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Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger  
 
 
1. Indledning 
Hensigten med ændringsforslaget er at forenkle orlovsreglerne for Inatsisartut’s medlemmer i 
vederlagslovens § 2, så Inatsisartut fremover udsteder bindende regler om, hvornår et med-
lems fravær fra Inatsisartut’s møder og øvrige aktiviteter kan bevilges som orlov eller lovligt 
forfald mv. 
 
Det foreslås endvidere, at orlovsreglerne for Inatsisartut’s Formand, som hidtil har været regu-
leret særkilt i § 6, stk. 10 og 11, fremover skal være reguleret sammen med Inatsisartut’s øvri-
ge medlemmers forhold, jf. § 2. Der sker ingen ændringer af Inatsisartutformandens hidtidige 
rettigheder herved. § 6 rettes i overensstemmelse hermed og gengives ved denne lejlighed i 
sin korrekte form, da en unøjagtighed i den seneste ændringslov ellers kan rejse tvivl om, 
hvorvidt den nugældende § 6, stk. 6, har erstattet den tidligere § 6, stk. 6, på korrekt vis.  
 
2. Hovedpunkter i forslaget 
Formandskabet for  Inatsisartut har på et seminar den 25. og 26. februar 2014, og på et 
seminar den 10.-11. januar 2015, drøftet behovet for at revidere en række regelsæt, som 
regulerer Inatsisartut’s virke. Med henblik på den gældende lov om vederlag mv. er det fundet 
ønskeligt, at Inatsisartut fremover udsteder bindende regler for, hvornår et medlems fravær fra 
Inatsisartut’s møder kan bevilges som orlov eller lovligt forfald mv. De nuværende regler i 
vedlagsloven forenkles ved samme lejlighed. 
 
Orlovsreglerne for Inatsisartut’s Formand foreslås fremover reguleret sammen med Inatsisar-
tut’s øvrige medlemmers forhold i § 2. § 6, stk. 10 og 11, ændres i overensstemmelse hermed, 
og hele § 6 gengives ved denne lejlighed i sin korrekte form. 
 

2.1  Inatsisartut’s fastsættelse af orlovsregler mv. for Inatsisartut’s medlemmer. 
Den gældende vederlagslov indeholder i § 2, stk. 2, 2. pkt., en regel om, at ”Formandskabet 
for  Inatsisartut udarbejder retningslinjer for bevilling af orlov”. Samtidig indeholder veder-
lagsloven en række regler om, hvornår et medlems fravær fra Inatsisartut’s møder skal anses 
som lovligt forfald. Navnlig fremgår det af § 2, stk. 4 og 5, at ”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. Orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption anses som 
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lovligt forfald”. Inatsisartutformandens orlovsregler er hidtil reguleret på tilsvarende måde, 
dog i et andet sted, som er § 6, stk. 10 og 11. 
 
Formandskabet for  Inatsisartut har fundet det hensigtsmæssigt, at vederlagslovens hjemmel 
til at regulere området ændres, så loven ikke længere omtaler udstedelse af ”retningslinjer”, 
men udstedelse af ”regler”. Denne formulering vil gøre det tydeligt, at de udstedte regler vil 
være retligt bindende for Inatsisartut’s medlemmer. Den regeludstedende myndighed tillægges 
ifølge forslaget Inatsisartut, da reguleringen bør ske i eller på niveau med Forretningsorden 
for Inatsisartut. 
 
Samtidig foreslås en ophævelse af de ovenfor citerede, ret detaljerede regler i vederlagslovens 
§ 2, stk. 4 og 5. Deres indhold kan fremover fremgå af de bindende orlovsregler, som Inatsi-
sartut kommer til at udstede. 
 
De hidtil særskilte orlovsregler for Inatsisartutformanden i § 6, stk. 10 og 11, foreslås at udgå 
af bestemmelsen, således at de fremover vil være omfattet af § 2 og regler udstedt i medfør 
heraf. Der forventes som hidtil ikke et behov for forskellige regelsæt for Formand og øvrige 
medlemmer, når Inatsisartut regulerer området. 
 
Samlet set vil orlovsreglerne blive forenklet, og Inatsisartut vil få mulighed for at udstede bin-
dende regler på området. Hidtil kunne Formandskabet kun udstede ”retningslinier” på områ-
det, hvilket kan opfattes som en mindre vidtgående reguleringsadgang. Sådanne reglers vægt 
var endvidere svækket af, at de ikke skulle vedtages af det samlede Inatsisartut, og Formand-
skabet har i praksis set bort for sin hidtidige hjemmel til at udstede retningslinjer på området. 
 
Det bemærkes, at Inatsisartut’s regeludstedelse på orlovsområdet mv. fortsat skal udøves 
inden for de rammer, der til enhver tid måtte fremgå af lovgivningen. Det er på nuværende 
tidspunkt ikke forventningen hos Formandskabet for Inatsisartut, at orlovsreglerne i det 
kommende regelsæt vil få et væsentligt andet indhold end i dag. Der forventes navnlig ikke en 
lempelse af gældende praksis, da Inatsisartutmedlemmernes hverv ifølge loven har karakter af 
et pligtmæssigt borgerligt ombud, hvilket kun levner beskedne muligheder for at lempe 
praksis omkring bevilling af fravær og orlov i forhold til nu.  
  

2.2  Korrekt gengivelse af lovens § 6. 
I den seneste ændringslov (inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011) blev der foretaget en række 
ændringer til bl.a. § 6. Blandt disse ændringer var en ny affattelse af bestemmelsens stk. 6. 
 
Ved denne ændring af § 6, stk. 6, er der sket en teknisk fejl, idet ændringen burde være indledt 
med ordene: ”§ 6, stk. 6, affattes således:”. En sådan formulering anvendes for at signalere, at 
det nye stk. 6 erstatter det gamle stk. 6. 
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I stedet blev ændringen indledt med følgende ord: ”I § 6 indsættes som stk. 6:”. Denne formu-
lering (”indsættes”) var uhensigtsmæssig, da den normalt vælges for at signalere, at der sker 
en tilføjelse til den eksisterende tekst. Formuleringen kan derfor rejse tvivl om, hvorvidt det 
var hensigten at bibeholde det oprindelige indhold af stk. 6. 
 
Det fremgår indirekte af sammenhængen, bl.a. af indholdet af stk. 8, at det nye stk. 6 skulle 
erstatte det tidligere stk. 6, og den tekniske fejl har derfor ikke givet anledning til fortolk-
ningsproblemer i praksis. Desuagtet skønnes det mest korrekt, at hele § 6 ved denne lejlighed 
gengives i den tilsigtede form. § 6, stk. 10 og 11, konsekvensrettes dog i overensstemmelse 
med ændringerne i § 2. 
 

2.3  Lovændringen i parallelopstilling. 
I det følgende vises en sammenstilling af gældende regler og de foreslåede ændringer: 
 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 

§ 1 
I landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 
om vederlag mv. til medlemmer af landsting-
et og landsstyret m.v., som senest ændret ved 
inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011, foreta-
ges følgende ændringer: 

  Stk. 2.  Et medlem af Inatsisartut, der efter 
reglerne i Forretningsorden for Inatsisartut er 
bevilget orlov af Inatsisartut’s Formandskab, 
oppebærer ikke vederlag og omkostningstil-
læg i orlovsperioden. Inatsisartut’s Formand-
skab udarbejder retningslinier for bevilling af 
orlov. I særlige tilfælde kan bevilling af orlov 
gøres betinget af afholdelse af de omkostnin-
ger, der påløber ved indkaldelse af suppleant.
  Stk. 3.  Har Inatsisartut’s Formandskab 
bevilget orlov til et medlem af Inatsisartut, 
optjener vedkommende ikke 
pensionsanciennitet i orlovsperioden. Et 
medlem af Inatsisartut, som er bevilget orlov 
for at hellige sig hvervet som medlem af 

1.  § 2, stk. 2-5, affattes således: 
  ”Stk. 2.  Inatsisartut fastsætter regler for be-
villing af orlov og midlertidigt fravær fra 
Inatsisartut. 
  Stk. 3.  Orlov med vederlæggelse kan kun 
bevilges, hvis et medlem af Inatsisartut har 
lovligt forfald, eller som ifølge regler, der er 
fastsat i medfør af stk. 2, kan sidestilles her-
med. 
  Stk. 4.  Hvis et medlem af Inatsisartut i helt 
ekstraordinære situationer bevilges orlov 
uden vederlæggelse, oppebærer medlemmet 
ikke vederlag og omkostningstillæg, og der 
optjenes ikke pensions- og 
eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden. 
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Naalakkersuisut, optjener endvidere ikke 
eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden. 
  Stk. 4.  Sygdom og fravær i forbindelse med 
nærtståendes død eller alvorlige sygdom an-
ses som lovligt forfald. Ved fraværet er der 
ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende 
regler for Grønlands Selvstyres og kommu-
nernes tjenestemænd i Grønland. 
  Stk. 5.  Orlov i forbindelse med graviditet, 
fødsel og adoption anses som lovligt forfald. 

Bevilling af orlov kan endvidere gøres 
betinget af, at Inatsisartutmedlemmet afhold-
er de omkostninger, der påløber ved 
indkaldelse af suppleant. 
  Stk. 5.  Et medlem af Inatsisartut, som er 
bevilget orlov for at varetage et hverv som 
medlem af Naalakkersuisut, optjener ikke 
eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden.” 
 

(Se § 2, stk. 4, 2. pkt., oven for) 2.  I § 4 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke: 
  ”Stk. 5.  I forbindelse med nærtståendes død 
eller alvorlige sygdom ydes fri rejse efter de 
til enhver tid gældende regler for Grønlands 
Selvstyres tjenestemænd.” 

 
  § 6.  Til Inatsisartutformanden, Naalakker-
suisutformanden og til medlemmer af Naa-
lakkersuisut ydes udover vederlaget i § 1, stk. 
1, et årligt vederlag svarende til lønnen i løn-
ramme 38, incl. generelt tillæg. Vederlaget 
beregnes på grundlag af den på AS-G om-
rådet til enhver tid gældende aftale om juste-
ring af tjenestemandslønninger m.v. 
  Stk. 2.  Til Inatsisartut’s formand og forman-
den for Naalakkersuisut ydes der et særligt 
tillæg på kr. 120.930. 
  Stk. 3.  Til medlemmer af Naalakkersuisut, 
der ikke er medlemmer af Inatsisartut, ydes et 
tillæg svarende til vederlaget for medlemmer 
af Inatsisartut efter § 1, stk. 1. 
  Stk. 4.  Inatsisartut’s formand, formanden for 
Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakker-
suisut oppebærer vederlag fra den 1. i den 
måned, de er valgt og indtil udgangen af den 
måned, hvor hvervet ophører. Vederlagene 
udbetales månedsvis forud. Regulering af de 
stk. 1 -3 nævnte vederlag og tillæg følger ud-
viklingen indenfor AS - G forhandlingsom-

3.  § 6 affattes således: 
  ”§ 6.  Til Inatsisartutformanden, Naalakker-
suisutformanden og til medlemmer af Naa-
lakkersuisut ydes ud over vederlaget i § 1, 
stk. 1, et årligt vederlag svarende til lønnen i 
lønramme 38, incl. generelt tillæg. Vederlaget 
beregnes på grundlag af den på AS-G områ-
det til enhver tid gældende aftale om justering 
af tjenestemandslønninger m.v. 
  Stk. 2.  Til Inatsisartut’s formand og forman-
den for Naalakkersuisut ydes der et særligt 
tillæg på kr. 120.930. 
  Stk. 3.  Til medlemmer af Naalakkersuisut, 
der ikke er medlemmer af Inatsisartut, ydes et 
tillæg svarende til vederlaget for medlemmer 
af Inatsisartut efter § 1, stk. 1. 
  Stk. 4.  Inatsisartut’s formand, formanden for 
Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakker-
suisut oppebærer vederlag fra den 1. i den 
måned, de er valgt og indtil udgangen af den 
måned, hvor hvervet ophører. Vederlagene 
udbetales månedsvis forud. Regulering af de 
stk. 1 -3 nævnte vederlag og tillæg følger ud-
viklingen inden for AS - G forhandlingsom-
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rådet. 
  Stk. 5.  Der stilles bolig til rådighed for for-
manden for Inatsisartut og formanden for 
Naalakkersuisut. Formændene betaler ikke 
leje af boligen, men beskattes af en årlig leje-
værdi på kr. 48.000. Grønlands Selvstyre af-
holder driftsomkostningerne til boligerne. De 
til boligerne knyttede driftsomkostninger ind-
går ikke i beregningen af den skattemæssige 
indkomst. 
  Stk. 6.  Der stilles bolig til rådighed for øvri-
ge medlemmer af Naalakkersuisut. Medlem-
merne betaler en husleje på 60 % af den hus-
leje, der beregnes for den pågældende bolig i 
henhold til de til enhver tid gældende regler 
for beregning af husleje i de boliger, som 
Grønlands Selvstyre anviser som personale-
boliger. 
  Stk. 7.  Differencen imellem den i stk. 6 an-
førte procentandel og den fulde husleje for de 
pågældende personaleboliger indgår ikke i 
beregningen af de nævnte personers skatte-
pligtige indkomst. 
  Stk. 8.  Boliger stillet til rådighed efter stk. 5 
og 6 skal fraflyttes i forbindelse med ophør af 
hvervet. Omkostninger i forbindelse med til- 
og fraflytning af sådanne boliger dækkes af 
Grønlands Selvstyre. 
  Stk. 9.  I eftervederlagsperioden anvises en 
midlertidig bolig. Der betales husleje efter de 
til enhver tid gældende regler for beregning 
af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlej-
ningsboliger. Boligen skal fraflyttes ved efter-
vederlagsperiodens ophør. 
  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 kommu-

rådet. 
  Stk. 5.  Der stilles bolig til rådighed for for-
manden for Inatsisartut og formanden for 
Naalakkersuisut. Formændene betaler ikke 
leje af boligen, men beskattes af en årlig leje-
værdi på kr. 48.000. Grønlands Selvstyre af-
holder driftsomkostningerne til boligerne. De 
til boligerne knyttede driftsomkostninger ind-
går ikke i beregningen af den skattemæssige 
indkomst. 
  Stk. 6.  Der stilles bolig til rådighed for øvri-
ge medlemmer af Naalakkersuisut. Medlem-
merne betaler en husleje på 60 % af den hus-
leje, der beregnes for den pågældende bolig i 
henhold til de til enhver tid gældende regler 
for beregning af husleje i de boliger, som 
Grønlands Selvstyre anviser som personale-
boliger. 
  Stk. 7.  Differencen imellem den i stk. 6 an-
førte procentandel og den fulde husleje for de 
pågældende personaleboliger indgår ikke i 
beregningen af de nævnte personers skatte-
pligtige indkomst. 
  Stk. 8.  Boliger stillet til rådighed efter stk. 5 
og 6 skal fraflyttes i forbindelse med ophør af 
hvervet. Omkostninger i forbindelse med til- 
og fraflytning af sådanne boliger dækkes af 
Grønlands Selvstyre. 
  Stk. 9.  I eftervederlagsperioden anvises en 
midlertidig bolig. Der betales husleje efter de 
til enhver tid gældende regler for beregning 
af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlej-
ningsboliger. Boligen skal fraflyttes ved efter-
vederlagsperiodens ophør. 
  Stk. 10.  Sygdom og fravær i forbindelse 
med nærtståendes død eller alvorlige sygdom 
anses som lovligt forfald hos Naalakkersui-
sutformanden og for medlemmer af Naalak-
kersuisut. Ved fraværet er der ret til fri rejse 
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nernes tjenestemænd i Grønland. 
  Stk. 11.  Orlov i forbindelse med graviditet, 
fødsel og adoption anses for lovligt forfald. 

efter de til enhver tid gældende regler for 
Grønlands Selvstyres tjenestemænd. 
  Stk. 11.  Orlov i forbindelse med graviditet, 
fødsel og adoption anses for lovligt forfald 
hos Naalakkersuisutformanden og for med-
lemmer af Naalakkersuisut.” 

 § 2 
Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 
2015. 

 
3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
Forslaget forventes ikke at medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser 
for det offentlige. 
 
Inatsisartut vil få til opgave at udstede regler om orlov mv. til Inatsisartut’s medlemmer, og 
der er fsv. altid en vis administrativ byrde forbundet med at udstede, håndhæve og 
vedligeholde regler. Der påhviler Formandskabet dog allerede i forvejen en lignende opgave, 
da der efter lovens hidtidige § 2, stk. 2, 2. pkt., skal udstedes ”retningslinjer” på området. 
 
De regler, der fastsættes i medfør af § 2, kan i princippet få økonomiske konsekvenser både til 
fordel og til ulempe for Landskassen. Effekten afhænger af, om Inatsisartut vælger at fastsætte 
strammere eller mere liberale regler, end hvad tilfældet er i dag. Lovgivningen giver dog kun 
meget begrænsede muligheder for at lempe den hidtidige orlovspraksis mv., jf. § 4 i Inatsisar-
tutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut, hvorefter hvervet som Inatsisartutmedlem udgør et 
pligtmæssigt borgerligt ombud. 
 
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet  
Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.  
 
5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 
Forslaget har ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden.  
 
6. Konsekvenser for borgerne  
Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.  
 
7. Andre væsentlige konsekvenser  
Forslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 
 
8. Høring 
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Lovforslaget har ikke været sendt i høring, da det ikke skønnes at medføre konsekvenser for 
borgerne eller erhvervslivet.  
 
 
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser  
 

Til § 1  
 
Til nr. 1 
Stk. 2 erstatter den hidtidige § 2, stk. 2, 2. pkt., som pålagde Formandskabet for  Inatsisartut at 
”udarbejde retningslinier for bevilling af orlov”. Den foreslåede bestemmelse pålægger 
Inatsisartut i stedet at ”fastsætte regler”, hvilket mere éntydigt markerer, at det udstedte 
regelsæt vil være bindende ret. Udstedelsen forventes at ske som en del af Forretningsorden 
for Inatsisartut eller på tilsvarende niveau. Reguleringen kan alene henvende sig til 
Inatsisartut’s medlemmer og administration, og ikke til borgerne. 
 
Regeludstedelsen skal respektere de til enhver tid gældende lovregler, da disse altid går forud 
for en Inatsisartutforskrift. 
 
Bestemmelsen præciserer endvidere, at Inatsisartut’s orlovsregler skal indeholde regler for 
både bevilling af orlov og midlertidig fravær fra Inatsisartut, jf. i denne forbindelse stk. 3 og 
4, hvorefter orlov kan bevilges med og uden vederlæggelse. Inatsisartut kan samtidig regulere 
relaterede spørgsmål som indkaldelse af suppleanter.  
 
Hvad angår regulering af vederlæggelse, pension og omkostningsgodtgørelse mv. under orlov 
og fravær, kan disse som udgangspunkt kun reguleres ved lov. Inatsisartut’s orlovsregler kan 
derfor som udgangspunkt kun gengive gældende ret og evt. foretager udfyldning og præcise-
ring i det omfang, som det ville være tilladt i Forretningsorden for Inatsisartut mv. 
 
Stk. 2 skelner mellem orlov og fravær, hvilket allerede er kendt ifølge de hidtidige regler og 
praksis. Inatsisartut kan inden for lovgivningens rammer foretage en nærmere begrebsmæssig 
afgrænsning mellem fravær og orlov i det kommende regelsæt om orlov mv.  
 
Lovens anvendelse af begrebet ”orlov” har hidtil været forbeholdt de situationer, hvor et Inat-
sisartutmedlem ønskede sig fritaget uden lovligt forfald, jf. hidtidige § 2, stk. 2. Denne termi-
nologi har givet anledning til tvivl og foreslås derfor ændret, jf. stk. 3 og 4. Inatsisartut’s or-
lovsregler forventes i overensstemmelse hermed at svare mere til almindelig sprogbrug, hvor 
man bl.a. taler om ”sygeorlov” eller ”orlov” i forbindelse med barsel og adoption mv. 
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Begrebet ”midlertidigt fravær” dækker et korterevarende fravær, typisk på grund af en plud-
selig opstået forhindring for deltagelse, så som sygdom eller lufthavnsstrejke mv. 
 
Inatsisartut’s nuværende Forretningsorden anvender forskellige procedurer for, hvordan orlov 
og midlertidigt fravær skal håndteres parlamentarisk og administrativt mv., navnlig fordi en 
orlovsbevilling normalt bevirker, at der indkaldes en suppleant i orlovsperioden. Der henvises 
til § 58, stk. 1, i Forretningsorden for Inatsisartut, hvorefter der skal indkaldes en 
stedfortræder, hvis et medlem bevilges orlov. Ved midlertidigt fravær i op til 14 dage har 
Formandskabet ifølge hidtidig praksis normalt set bort fra at indkalde en stedfortræder, selv 
om der eksisterer mulighed herfor, jf. § 58, stk. 2 i forretningsordenen. 
 
Midlertidigt fravær bevilges altid med vederlæggelse og minder for så vidt om orlov med ve-
derlæggelse, jf. stk. 3. Ifølge hidtidig praksis anses bevilling som meddelt, hvis en meddelelse 
herom til Formandskabet, hhv. bureauet, ikke giver anledning til opfølgning.  
 
Stk. 3 indebærer, at et medlem af Inatsisartut kan få bevilget orlov med vederlæggelse. Dette 
forudsætter, at medlemmet enten har lovligt forfald, eller at Inatsisartut’s orlovsregler har ud-
peget situationer, hvor der kan sidestilles med lovligt forfald. 
 
Hvornår der foreligger lovligt forfald må udledes gennem en fortolkning af § 4, stk. 1, i Inat-
sisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut, som fastslår, at ”Hvervet som medlem af Inat-
sisartut er et pligtmæssigt borgerligt ombud”. Samme lovs § 4, stk. 2, som lyder: ”Begærer et 
medlem at udtræde af Inatsisartut eller at få bevilget orlov, afgør Inatsisartut, hvorvidt begæ-
ringen kan imødekommes.” 
 
”Lovligt forfald” forstås under hensyn til den citerede bestemmelse som en gyldig og aner-
kendt grund til at kunne udeblive fra sit pligtige hverv. Kun sygdom og fysisk forhindring i at 
give møde opfylder umiddelbart kriterierne for at være forfaldsgrunde for pligtmæssigt bor-
gerligt ombud. 
 
Det skal dog som hidtil være muligt for Inatsisartut at bevilge orlov med vederlag i andre situ-
ationer, der kan sidestilles med lovligt forfald. Dette gælder navnlig for bestemte perioder i 
forbindelse med graviditet, barsel og adoption, samt i tilfælde af nære pårørendes alvorlige 
sygdom eller død. Disse muligheder har i den hidtidige lovgivning udtrykkeligt været nævnt i 
§ 2, stk. 4-5 (for menige Inatsisartutmedlemmer), og § 6, stk. 10-11 (for Inatsisartut’s For-
mand). De nævnte bestemmelse videreføres ikke i deres gamle form, men tilsvarende regler 
forventes i stedet fastsat af Inatsisartut i medfør af § 2, stk. 2. 
 
Som det fremgår af bemærkningerne til stk. 2 og 3, adskiller begreberne ”orlov” og ”lovligt 
forfald” sig fra den måde, hvordan begreberne er blevet brugt i det hidtidige § 2. Dette 
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skyldes primært, at sprogbrugen i den kommende Inatsisartutregler om orlov ønskes bragt i 
bedre overensstemmelse med lovgivningens bestemmelse om, at hvervet som Inatsisartut-
medlem er et pligtmæssigt borgerligt ombud. Derfor kan hverken den hidtidige § 2 eller § 6, 
stk. 10 og 11, i vederlagsloven anvendes som fortolkningsbidrag. 
 
Stk. 4, 1. pkt., opretholder endvidere den hidtil gældende regel i § 2, stk. 2, 1. pkt., hvorefter 
orlov uden vederlæggelse indebærer, at medlemmet ikke oppebærer vederlag og omkostnings-
tillæg i orlovsperioden. Reglen om, at der ikke optjenes pensionsanciennitet i orlovsperioden, 
er ligeledes en videreførelse af en hidtidig regel i § 2, stk. 3, 1. pkt. Den hidtidige ordning, 
hvorefter orlov uden vederlæggelse ikke medregnes i eftervederlagsancienniteten, 
tydeliggøres samtidig. 
 
Muligheden for at bevilge orlov uden vederlag og omkostningsgodtgørelse bevarer den nuvæ-
rende adgang for Formandskabet til at imødekomme helt særlige situationer, hvor et medlem 
har behov for en orlovsperiode, uden at der foreligger lovligt forfald eller tilsvarende grunde.  
 
Det præciseres samtidig, at orlov af denne art kun kan komme på tale i helt ekstraordinære si-
tuationer. 
 
Denne begrænsning har baggrund i, at orlov uden vederlæggelse normalt ikke kan bevilges, 
da hvervet som Inatsisartutmedlem er et pligtmæssigt borgerligt ombud, jf. § 4 i Inatsisartut-
lov om Inatsisartut og Naalakkersuisut. Medlemmet har derfor pligt til at varetage sine parla-
mentariske opgaver og skal, hvis medlemmet ønsker sig fritaget uden lovligt forfald eller til-
svarende alvorlig årsag, nedlægge sit mandat, således at et andet Inatsisartutmedlem kan ind-
træde som afløser. 
 
Den praktisk vigtigste situation, hvor orlov har været bevilget uden vederlæggelse, har været, 
at et Inatsisartutmedlem skulle varetage et hverv som medlem af Naalakkersuisut, eller som 
borgmester, viceborgmester eller medlem af en kommunalbestyrelse.  
 
Der har endvidere været situationer, hvor et medlem i en periode så sig nødsaget til at passe 
presserende forretninger, f.eks. for at kunne hjælpe sit private forretningsforetagende på ret 
køl i en afgrænset periode. Bevilling af orlov uden vederlæggelse, evt. mod godtgørelse af ud-
gifterne ved indkaldelse af en suppleant, kunne efter Formandskabets skøn accepteres som en 
rimelig mulighed for at imødekomme medlemmets situation på en passende måde. Denne mu-
lighed vil kunne opretholdes og præciseres i de kommende regler, der udstedes efter stk. 2. 
 
§ 4, 2. pkt., opretholder en hidtil gældende regel i § 2, stk. 2, 3. pkt., hvorefter orlov kan gøres 
betinget af, at Inatsisartutmedlemmet afholder de omkostninger, der påløber ved indkaldelse 
af suppleant. Det er ikke længere et kriterium, at denne betingelse er forbeholdt ”særlige til-

9 



10 

fælde”, da der ifølge 1. pkt. altid er tale om ekstraordinære situationer, når orlov uden veder-
læggelse overvejes bevilget. 
 
Stk. 5 opretholder en hidtil gældende regel i § 2, stk. 3, 2. pkt., hvorefter  et medlem af Inatsi-
sartut, som er bevilget orlov for at varetage et hverv som medlem af Naalakkersuisut, ikke op-
tjener eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden. Dette skyldes, at medlemmer af 
Naalakkersuisut optjener eftervederlag i kraft af, at de er medlem af Naalakkersuisut. 
 
Til nr. 2 
Bestemmelsen viderefører den hidtidige regel i § 2, stk. 4, 2. pkt., med samme indhold, men 
med en mere passende placering i loven. I formuleringen er den tidligere henvisning til regler 
for kommunale tjenestemænd i Grønland slettet, da alene reglerne for Grønlands Selvstyres 
tjenestemænd skal anses som afgørende. Reglerne for begge kategorier af tjenestemænd er i 
dag reguleret på samme vis, således at den ændrende formulering ikke ændrer retstilstanden. 
 
Til nr. 3 
Forslaget gengiver i stk. 1-9 det nuværende indhold af § 6 i uændret form og for klarhedens 
skyld. Baggrunden herfor er uddybet i de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2. 
 
I stk. 10 og 11 er formuleringen ændret, så bestemmelserne udelukkende skal finde anvendel-
se på medlemmer af Naalakkersuisut, herunder Naalakkersuisuts formand. Hidtil var også 
Inatsisartut’s formand omfattet af disse bestemmelser, men da der er tale om orlovs- og fra-
værsregler, vil Inatsisartutformanden fremover være omfattet af § 2 og regler udstedt i medfør 
af denne bestemmelse. Hvad angår retten til frirejser i forbindelse med nærtståendes død eller 
alvorlige sygdom, vil Inatsisartutformanden fremover være omfattet af § 4, stk. 5, som har 
samme indhold som hvad der hidtil har været gældende for Inatsisartutformanden. 
 
 

Til § 2 
 

Denne bestemmelse fastsætter, hvornår lovændringen træder i kraft. 


