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EM2015/119
BETÆNKNING
Afgivet af Råstofudvalget
vedrørende

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Landstingslov om Grønlands
Råstoffond. (Ændring af ikrafttrædelsesbetingelser i § 50)
(Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)
Afgivet til forslagets 2. behandling

Råstofudvalget har under behandlingen bestået af:
Jens Erik Kierkegaard
Siumut
Juliane Henningsen
Inuit Ataqatigiit
Múte Bourup Egede
Inuit Ataqatigiit
Ineqi Kielsen
Siumut
Sivert K. Heilmann
Atassut
Naaja Nathanielsen
Inuit Ataqatigiit
Agathe Fontain, suppl
Inuit Ataqatigiit
Kalistat Lund
Inuit Ataqatigiit
Randi V. Evaldsen
Demokraterne
Poul Hansen
Demokraterne

formand
næstformand
næstformand

Udvalget har efter 1. behandlingen af forslaget den 15. oktober gennemgået forslaget.
1. Forslagets indhold og formål
Fremlagte lovforslag blev oprindeligt fremsat og 1. behandlet på forårssamlingen 2014, som
en del af et lovforslag, der dels indeholdt en ændring af ikrafttrædelsesbestemmelserne, dels
fastslog, at fysiske aktiver ikke skulle medregnes i råstoffondens indtægtsgrundlag.
Nærværende lovforslag omhandler kun de ændrede ikrafttrædelsesbestemmelser.
Ændringerne i ikrafttrædelsesbestemmelserne blev imidlertid ikke 2. behandlet, da
behandlingen blev udsat til efterårssamlingen 2014. Grundet udskrivelse af valg bortfaldt
lovforslaget.
Forslaget indeholder, udover nogle tekniske ændringer, en ændring af
ikrafttrædelsesbetingelserne i § 50. Med forslaget sikres det, at der som minimum har været
godkendt et Landskasseregnskab hvor der har været råstofindtægter på mindst 10 mio. kr. 2 år
i træk, før Råstoffonden etableres.
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2. Første behandling af forslaget i Inatsisartut
Udvalget kan indledningsvist konstatere, at der var en bred tilslutning til forslaget fra
Inatsisartut. Udvalget tager dette til efterretning og vil på baggrund af denne generelle
enighed fremkomme med en kortfattet betænkning.
Et mindretal bestående af Inuit Ataqatigiit udtrykker sig enige med flere høringspartnere i, at
revision af loven om råstoffonden bør ske på én gang og ikke drypvis. Derfor foreslår de at
Naalakkersuisuts forslag udskydes og at der i stedet fremlægges en samlet lov, med de
ændringsforslag Inatsisartut har vedtaget. Inuit Ataqatigiit udtrykker samtidigt enighed med
flere af høringsparterne i, at det endelige lovforslag bør kommenteres af Økonomisk Råd.
Inuit Ataqatigiit afviser på den baggrund dette forslag og ønsker at afvente en samlet pakke
med alle de vedtagne ændringer.
4. Udvalgets behandling af forslaget
Udvalget konstaterer i forbindelse med forslagets 1. behandling at der var bred tilslutning til
lovforslaget.
Udvalget skal indledningsvist henvise til Finans- og Skatteudvalgets betænkning til punktet
EM2015/120/121/122, hvori der redegøres grundigt for de tidligere fremsatte forslags forløb
om samme emne.
Udvalget skal også henvise til Finans- og Skatteudvalgets betænkning til punkterne
EM2015/120/121/122, der blev vedtaget 8. oktober 2015 og hvor udvalget anbefaler:
”- at Naalakkersuisut blandt andet konsulterer Økonomisk råd for at sikre, at der om muligt
kan formuleres en passende balance i mellem fleksible udbetalings og investeringsmuligheder
fra fonden og en langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Fondens regelgrundlag bør også i et
passende omfang inddrage hensynet til at kommende generationer også sikres en fair andel af
afkastet af de værdier, der findes i den grønlandske undergrund. Afslutningsvis er det
udvalgets forventning, at Naalakkersuisuts intention om at fremlægge et ændringsforslag til
EM2016 ikke forhales.
Dette ikke mindst set i lyset af flere råstofprojekter nu er i moden fase, hvor der inden for en
nærmere tidsperiode kan forudses løbende råstofindtægter.”
Et enigt Finans- og Skatteudvalg indstillede punkt 121 til vedtagelse i foreliggende form og
som Inatsisartut vedtog 8. oktober 2015. Nærværende lovforslag imødekommer således
Inatsisartuts vedtagelse af beslutningsforslaget om at pålægge Naalakkersuisut at komme med
ændringsforslag til Råstoffonden.
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4.1 Opfordring til ændringsforslag om afstemningstemaet på lovforslaget.
Et enigt Råstofudvalg opfordrer Naalakkersuisut til at komme med et ændringsforslag
til lovforslagets andenbehandling, således at afstemningstemaet til lovforslaget er i
overensstemmelse med hinanden på grønlandsk og dansk.
Udvalget bemærker i sin behandling af lovforslaget fejl i afstemningstemaet i den
grønlandske udgave. Udvalget skal anmode Naalakkersuisut om at fremsende ændringsforslag
hertil således at afstemningstemaet rettes til:
Uunga siunnersuut: Kalaallit Nunaata Aatsitassarsiornermi Aningaasaateqarfia pillugu
Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx,yy. 2015imeersoq.
5. Forslagets økonomiske konsekvenser
Udvalget finder ikke grundlag til at anlægge en anden vurdering af forslagenes økonomiske
konsekvenser end de, forslagsstiller har beskrevet i sine beslutningsforslag.
6. Udvalgets indstilling
Et mindretal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit skal om forslaget bemærke:
Inuit Ataqatigiit er tilfredse med forslaget. Det stemmer overens med det forslag Inuit
Ataqatigiit fremsatte tidligere på samlingen. Vi skal dog udtrykke ærgrelse over, at et flertal
ikke ønsker at foretage en samlet ændring af råstoffonsloven, men hellere vil fortage drypvise
ændringer. Vi er dog tilfredse med at Inatsisartut har vedtaget at der skal ske opstramninger af
råstoffondens rammevilkår og ser frem til at Naalakkersuisut fremsætter de resterende forslag
til ændringer på efterårssamlingen 2016. Inuit Ataqatigiit agter på den baggrund at stemme for
nærværende forslag.
Et enigt udvalg indstiller lovforslaget til vedtagelse med de i betænkningen fremsatte
bemærkninger.

Med disse korte bemærkninger og med det i betænkningen fremførte, skal udvalget overgive
forslaget til 2. behandling.
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Jens Erik Kierkegaard
Formand

Múte Bourup Egede

Ineqi Kielsen

Naaja H. Nathanielsen

Kalistat Lund

Sivert K. Heilmann

Poul Hansen
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