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EM 2010/79

Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger
1. Indledning:
Med vedtagelsen af Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. (Vederlagsloven) fik det daværende Landstings
medlemmer jfr. § 3, stk. 4, et retskrav på at kunne foretage orienteringsrejser i Grønland inden
for en årlig beløbsramme per medlem. Med vedtagelsen af Landstingslov nr. 8. af 1. juni 2006
blev dette individuelle retskrav og de hertil hørende bestemmelser ophævet. Man ønskede
hermed at åbne muligheden for, at de enkelte partigrupper i højere grad kunne inddrages i
forberedelsen og koordineringen af medlemmernes rejseaktiviteter, idet det blev lagt til grund,
at Landstingets Formandskab fortsat måtte forventes at afsætte midler til orienteringsrejserne
på Landstingets Budget, uden at der forelå en egentlig lovhjemmel.
Inatsisartutloven om tilskud til politisk arbejde blev senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 16 af
3. december 2009. Ved den seneste ændring af loven blev det særligt bestemt, at Grønlands
Selvstyre ikke må yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til partier, kandidatforbund
eller enkeltkandidater, hvor dette ikke har udtrykkelig hjemmel i lovgivningen. Den reviderede tilskudslov harmonerer ikke med Inatsisartuts fortsatte afsættelse af midler til partiernes
orienteringsrejser på ulovbestemt grundlag, hvorfor der fra og med 2011 ikke vil blive afsat
midler til dette formål på Inatsisartuts budget.
Det anses imidlertid som nødvendigt, at Inatsisartutmedlemmerne fortsat sikres en økonomisk
mulighed for at foretage orienteringsrejser med henblik på at opretholde kontakten med vælgerne og indhente aktuel viden om samfundsudviklingen. Det foreslås derfor, at tilskuddet til
politisk virksomhed øges med virkning fra 1. januar 2011. Partierne vil efter eget skøn frit
kunne anvende de yderligere tildelte midler til orienteringsrejser eller øvrig politisk virksomhed. Forslaget finansieres ved en nedsættelse af Inatsisartuts bevilling.
Den foreslåede ændring skønnes at være til fordel for både Inatsisartuts administration og de
politiske partier. Bureauet for Inatsisartut vil således fremover ikke skulle anvende administrative ressourcer til varetagelse af opgaver vedrørende orienteringsrejser for medlemmerne
af Inatsisartut og de ansatte i de politiske partier. Derudover tilgodeser forslaget hensynet til
partiernes økonomiske og praktiske uafhængighed.
Forslaget ændrer ikke de eksisterende muligheder eller rammer for orienteringsrejser for Inatsisartuts stående og lovpligtige udvalg samt formandskab.
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2. Økonomiske og administrative konsekvenser for Grønlands Selvstyre:
2.1 Økonomiske konsekvenser
Såfremt lovforslaget vedtages, vil der ske overflytning af budgetmidler på 1.240.000 kr. fra
hovedkonto 01.10.10 Inatsisartut til hovedkonto 01.06.11 Tilskud til politisk arbejde. Dette vil
ske ved fremsættelse af et ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2011.
Udgifterne til orienteringsrejser, dagpenge m.v. for Inatsisartuts medlemmer og medrejsende
fra de politiske partiers administration har i de seneste 5 år gennemsnitligt ligget på omkring
775.000 kr. årligt. Med den foreslåede forhøjelse af partitilskuddet øges tilskuddet til politisk
virksomhed således reelt med 465.000 kr. årligt i forhold til det hidtil realiserede gennemsnitlige forbrug. Dette er et udtryk for et kompromis mellem Inatsisartuts formandskab og de politiske partier. Formandskabet har således søgt at tilgodese flere divergerende opfattelser af
størrelsen af det beløb, som med forslaget overføres til partierne.
Ifølge Landskassens regnskab for 2009 var der på hovedkonto 01.10.10 Inatsisartut et underforbrug på 270.000 kr. I de umiddelbart foregående år har der været et mindreforbrug på hovedkontoen på omkring 400.000 kr. årligt. Vedtagelsen af nærværende lovforslag kan nødvendiggøre tilførslen af yderligere midler til hovedkonto 01.10.10 Inatsisartut, hvilket vil blive overvejet frem mod vedtagelsen af finanslovsforslaget for 2011.
2.2 Administrative konsekvenser
Lovforslaget medfører en mindre administrativ lettelse for Inatsisartuts administration, der
ikke længere vil skulle administrere midlerne på vegne af de politiske partier. Inatsisartuts
administration vil således ikke skulle holde regnskab med bl.a. rejseforskud og dagpenge, idet
det fulde ansvar for udbetaling af rejseforskud, dagpenge og andre med orienteringsrejser forbundne ydelser samt regnskabsaflæggelse herfor med lovforslaget overgår til partiernes egne
administrative apparater.
3. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet:
Forslaget har ingen konsekvenser for erhvervslivet.
4. Miljø- og naturmæssige konsekvenser:
Forslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser.
5. Administrative konsekvenser for borgerne:
Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.
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6. Andre væsentlige konsekvenser:
Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser.
7. Forholdet til Rigsfællesskabet og Selvstyre:
Forslaget har ingen konsekvenser for Rigsfællesskabet og Selvstyre.
8. Høring af myndigheder og organisationer:
Forslaget er ikke sendt i offentlig høring, da det ikke medfører konsekvenser for borgerne
eller erhvervslivet.

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Til nr. 1.
Bestemmelsen forhøjer det beløb, som der ydes partierne, kandidatforbund og enkeltkandidater i mandattilskud med 40.000 kr. Forhøjelsen sker som følge af, at partierne fremover selv
vil bære det fulde ansvar for alle former for udgifter i forbindelse med Inatsisartutmedlemmernes og medfølgende partimedarbejderes orienteringsrejser.

Til § 2
Til nr. 2.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2011, det vil sige ved starten af det kommende finansår.
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