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Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 
 
1. Indledning 
 
Det fremgår af bestemmelsen i § 10 i Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands 
Hjemmestyres budget (Budgetloven) som ændret ved Landstingslov nr. 1 af 23. maj 2000, at 
Finansloven vedtages inden den 15. november året forud for finansåret. En tilsvarende 
bestemmelse fremgår af § 15, stk. 1, i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut. 
 
På baggrund af Inatsisartut’s Formandskabs beslutning om at udskyde 2. og 3. behandlingen 
af Forslag til Finansloven for 2016, foreslås det hermed at forlænge fristen for vedtagelse af 
finansloven for 2016 med henblik på at sikre Inatsisartut den fornødne tid til at behandle 
finanslovsforslaget. 
 
Som en konsekvens heraf må imidlertid også en række andre frister forlænges: 
 
I landstingslov om indkomstskat er det i § 61, stk. 2, og § 64, stk. 2, fastsat, at Inatsisartut 
inden den 15. november forud for det pågældende kalenderår fastsætter 
udskrivningsprocenten for landsskatten og den særlige landsskat. Udskrivningsprocenterne 
fastsættes traditionelt som en del af finansloven. Det foreslås derfor, at fristen i år forlænges 
til den 22. november, i lighed med fristen for vedtagelse af finansloven. 
 
I Landstingslov om indkomstskat er det (i § 62, stk. 2) fastsat, at kommunalbestyrelsen inden 
den 1. december forud for det pågældende kalenderår fastsætter udskrivningsprocenten for 
kommuneskatten. I Grønlands Selvstyres bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om 
kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision, samt kasse- og regnskabsvæsen, 
er det fastsat, at de kommunale budgetter for det følgende finansår skal vedtages senest inden 
udløb af fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingslov om 
indkomstskat. 
 
En udskydelse af finansloven vil også give kommunerne og kommunalbestyrelsen kortere tid 
til at godkende budgetter og kommuneskat for 2016, hvilket kan gøre det vanskeligt for 
kommunerne at efterleve disse bestemmelser. Det foreslås derfor, at fristen for fastsættelsen 
af kommuneskatten for 2016 forlænges til d. 7. december.  
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I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk 
udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen er det (i § 1, stk.1.) fastsat, at 
kommunalbestyrelsen senest i november måned fastsætter det følgende års takster for ophold i 
kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen. Den foreslåede forlængelse af fristen for 
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finanslovens vedtagelse vil gøre det vanskeligt for kommunerne at efterleve denne 
bestemmelse. Det foreslås derfor, at fristen for fastsættelse af takster for 2016 forlænges til d. 
7. december. 
 

2. Forslagets hovedpunkter  
 
Med forslaget forlænges fristen for vedtagelse af Finansloven for 2016 til den 22. november 
2015. Som konsekvens heraf forlænges også en række andre frister, gældende for hhv. 
Inatsisartut og kommunalbestyrelserne, jf. indledningen og bemærkningerne til de enkelte 
bestemmelser. 
 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
 
Forslaget forventes ikke at få væsentlige konsekvenser for det offentlige. Dog vil godkendelse 
af budgetter, skattesatser og nye takster for børnepleje ske senere på året sammenlignet med 
normalt.  
 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 
 
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 
 

5. Miljø og naturmæssige konsekvenser  
 
Forslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser.  
 

6. Administrative konsekvenser for borgerne 
 
Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 
 

7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre 
 
Forslaget har ingen konsekvenser for forholdet til Rigsfællesskabet eller Grønlands 
forfatningsretlige status. 
 

8. Høring af myndigheder og organisationer 
 
Forslaget har på grund af tidspresset ikke været i høring. Lovforslaget er udarbejdet i dialog 
med de relevante departementer indenfor Selvstyret, ligesom kommunerne har været 
orienteret.  
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 
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Til § 1 
 
1. Det foreslås, at Inatsisartut’s finanslov for 2016 skal vedtages senest den 22. november 
2015. Dermed fraviges den gældende frist (15. november) i henholdsvis § 10 i Budgetloven 
og i § 15, stk. 1, i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut. 
 
Det foreslås, at udskrivningsprocenten for landsskatten og den særlige landsskat for 2016 skal 
fastsættes senest den 22. november 2015. Dermed fraviges de gældende frister (15. 
november) i § 61, stk. 2, og § 64, stk. 2, i Landstingslov om indkomstskat. 
 
Det foreslås, at udskrivningsprocenten for kommuneskatten for 2016 skal fastsættes senest 
den 7. december 2015. Dermed fraviges den gældende frist (1. december) i § 62, stk. 2, i 
Landstingslov om indkomstskat. Ændringen af fristen for vedtagelse af kommuneskatten 
betyder desuden, at fristen for vedtagelse af de kommunale budgetter for 2016 ligeledes bliver 
den 7. december efter Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes 
budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.  
 
Endelig foreslås det, at takster for 2016 for ophold i kommunale dagtilbud til børn i 
førskolealderen skal fastsættes senest den 7. december 2015. Dermed fraviges den gældende 
frist (senest i november måned) i § 1, stk.1, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 
2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i 
førskolealderen. 
 

Til § 2 
 

Det foreslås, at loven træder i kraft straks efter vedtagelsen, og at den uden videre bortfalder 
den 1. januar 2016. 


