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Ændringsforslag 
 

til 

 
FM 2015/149: Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ændring af 
landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. 
(Ingen grundtilskud til nye partidannelser. Ingen mandattilskud ved manglende oplysninger 
om personlige hverv. Modregningsadgang for udgifter afholdt på partiernes vegne)  
 
Fremsat af Lovudvalget til 2. behandlingen. 

 
Til § 1 

 
1. § 1, nr. 1, affattes således: 
”1. Efter § 3 indsættes: 
”  § 3a. Et politisk parti, som ikke ved seneste valg til Inatsisartut var opstillet eller opnåede 
repræsentation i Inatsisartut, men som et eller flere medlemmer af Inatsisartut efterfølgende 
overgår til at repræsentere, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde i Inatsisartut. 
Tilskuddet udgør 210.000 kr. årligt for hvert af partiets mandater. 
  Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes i det år, hvor partiet opnår repræsentation, som en 
forholdsmæssig del af det årlige tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den måned, hvor partiet 
opnår repræsentation. 
  Stk. 3. Har en repræsentant for partiet modtaget tilskud efter § 4 som løsgænger, før den 
pågældende overgik til at repræsentere partiet, kan der ikke ydes partiet mandattilskud for det 
pågældende mandat i den periode, som repræsentantens tilskud efter § 4 skal dække.”” 

 
2. I § 1, nr. 2, affattes § 4a, stk. 1, således: 
”Mandattilskud efter § 2 og § 3a og tilskud efter § 4 udbetales ikke for fulde måneder, hvor 
det pågældende medlem af Inatsisartut mangler at meddele Inatsisartut pligtige oplysninger 
om personlige hverv og interesser.” 

 
3. Efter § 1, nr. 2, indsættes: 
”01. § 5 affattes således: 
”§ 5. Tilskud efter §§ 2-4 ydes efter ansøgning én gang årligt, gældende for halvårsperioderne 
1. januar – 30. juni og 1. juli-31. december. 
  Stk. 2. Tilskud efter § 2, stk. 1 og 3, og efter § 3a beregnes for første halvår på grundlag af 
mandatforfordelingen pr. 1. januar i ansøgningsåret, og for andet halvår på baggrund af 
mandatfordelingen pr. 1. juli i ansøgningsåret.  
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  Stk. 3. Tilskud, som tilfalder et parti, et kandidatforbund, en enkeltkandidat eller et udtrådt 
medlem efter § 2, § 3a og § 4 i det halvår, hvor valg finder sted, reduceres eller forøges ikke, 
selv om valget medfører ændringer i forhold til mandatfordelingen pr. 1. januar eller 1. juli.” 
 
02. § 9, stk. 2, 3-4. pkt. affattes således: 
”Tilskuddet for første halvår udbetales efter, at Formandskabet for Inatsisartut har behandlet 
ansøgningen om tilskud. Tilskuddet for andet halvår udbetales efter indsendelse af revideret 
regnskab for det foregående år, dog tidligst 1. juli.”” 
 
 
 
 
 

Bemærkninger til ændringsforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 

I forhold til det oprindelige lovforslag indebærer ændringsforslaget to ændringer: 
 

1. Hvis et medlem af et eksisterende parti i Inatsisartut bryder ud af partiet, vil det 
pågældende medlem i henhold til gældende regler kunne opnå løsgænger-tilskud.  
Hvis det pågældende medlem herefter etablerer et parti eller overgår til at repræsentere 
et parti, som ikke i forvejen er præsenteret i Inatsisartut, vil det nye parti ligeledes 
kunne opnå mandattilskud. Ændringsforslaget har til formål at sikre, at partiet ikke 
kan ydes mandattilskud for samme periode, som dets repræsentant / repræsentanter 
oppebærer løsgænger-tilskud. 

 
2. Ændringsforslaget imødekommer endvidere en henstilling fra Forretningsordens-

udvalget om, at partitilskud fremover ydes på grundlag af mandatfordelingen 
henholdsvis 1. januar og 1. juli. Efter de gældende regler ydes partitilskud på grundlag 
af mandatfordelingen 1. januar. Eventuelle ændringer i mandattal i løbet af året 
påvirker således først partitilskuddets størrelse i det følgende år. Ændringsforslaget 
indebærer, at partitilskud fremover ydes pr. halvår, på grundlag af mandatfordelingen 
henholdsvis 1. januar og 1. juli. Eventuelle ændringer i mandattal i løbet af et halvår 
vil først påvirke partitilskuddets størrelse i det følgende halvår. Der vil fortsat kun 
skulle ansøges om partitilskud én gang årligt. 

 
For en nærmere beskrivelse af forslagets baggrund henvises til Lovudvalgets betænkning. 
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 
Til nr. 1. 
Der henvises til de almindelige bemærkninger, pkt. 1. 
 
Til nr. 2. 
Der er alene tale om en konsekvenstilretning af bestemmelsens paragrafhenvisninger, hvilket 
er nødvendiggjort af ændringsforslagets nr. 1. 
 
Til nr. 3. 
§ 5: Der henvises til de almindelige bemærkninger, pkt. 2. 
 
§ 9, stk. 2, 3-4. pkt.: Der er tale om en konsekvenstilretning, som er nødvendiggjort af 
ændringsforslagets nr. 3. 
 
 
 


