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BETÆNKNING 
 

Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen 
 

vedrørende 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx  af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om 
vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v. 

 
 

Afgivet til forslagets 2. behandling 
 
 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 
 
Formand for Inatsisartut Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit, formand 
Inatsisartutmedlem Per Berthelsen, Siumut, næstformand 
Inatsisartutmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit  
Inatsisartutmedlem Finn Karlsen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Justus Hansen, Demokraterne 
Inatsisartutmedlem Siverth K. Heilmann, Atassut 
Inatsisartutmedlem Knud Fleischer, Kattusseqatigiit Partiaat 
 
 
Udvalget har efter 1. behandlingen 12. november 2010 under EM2010 gennemgået forslaget. 
 

Forslagets indhold og formål 
Det foreliggende forslag indebærer bl.a. en opdatering af huslejerne for dels formanden for 
hhv. Inatsisartut og Naalakkersuisut, dels for medlemmerne af Naalakkersuisut. 
Huslejebeløbene har ikke været reguleret i en årrække, for formændenes vedkommende i 
form af en af skattemyndighederne fastsat skatteværdi for fri bolig, og for 
Naalakkersuisutmedlemmerne af en manglende forhandling af huslejen for tjenesteboliger. 
Det er lovforslagets intention at tilrette disse manglende reguleringer til nutidige huslejer, 
men samtidig at tage højde for at hvervene som hhv. formænd og medlemmer af 
Naalakkersuisut ikke lider under huslejestørrelser, der står i misforhold til de ansvarsfulde 
hvervs karakter. 
 
Boliger stillet til rådighed for disse politikere skal fraflyttes med ophør af hvervet, i hvilken 
forbindelse selvstyret betaler flytteomkostningerne p.g.a. de omstændigheder, hvorunder  
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indflytning er sket. Herved tænkes særligt på risikoen for ophør med hvervet p.g.a. valg, 
politiske forhold m.v. 
 
Medlemmer af Inatsisartut har i dag ret til fravær i forbindelse med nærtståendes alvorlige 
sygdom og død, ligesom der gives orlov ved graviditet, fødsel og adoption. Disse rettigheder 
foreslås i lovforslaget også givet til medlemmer af Naalakkersuisut. 
 
I visse få tilfælde har det vist sig utilstrækkeligt at kunne honorere specialister til udvalg og 
nævn m.v. efter de hidtil gældende regler, hvorfor der søges skabt hjemmel til at fastsætte et 
særligt honorar til ikke-medlemmer af Inatsisartut, der sidder i udvalg og nævn m.v.   
 
Sluttelig tilrettes lovens danske tekst samtidig til den gældende grønlandske terminologi. 
 

Inatsisartuts 1. behandling af forslaget 
Medlemmerne af udvalget har med stor tilfredshed kunnet konstatere, at samtlige partier 
under forslagets 1. behandling uden reservation kunne udtrykke deres generelle tilslutning til 
forslaget i den foreliggende form.  
 
Udvalgsbehandling blev på trods heraf fundet nødvendig, da to partier udtrykte visse 
betænkeligheder, der bevirker en nøjere drøftelse af forslaget. 
 
Dels fandt partiet Siumut, at det kan være økonomisk meget byrdefuldt for 
naalakkersuisutmedlemmer udenfor Nuuk, der bevarer bolig på hjemstedet og derved får to 
huslejer, at tilpligtes at bo i de boliger, som kræves, hvorfor størrelsen af huslejen bør tages 
op til vurdering. 
 
Og dels ønskede partiet Demokraterne på boligområdet at få Naalakkersuisut til at gå forrest 
med at betale 100 % husleje, nu hvor landskassen er trængt, og at Naalakkersuisut så vidt 
muligt selv bør anskaffe sig bolig. 
 
Partiet foreslog endvidere, at den maksimale efterlønsperiode for Naalakkersuisutmedlemmer 
burde halveres til 6 måneder. 
 
Ingen af disse betænkeligheder bevirkede dog, at forslaget ikke nød fortsat fremme fra alle 
partier. 
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Høringssvar 
Lovforslaget er udarbejdet i et fællesskab mellem Departementet hos Formanden for 
Naalakkersuisut og Bureau for Inatsisartut og vedrører alene den interne regulering hos 
medlemmerne af Inatsisartut og Naalakkersuisut. Det har ikke før fremlæggelsen været sendt i  
høring, hvilket er i overensstemmelse med formkravene opstillet af Inatsisartuts 
Formandskab.  
 
Efter de under 1. behandlingen faldne kommentarer har udvalget for forretningsordenen dog 
opfordret de politiske partier til at afgive høringssvar. 
 
Der er alene fremkommet svar fra partiet Demokraterne gående ud på, at ” Demokraterne 
foreslår at Naalakkersuisuts husleje bliver forhøjet til 70 % af huslejen.” 
 
Udvalget konstaterer med tilfredshed, at dette høringssvar langt hen ad vejen imødekommer 
lovforslaget og de øvrige politiske partiers holdninger som udtrykt under 1. behandlingen.  
 

Udvalgets behandling af forslaget   
Udvalget har overvejet de konkrete boligmæssige forhold, som medlemmer af 
Naalakkersuisut bydes i forbindelse med hvervet. 
 
Det er her indgået i betragtningen, at de ekstraomkostninger, som medlemmer udenfor Nuuk 
ofte påtvinges til dobbelt husleje, også kan gælde for de medlemmer, som i forvejen er 
bosiddende i Nuuk. I disse tilfælde findes bl.a. eksempler, hvor de pågældende har købt egen 
bolig, men hvor medlemmer af Naalakkersuisut bosiddende i Nuuk samtidig har ønsket en 
større bolig med plads til repræsentative formål. Selvom det for både dem og medlemmer 
med egen bolig udenfor Nuuk måtte lykkes at leje disse ud, er det dog forbundet med besvær 
og usikkerhed at have sin faste ejendom udlejet, selvom huslejetabet kan blive reduceret. 
 
Udvalget ønsker for disse tilfælde at slå fast, at intet medlem af Naalakkersuisut er forpligtet 
til at flytte til en repræsentativ bolig mod sit eget ønske. 
  
Ligeledes har udvalget forholdt sig til ønsket om 100 % betaling af de boliger, som anvises på 
grund af hvervet. Det er udvalgets holdning, at en drøftelse heraf ikke kan foretages uden at 
skele til de risici, der er for dobbelt husleje/husførelse, og at også denne betragtning må 
tilgodeses.  
 
Udvalget har under sine drøftelser med tilfredshed konstateret, at en fælles holdning til den 
samlede problemstilling kunne munde ud i en tilslutning til det foreliggende forslag om en 
huslejebetaling på 60 % af den til enhver tid værende huslejeberegning. 
 
 



10. marts 2011  FM 2011/19 
  (EM 2010/48) 

FM 2011/19 (EM 2010/48) 
J.nr. 01.25.01 
 

4

 
 
Udvalget har endvidere drøftet en nedsættelse af eftervederlagsperioden. Det har ikke været 
muligt for udvalget at se alternativer, der taler for en sådan nedsættelse, og udvalget foreslår 
således, at den nuværende eftervederlagsperiode som fastlagt i den eksisterende lovgivning 
fastholdes.   

 
Udvalget for forretningsordenen har ved sin behandling af lovforslaget skelet til den 
tilsvarende lovgivning for Grønlands Selvstyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland 
og herunder vurderet, om det forhold, at medlemmer af Naalakkersuisut med forslaget 
hjemles ret til fravær i forbindelse med nære pårørendes død eller alvorlige sygdom, som det 
allerede gælder for tjenestemænd og medlemmer af Inatsisartut, burde indebære, at 
medlemmer af såvel Inatsisartut som Naalakkersuisut i lighed med tjenestemænd kan få ret til 
fri rejse i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og begravelse.  
 
Udvalget har fundet det nærliggende at foreslå en sådan ret til fri rejse indført. Det vil efter 
udvalgets opfattelse være sjældent forekommende, at behov for udnyttelse af retten til fri rejse 
opstår, og dermed vil det ikke være et omkostningskrævende tiltag. Omkostningerne til 
ændringsforslaget vil kunne dækkes af de i forvejen afsatte midler til Inatsisartut, henholdsvis 
Naalakkersuisut. Forslaget vil således heller ikke være administrativt bebyrdende, ligesom der 
i forvaltningen af forslaget kan fortolkes efter tjenestemandsreglerne.  
 

På dette grundlag agter udvalget følgelig at fremsætte ændringsforslag om ret til fri rejse.  
 
Ikrafttrædelsestidspunktet for lovforslaget foreslås fastsat til 1. juni 2011. 
 
 

Udvalget for Forretningsordenens indstilling  
 
Et enigt udvalg skal på denne baggrund fremsætte det som bilag vedlagte ændringsforslag.  
 
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslaget til 2. behandling. 
 

  
 

  
 

 
 

 
Josef Motzfeldt, Formand 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Per Berthelsen  
 

 
Olga P. Berthelsen 
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Finn Karlsen 
 
 

 
Justus Hansen 

 
 
 
 
  ___                 ________________________ 
      Siverth K. Heilmann                             Knud Fleischer 
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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. 
 


 





