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FM 2016/100

Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger
1. Indledning
Inatsisartut vedtog under forårssamlingen 2015 et ændringsforslag til et beslutningsforslag (FM
2015/41). Ændringsforslaget pålagde Naalakkersuisut senest til FM 2016 at fremsætte forslag til
ændring af landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.,
således at medlemmer af Inatsisartut først modtager vederlag fra valgdagen, og således at
medlemmer af Naalakkersuisut først modtager vederlag fra den dag, de indtræder i Naalakkersuisut.
Med nærværende lovforslag efterkommes denne inatsisartutbeslutning.
Om baggrunden for inatsisartutbeslutningen henvises til beslutningsforslaget (FM 2015/41) samt til
Udvalget for Forretningsordenens betænkning herom.
Forslaget fremsættes af Naalakkersuisut og Formandskabet for Inatsisartut i forening.
2. Hovedpunkter i forslaget
Efter gældende regler (§ 2, stk. 1, 1.-2. pkt., i landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af
Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.) oppebærer et medlem af Inatsisartut vederlag og
omkostningstillæg fra den 1. i den måned, hvor godkendelse af vedkommendes valg finder sted.
Hvis medlemmet er indtrådt i anledning af et andet medlems død eller endelige udtræden af
Inatsisartut, oppebæres vederlag fra den 1. i den måned, hvor dødsfaldet eller den endelige
udtræden finder sted.
Lovforslaget indebærer en ændring af vederlagsperiodens start. Det foreslås således, at et medlem
af Inatsisartut oppebærer vederlag og omkostningstillæg fra valgdagen, og at et medlem, som
indtræder i anledning af et andet medlems død eller endelige udtræden af Inatsisartut, oppebærer
vederlag fra den dag, hvor medlemmet indtræder.
Efter gældende regler (6, stk. 4, 1. pkt. i i landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af
Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.) oppebærer Formanden for Inatsisartut, Formanden for
Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakkersuisut vederlag fra den 1. i den måned, de er valgt.
Lovforslaget indebærer en ændring af vederlagsperiodens start. Det foreslås således, at Formanden
for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut og medlemmer af Naalakkersuisut oppebærer
vederlag fra den dag, de indtræder i hvervet.
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FM 2016/100
Sagsnr.: 2016-577
1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

Lovforslaget
§1
I landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om
vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og
Landsstyret m.v., som ændret ved blandt andet
inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 og senest
ved inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2015
foretages følgende ændringer:

§ 2, stk. 1, 1.-2. pkt.:
Et medlem af Inatsisartut oppebærer
vederlag og omkostningstillæg fra den 1. i
den måned, hvor godkendelse af
vedkommendes valg finder sted. Hvis
medlemmet er indtrådt i anledning af et
andet medlems død eller endelige udtræden
af Inatsisartut, oppebæres vederlag fra den
1. i den måned, hvor dødsfaldet eller den
endelige udtræden finder sted.

1. § 2, stk. 1, 1.-2. pkt., affattes således:
”Et medlem af Inatsisartut oppebærer
vederlag og omkostningstillæg fra valgdagen.
Et medlem, som indtræder i anledning af et
andet medlems død eller endelige udtræden af
Inatsisartut, oppebærer dog først vederlag fra
den dag, hvor medlemmet indtræder.”

§ 6, stk. 4, 1. pkt.:
2. § 6, stk. 4, 1. pkt., affattes således:
Inatsisartutformanden,
”Formanden for Inatsisartut, Formanden for
Naalakkersuisutformanden og medlemmer
Naalakkersuisut og medlemmer af
af Naalakkersuisut
Naalakkersuisut oppebærer vederlag fra den
oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, dag, de indtræder i hvervet og indtil udgangen
de er valgt og indtil udgangen af den måned, af den måned, hvor hvervet ophører.”
hvor hvervet ophører.

§2
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016.
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3. Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige
Forslaget vil kunne indebære en besparelse for Landskassen. Besparelsens størrelse afhænger dels
tidspunktet for fremtidige valg til Inatsisartut og valg af Naalakkersuisut, dels af hvor stort et antal
nye medlemmer, som indtræder i henholdsvis Inatsisartut og Naalakkersuisut.
Seneste valg til Inatsisartut blev afholdt den 28. november 2014. Forslaget ville i forhold hertil have
indebåret en besparelse på omkring 350.000 kr. i vederlag til nye medlemmer af Inatsisartut.
Der blev efter seneste valg til Inatsisartut foretaget valg af Formand for Inatsisartut, valg af
Formand for Naalakkersuisut og valg af Naalakkersuisut. Dette fandt sted d. 12. december 2014.
Forslaget ville i forhold hertil have indebåret en besparelse på omkring 120.000 kr. i vederlag.
Samlet ville forslaget således have indebåret en besparelse på omkring 470.000 kr.
I visse situationer vil forslaget dog kunne indebære en (mindre) forøgelse af Landskassens udgifter.
Det drejer sig om situationer, hvor valgdagen falder i slutningen af en måned og godkendelsen først
foreligger i starten af næste måned. Dette hænger sammen med, at vederlagsperioden for
medlemmer af Inatsisartut efter de regler, som gælder i dag, starter den 1. i den måned, hvor
godkendelse af medlemmets valg finder sted, mens den efter lovforslaget vil starte fra valgdagen.
Forslaget forventes ikke at indebære væsentlige administrative konsekvenser.
4. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget forventes ikke at medføre administrative eller økonomiske konsekvenser for
erhvervslivet.
5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser
Forslaget forventes ikke at medføre miljø- eller naturmæssige konsekvenser.
6. Konsekvenser for borgere
Forslaget forventes ikke at indebære konsekvenser for andre end nyvalgte medlemmer af
Inatsisartut samt nyvalgte formænd for Inatsisartut, nyvalgte formænd for Naalakkersuisut og
nyvalgte medlemmer af Naalakkersuisut.
7. Andre væsentlige konsekvenser
Forslaget forventes ikke at medføre andre væsentlige konsekvenser.
8. Høring af myndigheder og organisationer
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Lovforslaget har ikke været i høring. Dette skyldes, at forslaget alene har konsekvenser for
medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut, og at partierne i Inatsisartut i forvejen har haft
lejlighed til at forholde sig til formålet med lovforslaget i forbindelse med behandlingen af FM
2015/41.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1
Til nr. 1 (§ 2, stk. 1, 1.-2. pkt.)
Det foreslås, at et medlem af Inatsisartut oppebærer vederlag og omkostningstillæg fra valgdagen,
og at et medlem, som indtræder i anledning af et andet medlems død eller endelige udtræden af
Inatsisartut, oppebærer vederlag fra den dag, hvor medlemmet indtræder.
Bestemmelsen regulerer, fra hvilket tidspunkt optjeningen af vederlag påbegyndes, men ikke på
hvilket tidspunkt første udbetaling af vederlag skal finde sted. Første vederlagsudbetaling har hidtil
normalt fundet sted omkring førstkommende månedsskifte efter, at Inatsisartut er trådt sammen.
Lovændringen tilsigter ikke ændring heraf.
Retten til vederlag som medlem af Inatsisartut forudsætter, at den pågældende er medlem af
Inatsisartut. Den pågældende skal derfor ikke blot have opnået det fornødne antal stemmer ved
valget, men skal også være valgbar.
§ 4, stk. 1, i landstingsloven om valg til Grønlands Landsting (landstingslov nr. 9 af 31. oktober
1996, som ændret ved landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998 og ved inatsisartutlov nr. 21 af 3.
december 2012) fastsætter, at enhver, som har valgret et landstingsvalg (Nu: et valg til Inatsisartut)
også er valgbar, medmindre vedkommende ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en
kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være
medlem af Landstinget. En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende
valgbarhed på grund af pålagt kriminalretlig foranstaltning.
Det er i § 3 i Inatsisartutloven om Inatsisartut og Naalakkersuisut (Inatsisartutlov nr. 26 af 18.
november 2010 som ændret ved inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013) fastsat, at Inatsisartut
selv afgør gyldigheden af sine medlemmers valg samt spørgsmålet om, hvorvidt et medlem har
mistet sin valgbarhed. Spørgsmålet afgøres af Inatsisartut efter indstilling fra det foreløbige udvalg
til valgs prøvelse, jf. § 1. stk. 2-3, i Forretningsorden for Inatsisartut.
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Efter et valg afgøres spørgsmålet om medlemmernes valgbarhed således først, når Inatsisartut
træder sammen, hvilket normalt sker et antal uger efter valgdagen.
Retten til vederlag efter vederlagslovens § 2, stk. 1, 1. pkt., indtræder først, når Inatsisartut har
godkendt det pågældende medlems valgbarhed, men med virkning fra valgdagen. En person, hvis
valgbarhed ikke godkendes, har således ikke krav på vederlag for perioden mellem valgdagen og
den dag, hvor Inatsisartut træffer afgørelse vedr. valgbarheden.

Til nr. 2 (§ 6, stk. 4, 1. pkt.)
Det foreslås, at Formanden for Inatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut og medlemmer af
Naalakkersuisut oppebærer vederlag fra den dag, de indtræder i hvervet.
Bestemmelsen regulerer, fra hvilket tidspunkt optjeningen af vederlag påbegyndes, men ikke på
hvilket tidspunkt første udbetaling af vederlag skal finde sted.
Til § 2
Det foreslås, at ændringsforslaget træder i kraft 1. juli 2016.
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