inkassoområdet


Ved brev af 8. oktober 2007 har Atorfillit Kattuffiat (AK) oplyst, at organisationen
fastholder sine bemærkninger afgivet i høringssvar af 29. maj 2007.


Efter en gennemgang af forholdene for statens tjenestemænd i Grønland kommer
AK frem til, at denne sag angår Hjemmestyrets overtagelse af et sagsområde og
de i tilknytning hertil beskæftigede tjenestemænd fra de grønlandske kommuner.


AK påpeger, at § 42 i den grønlandske tjenestemandslov skal finde anvendelse i
forbindelse med omlægningen af dette sagsområde. Derudover er § 33 i tjeneste-
mandsloven gældende, jf. grundlovens § 27, stk. 3.


AK henviser desuden til Landstingets Ombudsmands beretning 2002, side 498 i
den grønlandske og side 390 i den danske version.


AK konkluderer, at man ikke gennem lovgivning på et givet område kan sætte an-
dre bestemmelser i anden lovgivning ud af kraft sådan, som det er tilfældet med
det fremsatte lovforslag.


Indledningsvis skal Skattedirektoratet bemærke, at lovforslagets (EM 2007/35) §
11 d, stk. 2, er inspireret af de regler, som det danske Folketing vedtog i forbindel-
se med, at de danske kommuners inkassoopgaver blev overført til staten, jf. § 7,
stk. 1, og § 9, stk. 1, i lov nr. 429 af 6. juni 2005.


Lovforslagets § 11 d, stk. 2.
Forudsat overholdelse af grundloven og hjemmestyrelovgivningen kan Landstinget
som lovgivningsmyndighed bl.a. vedtage ændringer til tidligere vedtagne love eller
vedtage, at der på nærmere bestemte områder skal gælde visse særregler.


Lovforslagets § 11 d, stk. 2, er en særregel i forhold til reglerne i den grønlandske
tjenestemandslov. Lovforslagets § 11 d, stk. 2, har kun virkning for sammenlæg-
ningen af inkassoopgaven. Tjenestemandslovens regler vil således fortsat være
gældende i det omfang lovforslagets regler ikke bevirker, at tjenestemandslovens
regler fraviges.


Dato:8. oktober 2007
Sags.nr.
 25.96.01-00001


Dok.nr.275185
Postboks 1605
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 20 42
tax@gh.gl
www.nanoq.gl/akipi
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Lovforslagets § 11 d, stk. 2, 1. pkt., vil indebære, at de kommunale tjenestemænd,
som udelukkende eller overvejende er beskæftiget med varetagelse af inddrivel-
sesopgaven, overføres til ansættelse hos Hjemmestyret. Da overførslen af de
kommunale tjenestemænd vil ske i kraft af lovbestemmelsen, er der tale om en
situation, som ikke reguleres af tjenestemandslovens § 42, stk. 1, 1. pkt., og der-
med falder uden for bestemmelsen.


Selv hvis man måtte anse overflytningen for omfattet af tjenestemandslovens § 42,
stk. 1, 1. pkt., udgør lovforslagets § 11 d, stk. 2, 1. pkt., en sådan fravigelse af den
nævnte regel i tjenestemandsloven, at § 42, stk. 1, 1. pkt., ikke vil finde anvendelse
i forbindelse med overførsel af de kommunale tjenestemænd til Hjemmestyret.


Lovforslagets § 11 d, stk. 2, indebærer desuden, at det ikke er en forudsætning for
overflytningen af de pågældende tjenestemænd, at der er opnået enighed mellem
de to ansættende myndigheder.


Vedrørende tjenestemandslovens § 33 og grundlovens § 27, stk. 3, bemærkes, at
disse bestemmelser ikke er relevante i forbindelse med sammenlægningen af in-
kassoopgaven, idet sammenlægningen netop ikke indebærer nedlæggelse af tje-
nestemandsstillinger eller forflyttelse af tjenestemænd.


Sammenlægningen af inkassoopgaven medfører alene, at de berørte medarbejde-
re får en ny ansættelsesmyndighed i form af Hjemmestyret i stedet for deres hidti-
dige kommunale ansættelsesmyndighed.


Desuden vil de medarbejdere, som overføres til ansættelse i hjemmestyret, ikke
skulle flytte til en anden by, jf. nærmere herom bl.a. Skattedirektoratets orientering
af 20. august 2007 til AK m.fl. og direktoratets brev af samme dato til de ansatte i
kommunernes inkassokontorer, som var vedlagt nævnte orientering.


I øvrigt bemærkes, at efter de foreliggende optegnelser vil 11 kommunale tjene-
stemænd blive overført til Hjemmestyret.


Sammenfattende er det Skattedirektoratets opfattelse, at sammenlægningen af
inkassoområdet ikke er strid med den grønlandske tjenestemandslovs § 33, § 42
eller grundlovens § 27, stk. 3.


Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg, Landsstyremedlemmet for Finanser og
udenrigsanliggender og KANUKOKA har modtaget kopi af dette brev.


Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen


Kaare Hagemann / Morten W. Selvejer








Samlede offentlige restancer 1997 til 2005
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Restancetype/Kommune


A-skat 32.657.570 38.756.978 34.238.540 36.290.707 29.633.604 65.567.687 66.329.878 67.311.493 49.998.613


B-skat 9.192.088 13.351.268 18.693.667 15.931.337 16.614.270 6.750.237 19.335.221 18.213.924 12.901.566


Restskat 98.495.268 108.276.886 125.171.937 124.507.377 120.756.826 140.961.555 156.399.087 159.773.520 151.621.834


Skatterenter og gebyrer  18.192.586 16.748.844 17.158.983 17.890.746 21.110.117 34.921.154 37.896.317 43.347.850 47.329.303


Husleje 4.944.367 4.946.283 8.781.242 7.951.025 9.008.823 13.392.884 14.689.420 20.400.759 24.567.641


Renovation 2.812.432 3.207.398 4.497.262 5.101.197 4.583.273 6.595.866 7.740.634 7.888.351 9.595.141


El 1.446.090 316.189 364.454 352.079 490.624 1.123.509 955.432 1.370.532 1.564.741


Diverse regninger 2.969.777 6.355.107 4.299.177 7.863.051 13.089.294 7.847.713 9.568.080 14.412.946 1.558.325


Div. kommunale regninger 15.781.462 33.454.922 53.484.808 51.150.754 55.797.555 101.827.362 117.911.590 80.745.525 48.500.026


Institutionsbetaling 1.808.972 3.315.693 3.980.654 4.629.110 5.379.530 6.731.017 7.349.004 6.428.144 7.020.734


Hjælp med tilb. bet.pligt 3.740.173 6.695.857 7.554.628 8.023.450 9.945.062 13.165.397 16.759.720 17.561.777 21.150.841


A-bidragsrestance 102.563.150 124.084.688 141.192.258 147.023.647 151.362.510 202.477.290 193.831.622 205.582.836 206.701.109


Kom. Erhvervslån 4.948.036 18.127.461 16.182.671 18.108.221 18.323.070 13.431.745 4.162.395 3.491.788 2.993.913


Erhvervsudvikl. Res. 160.700 161.400 266.400 266.400 266.400 59.118 72.329 279.938 0


Lovpl. Ulykkesforsikr. 768.800 549.488 335.898 586.806 625.435 1.067.167 635.895 562.466 473.743


Øvrige restancer 529.723 674.676 1.197.463 1.771.522 1.843.345 20.089.378 6.324.323 15.273.655 20.224.982


Kommunale restancer totalt 301.011.194 379.023.138 437.400.042 447.447.429 458.829.738 636.009.079 652.469.067 657.135.248 605.832.814


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Boligstøttelån 108.292.000 115.071.000 121.922.000 114.920.000 125.165.000 142.066.000 138.952.000 139.491.000 137.616.000


Erhvervsstøttelån 116.480.000 114.283.000 111.924.000 113.945.000 117.019.000 104.507.000 119.761.000 91.905.000 79.170.093


Hjemmestyrets huslejer 26.899.000 23.542.000 21.226.000 19.775.000 18.155.000 16.037.000 15.067.000 13.781.000 12.864.000


INI A/S 32.000.000 35.000.000 38.000.000 40.900.000 32.300.000 37.400.000 44.000.000 56.300.000 55.500.000


Uddannelseslån 13.726.000 6.232.645 14.920.583 14.247.773


Restskat udenfor kommunal inddeling 1.841.000 1.842.842 1.712.284 733.837


Motorafgift 969.000 199.874 681.933 916.561


Skattebøder 860.000 456.094 441.507 1.154.339


Lotteriafgift 1.528.000 260.895 2.145.699 985.637


Afgiftsbøder 86.000 38.250 37.359 35.500


Automatspilsafgift 2.586.000 749.612 35.231 47.247


AEB-bidrag 3.586.000 587.568 862.757 1.598.020


Hjemmestyrefordringer - Diverse 2.081.000 1.405.139 9.188.395 9.790.434


Hjemmestyrerestancer i alt 283.671.000 287.896.000 293.072.000 289.540.000 292.639.000 327.273.000 329.552.919 322.314.353 304.869.007


Offentlige restancer i alt 584.682.194 666.919.138 730.472.042 736.987.429 751.468.738 963.282.079 982.021.986 979.449.601 910.701.821


Renovation omfatter såvel dag- som natrenovation


Diverse retance vedr. boliger omfatter bl.a. skorstendsfejning, byggemodning, selvbyggerlån med videre


Diverse kommunale regninger omfatter bl.a. regningsudskrivning i de forskellige forvaltninger samt restancer fra andre kommuner med videre


Institutionsbetaling omfatter betaling til alle former for daginstitutioner


Øvrige restancer omfatter alle restancer som ikke specifikt kan henføres til en de nævnte restancer.


Der er ekstraordninært afskrevet 22.903.000 kr. på BSU-restancerne i 2003 


19-10-2007 EM2007-35 Betænkning bilag 1d DKrestancetyper








Bilag 1: Kommunernes og Hjemmestyrets
afskrivninger


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.) (tkr.)


Afskrivninger, Kommunale - 16.747 18.613 17.171 12.709 13.263 20.990 16.165 11.777 13.054
Afskrivninger, Hjemmestyret - - 52.528 9.724 -55.250 160.976 75.647 64.319 25.967 52.841
Afskrivninger, Offentlige - 16.747 71.141 26.895 -42.541 174.239 96.637 80.484 37.744 65.895
Bemærkninger:
De kommunale afskrivninger er taget fra Kanukoka's hjemmeside (1998-2002 fra konto 1600. Fra 2003 og frem fra konto 88-00)
Hjemmestyrets afskrivninger er fremkommet ved kørsel fra hjemmetyrets regnskabssystem XAL for artskonto 5610








Samlede kommunale restancer 1997 til 2005


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


NAN 0 0 0 0 0 25.245.810 35.554.478 36.574.720 24.095.549


QAQ 462.618 509.083 42.969.352 45.707.322 46.259.446 50.723.869 43.664.248 42.270.982 44.049.978


NAR 12.094.024 12.112.895 17.502.485 11.844.808 15.154.828 14.761.630 14.178.277 16.395.893 15.876.381


IVI 226.658 118.705 60.721 43.861 -17.753 14.185 16.554 41.048 0


PAA 18.303.188 17.626.242 15.669.514 19.740.183 18.395.200 30.139.060 33.168.558 31.427.549 27.300.262


NUUK 88.569.246 148.954.631 149.988.329 148.171.602 155.537.441 146.160.279 137.197.025 142.844.413 126.795.733


MAN 14.862.155 15.425.811 15.389.583 12.907.106 8.986.654 45.180.719 32.199.313 36.782.263 37.508.885


SIS 32.721.482 32.315.868 37.213.805 35.006.207 38.272.086 54.372.649 63.130.009 53.070.811 51.925.643


KANG 18.055.180 20.704.747 21.519.521 20.051.560 21.556.605 20.249.078 22.068.364 28.465.808 22.075.642


AAS 38.548.249 46.863.570 45.061.448 43.806.626 44.613.191 57.290.507 63.491.094 53.101.898 49.159.964


QAS 12.653.995 13.493.881 13.855.564 13.631.311 14.238.347 14.582.607 19.116.143 20.535.862 19.936.825


ILU 36.388.000 36.100.000 34.897.000 33.164.000 34.981.000 54.921.549 62.178.488 62.044.260 42.551.000


QEQ 1.907.200 2.534.000 2.466.000 16.261.001 21.072.854 12.503.706 9.531.969 11.790.006 15.121.083


UMM 19.141.628 22.719.508 26.732.707 34.808.609 28.110.729 32.708.660 33.657.583 31.211.875 36.115.592


UPE 1.905.191 3.782.163 3.056.247 -60.148 -2.045 36.728.218 37.913.562 35.091.248 36.020.592


AVA 2.238.715 2.486.740 6.579.029 8.228.593 7.848.319 11.572.276 6.799.953 8.819.909 7.756.046


TAS 0 0 0 0 0 24.273.140 35.212.321 42.636.469 45.567.071


ILL 2.933.665 3.275.294 4.438.737 4.134.788 3.822.836 4.581.137 3.391.128 4.030.234 3.976.568


Total 301.011.194 379.023.138 437.400.042 447.447.429 458.829.738 636.009.079 652.469.067 657.135.248 605.832.814


Den markante udvikling i 2002 skyldes primært at tallene for 2002 indeholder


langt flere restanceposter end de foregående år.
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Restancer i 2005


Restancetype/Kommune NAN QAQ NAR IVI PAA NUUK MAN SIS KANG AAS QAS ILU QEQ UMM UPE AVA TAS ILL


A-skat 369.698 4.504.124 914.480 2.746.488 6.950.230 5.069.542 546.793 1.419.892 6.541.218 1.078.630 2.113.000 2.310.016 5.345.340 9.095.104 561.905 432.153 49.998.613


B-skat 806.998 939.993 254.167 447.914 5.187.414 667.077 84.434 154.795 649.686 1.619.000 283.543 846.294 620.973 216.078 123.200 12.901.566


Restskat 4.350.212 9.353.478 5.344.653 7.290.647 46.985.613 9.479.361 9.850.514 6.768.562 10.770.981 4.948.718 10.937.000 2.090.416 8.268.163 9.598.856 985.725 3.747.714 851.221 151.621.834


Skatterenter og gebyrer 1.159.969 2.363.495 711.223 3.214.273 6.178.756 3.691.165 3.263.409 3.764.431 4.831.700 2.034.690 5.956.000 892.971 7.811.704 1.166.911 2.736 285.870 47.329.303


0


Husleje 1.553.097 1.922.821 42.085 1.901.376 5.241.815 1.921.079 1.873.186 700 2.395.741 573.622 54.000 39.299 47.134 1.221.834 632.466 4.832.058 315.328 24.567.641


Renovation 678.619 1.146.118 642.740 128.986 1.280.851 213.224 120.247 562.802 452.594 278.057 524.000 368.164 981.677 729.678 262.402 1.149.348 75.634 9.595.141


El 207.096 98.915 77.456 871.928 46.350 11.748 806 3.842 51.029 14.289 66.352 114.930 1.564.741


Diverse regninger 123.452 17.515 161.229 95.583 118.442 -85.503 75.249 405.648 162.392 6.000 107.051 3.933 367.334 1.558.325


0


Div. kommunale regninger 805.953 9.221.669 1.005.151 2.480.803 8.482.569 2.652.878 4.308.568 573.270 718.085 4.778.088 3.620.000 486.023 2.468.843 2.590.407 2.390.247 1.075.267 842.205 48.500.026


Institutionsbetaling 247.582 102.002 102.361 203.568 1.553.607 196.542 81.617 193.287 1.051.143 458.206 436.000 170.338 515.849 314.334 164.670 1.191.813 37.815 7.020.734


Hjælp med tilb. bet.pligt 648.290 1.117.262 561.422 1.045.901 3.843.945 878.242 1.199.182 461.889 2.976.469 269.249 2.250.000 720.244 890.386 487.945 161.047 3.230.355 409.013 21.150.841


A-bidragsrestance mm 13.236.037 12.260.792 6.108.749 6.719.544 40.114.110 13.242.060 27.729.638 8.128.386 13.873.696 3.743.439 14.624.000 2.866.093 7.481.432 9.198.920 2.485.338 23.584.638 1.304.237 206.701.109


0


Kom. Erhvervslån 213.260 1.029.746 59.029 5.695 16.997 52.000 1.331.172 242.289 39.225 4.500 2.993.913


Erhvervsudvikl. Res. 0


Lovpl. Ulykkesforsikr. 22.977 4.320 28.121 13.560 9.312 36.239 6.072 2.353 27.000 20.547 20.187 265.140 17.915 473.743


0


Øvrige restancer 42.007 997.474 2.300.138 4.960.983 908.666 333.000 4.879.687 733.154 5.069.873 20.224.982


0


Restancer totalt 24.095.549 44.049.978 15.876.381 0 27.300.262 126.795.733 37.508.885 51.925.643 22.075.642 49.159.964 19.936.825 42.551.000 15.121.083 36.115.592 36.020.592 7.756.046 45.567.071 3.976.568 605.832.814


Indbyggere ultimo året 2.317 3.476 2.042 179 1.944 14.931 3.561 6.179 1.471 3.294 1.371 4.985 1.054 2.485 2.937 865 3.041 543 56.675


Restance pr. indbygger 10.399 12.673 7.775 0 14.043 8.492 10.533 8.404 15.007 14.924 14.542 8.536 14.346 14.533 12.264 8.967 14.984 7.323 10.690


Renovation omfatter såvel dag- som natrenovation


Diverse retance vedr. boliger omfatter bl.a. skorstendsfejning, byggemodning, selvbyggerlån med videre


Diverse kommunale regninger omfatter bl.a. regningsudskrivning i de forskellige forvaltninger samt restancer fra andre kommuner med videre


Institutionsbetaling omfatter betaling til alle former for daginstitutioner


Øvrige restancer omfatter alle restancer som ikke specifikt kan henføres til en de nævnte restancer.









   


  		xx. oktober 2007		EM 2007/35






   


  Ændringsforslag


  Til


  Forslag til: Landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og
  forebyggelse af restancer til det offentlige


  Fremsat af Landsstyret til 2. behandling.


  

  Til § 2


  1. Stk. 1 affattes således:

  "Landstingsloven træder i kraft den 1. april 2008, jf. dog stk. 3."


   


  Bemærkninger til forslaget


  

  Almindelige bemærkninger


  Det er Landsstyrets vurdering, at det er nødvendigt at udsætte sammenlægningen af
  inkassoopgaverne fra 1. januar til 1. april 2008. Ved udsættelsen vil det således blive
  muligt fra starten af at anvende et fælles landsdækkende edb-system og sikre mulighed
  for elektronisk overførsel af fordringer, betalinger m.v. mellem kommunerne og
  inddrivelsesmyndigheden.


   


  Bemærkninger til de enkelte bestemmelser


  Til nr. 1


  Det foreslås, at landstingsloven træder i kraft den 1. april 2008.
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT     GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq
Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender


Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om inddrivelse og
forebyggelse af restancer til det offentlige (EM 2007/35)


Under 1. behandlingen af ovennævnte forslag fremkom partiernes ordfører
med en række spørgsmål til forslaget.


Jeg vil nedenfor søge at besvare spørgsmålene i den rækkefølge de blev
fremsat.


Demokraterne
Sp. 1. Demokraterne har anmodet om en oversigt over afskrivninger på re-
stancerne i perioden 1997 til 2005.


I vedlagte bilag er der søgt udarbejdet en oversigt over størrelserne over
foretagne afskrivninger i Hjemmestyret og kommunerne i perioden 1998 til
2005. Det har desværre af tidsmæssige grunde ikke været muligt at indhente
oplysninger vedrørende 1997, da oplysningerne ikke foreligger elektronisk.


Sp. 2. Forventes det, at kommunerne vil stille krav om kompensation, så-
fremt omlægningen af pengestrømmene påfører kommunerne tab.


Sammenlægningen af inkassoområdet til en landsdækkende inddrive l-
sesmyndighed indebærer en mindre forskydning i kommunernes likviditet.
Dels forventes inddrivelsesmyndigheden at foretage ugentlige afregninger
til kommunerne af de beløb, som indbetales på kommunernes restancer,
hvor indbetalinger i dag indsættes direkte på kommunernes konti. Dels vil
kommunerne ikke længere have rådighed over indbetalinger på A/S Bolig-
selskabet INI’s, Nukissiorfiits, andre kommuners eller Hjemmestyrets fo r-
dringer frem til tidspunktet for afregningen til fordringshaverne.


Måtte det mod forventning vise sig at denne begrænsede omlægning giver
nogle af kommunerne mærkbare økonomiske vanskeligheder vil det hænge
sammen med mere grundlæggende problemstillinger, som bedst drøftes på
baggrund af en samlet vurdering af de pågældende kommuners økonomiske
situation.


16. oktober 2007
J.nr.


Postboks 1037
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 46 14
oed@gh.gl
www.nanoq.gl
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Sp. 3. Hvordan sikres, at gælden til kommunerne inddrives på effektiv vis.


Den vigtigste forudsætning for at gælden til kommunerne inddrives på ef-
fektiv vis er, at inddrivelsesmyndigheden generelt løser inddrivelsesopgaven
effektivt. Dette sker bl.a. ved en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejds-
gange, allokering af de nødvendige ressourcer, nem adgang til relevante
arbejdsredskaber m.v.


Herudover er det naturligvis vigtigt, at inddrivelsesmyndigheden ikke ned-
prioriterer inddrivelsen af de kommunale fordringer til fordel for inddrivel-
sen af andre fordringshaveres tilgodehavender. Landsstyret ville finde en
sådan adfærd uacceptabel og lægger derfor vægt på, at der ledelsesmæssigt
løbende sker opfølgning på inddrivelsesmyndighedens prioriteringer.


Med hensyn til forslaget om forrentning af skyldige børnebidrag erindres
om, at det traditionelt har vist sig meget svært at nedbringe restancerne på
dette område. Indførelse af regler om forrentning af disse fordringer vil der-
for forventeligt resultere i at restancerne stiger yderligere. På den anden side
kan det ikke udelukkes, at nogle af de som er i restance med underholdsbi-
drag faktisk kunne nedbringe deres restancer. Landsstyret vil derfor ikke
afvise forslaget men finder at det inden en stillingtagen vil være rigtigst at
foretage en nærmere undersøgelse af restancens sammensætning m.v. En
sådan undersøgelse vil tidligst kunne gennemføres medio/ultimo 2008.


Sp. 4. Konkretisering af bemyndigelsen til at fastsætte regler om flytning af
opgaver og personale, jf. forslagets § 11 f.


Der er tale om en opsamlingsbestemmelse, svarende til § 87 i landstingslov
nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, der danner baggrund
for bekendtgørelse nr. 21 af 2. november 2006 om overførsel af sagsakter.
På indeværende tidspunkt forventes der på samme måde fastsat regler om
overførsel af sagsakter i medfør af lovforslagets § 11 f. Herudover kan be-
stemmelsen tænkes bragt i anvendelse i tilfælde, hvor væsentlige hensyn
tilsiger, at der bør sikres ensartede løsninger, herunder eksempelvis i forhold
til kommunernes borgerbetjening på inkassoområdet.


Sp. 5. Er det realistisk, at sammenlægningen af inkassovirksomheden sker
fra 1. januar 2008


Det er Landsstyrets vurdering, at det vil være nødvendigt at udsætte sam-
menlægningen til 1. april 2008, således det bliver muligt fra starten at an-
vende et fælles landsdækkende edb-system og sikre mulighed for elektro-
nisk overførsel af fordringer, betalinger m.v. mellem kommunerne og ind-
drivelsesmyndigheden.


Landsstyret har for få dage siden modtaget oplysninger om, at det vil tage
længere tid at sikre en kvalificeret overførsel af data fra de nuværende
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kommunale inkassosystemer til det nye edb-system end oprindeligt forven-
tet. Erfaringerne fra centraliseringen af skatteområdet har vist, at et velfun-
gerende edb-system er en vigtig forudsætning for kvaliteten og effektivite-
ten i udførelsen af arbejdsopgaverne. På inddrivelsesområdet vil manglende
datakvalitet kunne resultere i, at medarbejderne skal bruge deres arbejdstid
på et reetablere manglende data frem for at udføre egentlig inddrivelsesar-
bejde.


En udsat ikrafttræden indebærer desuden større sikkerhed for, at de data,
som overføres til inddrivelsesmyndigheden, er retvisende, som følge af de
afsluttende afstemninger som kommunerne foretager i forbindelse med års-
regnskabsafslutningerne.


Landsstyret agter derfor at fremsætte vedlagte ændringsforslag til 2. be-
handlingen af lovforslaget.


Det er Landsstyrets forventning, at inddrivelsesmyndigheden herefter vil
være driftsklar fra den 1. april 2008. Perioden fra 1. januar til 1. april 2008
vil bl.a. blive benyttet til efteruddannelse af de medarbejdere, som overføres
til inddrivelsesmyndigheden.


Katusseqatigiit Partiaat


Sp. 1. Med hvilket lovgrundlag føres forhenværende Landstings beslutnin-
ger videre


Når der i lovforslagets almindelige bemærkninger henvises til landstingets
beslutning under 2. behandling af FM 2005/113 skyldes det hensynet til at
klargøre baggrunden for Landsstyrets fremsættelse af lovforslaget.


Med den nævnte beslutning pålagde Landstinget Landsstyret en politisk
opgave. En opgave som Landsstyret har vurderet, der fortsat er støtte til i det
nuværende Landsting.


Afslutning


I dag varetages inddrivelsen af det offentliges tilgodehavender i vidt omfang
af de kommunale inkassokontorer. Foruden at forestå inddrivelsen af de
pågældende kommuners egne fordringer varetager inkassokontorerne også
inddrivelsen af A/S Boligselskabet INIs, Nukissiorfiits og en række af
Hjemmestyrets fordringer. Hertil kommer i et begrænset omfang inddrivelse
af privates krav på underholdsbidrag.


Lovgivningen indeholder en række regler for, hvordan inddrevne midler
skal fordeles mellem de nævnte fordringshavere. De kommunale inkasso-
kontorer eller den nye landsdækkende inddrivelsesmyndighed kan således
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ikke tilgodese ansættelsesmyndighedens fordringer på bekostning af de øv-
rige fordringshaveres.


Det synes derfor at må bero på en misforståelse, når Katusseqatigiit Partiiat
giver udtryk for, at en samling af inkassoområdet vil indebære, at kommu-
nerne fratages deres eneste indtægtsmulighed.


Til orientering vedlægges desuden en kopi af Skattedirektoratets svar på en
henvendelse fra Atorfillit Kattuffiat.


Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen


Aleqa Hammond





