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Ændringsforslag 
 

Til  

 
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2015 om ændring af landstingslov om Grønlands 
Statistik 
(Videregivelse af oplysninger) 

 
Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. 

 
Til lovforslagets titel 

 
1.  Lovforslagets undertitel affattes således: 
”(Videregivelse af oplysninger, bestyrelseshonorar)”. 
 

 Til § 1 
 
2.  I § 1, indsættes som nyt nr. 01: 
”01.  Efter § 5, stk.4, indsættes som nyt stk. 5:   
”Stk. 5.  Naalakkersuisut er bemyndiget til at yde et årligt honorar til bestyrelsesformanden svarende 
til halvdelen af det aktuelt gældende laveste honorar for bestyrelsesformænd i de helt eller delvist 
selvstyreejede aktieselskaber.” 
 

Bemærkninger til forslaget 

 
Almindelige bemærkninger 

 
Bestyrelsen blev introduceret med lov om Grønlands Statistik i 1999. 
 
I henhold til bemærkningerne til lov om Grønlands Statistik blev det dengang forudsat, at 
”bestyrelsesmedlemmer vederlægges i overensstemmelse med vederlagsloven, mens der ikke 
påtænkes udbetalt bestyrelseshonorar”. Bemærkningen er indsat, fordi det overvejende har været 
offentligt ansatte eller organisationsfolk, der har været med i bestyrelsen. Der har således været 
medlemmer fra centraladministrationen/GE/KANUKOKA/Naturinstituttet/kommunerne, der har 
været forudsat aflønnet i forbindelse med deres hovedbeskæftigelse.  
 
Bestyrelsesformanden i Grønlands Statistik, som ikke er offentligt ansat, modtager årligt et honorar 
på 25.000 kr. som vederlag for sin arbejdsindsats i bestyrelsesarbejdet i henhold til § 18, stk. 2, i 
landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag mv. til medlemmer af Landstinget og 
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Landsstyret, med senere ændringer. Honoraret er baseret på den store arbejdsindsats, som forventes 
af bestyrelsesformanden i Grønlands Statistik i forbindelse med mødedeltagelse og forberedelse til 
disse, rejsedage, samt omfattende ajourføring i forbindelse med Grønlands Statistiks udgivelser. 
 
Et honorar på 25.000 kr. årligt vurderes imidlertid ikke at dække den faktiske arbejdsindsats 
forbundet med bestyrelsesformandsposten. Arbejdsbyrden kan sammenlignes med 
bestyrelsesformandsposten i et mindre selskab, selvom der dog ikke er det samme bestyrelsesansvar 
forbundet med posten. 
 
Det foreslås derfor at bemyndige Naalakkersuisut til at fastsætte et honorar svarende til maksimalt 
halvdelen af det laveste honorar, som bestyrelsesformanden i et selvstyreejet aktieselskab honoreres 
med. Herved henses til, at honoraret skal være afstemt med det ansvar, som pålægges 
bestyrelsesformanden i Grønlands Statistik, og der tages derfor højde for, at bestyrelsesformanden 
ikke er pålagt noget ansvar for Grønlands Statistiks økonomiske forhold. Niveauet forventes derfor i 
dag at være maksimalt 75.000 kr., og vil afhænge af selvstyrets honorarpolitik i forhold til de 
selvstyreejede aktieselskaber.  
 
Der forudsættes ikke honorar til bestyrelsesformænd, som er lønnet i forbindelse med ansættelse i 
det offentlige eller i organisationer, herunder eksempelvis centraladministrationen, KANUKOKA, 
kommunerne, GE eller Naturinstituttet.  
 
Grønlands Statistik afholder den øgede udgift til honorar indenfor egen ramme. 

 


