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Ændringsforslag 
 

til 
 
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2010 om ændring af landstingslov om 
vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.  
(Ændrede regler om tjenesteboliger, rejseudgifter, eftervederlag, orlov og andet fravær, samt 
om vederlag til medlemmer af udvalg og nævn m.m.) 

  
Fremsat af Udvalget for forretningsordenen til 2. behandlingen 

 
Til § 1 

 
1.  Efter § 1, nr. 1, indsættes som § 1, nr. 2: 
”I § 2, stk. 4, indsættes som 2. pkt.: 
”Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands 
Selvstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.”” 
 
2.  I § 1, nr. 8, affattes § 6, stk. 10, således: 
”Stk. 10. Sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom anses 
som lovligt forfald. Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler 
for Grønlands Selvstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.” 

 

Til § 2 

3.  § 2 affattes således: 
”Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2011.” 

 

 

Bemærkninger til forslaget 

Almindelige bemærkninger 

Ændringsforslaget præciserer, at såvel medlemmer af Inatsisartut som Naalakkersuisut i 
forbindelse med nære pårørendes død/begravelse eller alvorlige sygdom får ret til fri rejse til 
den nære pårørendes bopæl/opholdssted på hospital m.v. i Grønland eller i Danmark og retur 
efter de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyre og kommunerne gældende regler, jf. for tiden 
aftale af 27. maj 1993 mellem Grønlands Landsstyre og Tjenestemænds og 
Overenskomstansattes Centralorganisation i Grønland om fri rejse og tjenestefrihed i 
forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse.  
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Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det er i udvalgsbetænkningen tilkendegivet, at der ikke er økonomiske konsekvenser ved 
tiltrædelse af forslaget. Udvalgets vurdering er baseret på, at tilfældene af fri rejse vil være 
sjældent forekommende, hvorfor eventuelle udgifter kan afholdes indenfor de i forvejen 
afsatte bevillinger til Inatsisartut, henholdsvis Naalakkersuisut. Skulle forslaget mod 
forventning i enkelte år alligevel vise sig at medføre yderligere udgifter for de offentlige 
kasser, vil disse udgifter skulle afholdes indenfor de i forvejen afsatte bevillinger. 
 
Der er ikke administrative konsekvenser forbundet med ændringsforslaget. 
 

Øvrige konsekvenser 
Ændringsforslaget indeholder ikke andre konsekvenser. 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

Til nr. 1 og 2 

Tjenestemænd i Grønlands Selvstyres og kommunernes tjeneste i Grønland kan opnå fri rejse 
efter ansøgning. Efter praksis bevilges fri rejse dog uden nærmere realitetsprøvelse, og den 
blotte ansøgning er oftest tilstrækkelig hjemmel til bevilling til rejse. For medlemmer af 
Inatsisartut og Naalakkersuisut foreslås der derfor med loven hjemlet en ret til fri rejse uden 
ansøgning. Fri rejse hjemles bortset herfra på de betingelser, som gælder for de ovennævnte 
tjenestemænd.  

Der skal ikke vedlægges lægeerklæring ved udnyttelse af retten. Formanden for Inatsisartut, 
hhv. formanden for Naalakkersuisut, kan bestemme, at lægeerklæring efterfølgende søges 
fremskaffet og forevises dem, ligesom efter de for tjenestemænd gældende regler. 

 

Til nr. 3 

Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2011, bl.a. således at den 
administrative opfølgning af ændringerne i nr. 2 (husleje) og nr. 5 (dagpenge) kan forberedes. 
 

 


