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BETÆNKNING
afgivet af Udvalget for Forretningsordenen
vedrørende

Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2016 om ændring af landstingslov om
vederlag m.v. til medlemmer afInatsisartut og Naalakkersuisut m.v.
(Vederlagsperiodens start )
Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen bestået af:
Inatsisartutmedlem Lars-Emil Johansen, Siumut, formand
Inatsisartutmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Justus Hansen, Demokraterne
Inatsisartutmedlem Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Inatsisartutmedlem Steen Lynge, Atassut
Inatsisartutmedlem Anthon Frederiksen, Partii Naleraq

Indledning
Forslaget er fremlagt på baggrund af et beslutningsforslag fra FM1S/41 om, at pålægge
Naalakkersuisut at fremsætte forslag til ændring af vederlagsloven således, at medlemmer af
Inatsisartut først modtager vederlag fra den dag de bliver valgt til Inatsisartut og
Naalakkersuisut først modtager vederlag fra den dag de indtræder i Naalakkersuisut.
Et enigt udvalg indstillede punktet FM1S/41 til vedtagelse, som dette lovforslag ligeledes er
en opfølgning herpå.
Det her fremsatte lovforslag er fremsat af Naalakkersuisut og formandskabet for Inatsisartut i
forening.
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Nærværende lovforslag blev ved Inatsismwts førstebehandling den 8. april 2016 henvist til
behandling i Udvalget for Forretningsorden.

Forslagets overordnede indhold og formål
Det foreslås, at nyvalgte Inatsisartutmedlemmer fremover først modtager vederlag fra den
dag, de bliver valgt, dvs. fra valgdagen, fremfor fra den første dag i den måned, hvor de bliver
valgt. Det foreslås endvidere at formanden for Inatsismwt, Formanden for Naalakkersuisut og
medlemmer afNaalakkersuisut oppebærer vederlag fra den dag de indtræder i hvervet.
1. behandling af forslaget i Inatsisartut
Der konstateredes under førstebehandlingen opbakning til forslaget fra Inuit Ataqatigiit,
Demokraterne, Partii Naleraq og Atassut og løsgænger Naaja Nathanielsen, der støttede
forslaget i foreliggende form.

Siumut afviste lovforslaget i sin foreliggende form med opfordring om, at der til næste
valgperiode skabes forbedringer af vederlaget for Inatsisartut og Naalakkersuisut.
Som begrundelser for afvisningen af lovforslaget blev særligt angivet, at hvervet som
folkevalgt bør være økonomisk attraktivt i th.t. erhvervsudøvelse i øvrigt, også med henblik
på rekruttering af kvalificerede parlamentarikere.

Udvalgets behandling af forslaget
De vederlagsmæssige vilkår for medlemmer af Inatsisartut
Forslaget har til formål at ændre bestemmelsen i § 2, stk. 1, 1. pkt. i Vederlagsloven, som har
følgende ordlyd:

"Et medlem af Inatsisartut oppebærer vederlag og omkostningstillægfra den 1. i den
måned, hvor godkendelse af vedkommendes valg finder sted .... "
Til:

"Et medlem af Inatsisartut oppebærer vederlag og omkostningstillæg fra
valgdagen .... "
Det konstateres umiddelbmi, at forslaget alene vil påvirke helt nyvalgte medlemmer af
Inatsismiut. Medlemmer, som opnår genvalg, vil således ikke blive berørt, idet disse i medfør
af § 2, stk. 1, sidste punktum, oppebærer fuldt vederlag til udgangen af den måned, hvor de
udtræder af Inatsisartut, og dermed også i hele den måned, hvor valg finder sted.
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De vederlagsmæssige vilkår for formanden for Inatsisatiut, Formanden for Naalaldcersuisut
samt medlemmer afNaalakkersuisut
Forslaget har endvidere til formål at ændre bestemmelsen i § 6, stle. 4, 1. pkt. i
Vederlagsloven, som har følgende ordlyd:

"lnatsisartutformanden, Naalakkersuisutformanden og medlemmer af
Naalakkersuisut oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, de er valgt og
indtil udgangen af den måned hvor hvervet ophører. "
Til:
"Formanden for lnatsisartut, Formanden for Naalakkersuisut og medlemmer af
Naalakkersuisut oppebærer vederlag fra den dag de indtræder i hvervet og
indtil udgangen af den måned, hvor hvervet ophører. "
De økonomiske konsekvenser af et sådant eventuelt ændringsforslag lader sig for nuværende
ildce nærmere ansætte, men det må umiddelbart skønnes at kunne medføre en mindre
besparelse for Landskassen i de år, hvor der afholdes valg til Inatsisartut eller sker
udskiftninger i N aalakkersuisut.
Om rekmttering af pat'lamentarikere
Med hensyn til forbedringer af rekmtteringsgrundlaget for nye politikere på baggmnd af
forslaget henviser udvalget til betænkningen til FM1S/41 hvoraf der fremgår følgende:
"Det blev ved forslagets førstebehandling anført, at der generelt bør tilsikres attraktive
vederlagsmæssige vilkår for medlemmer af lnatsisartut med henblik på løbende rekruttering

afparlamentarikere.
At de vederlagsmæssige vilkår generelt kan have betydning i forhold til muligheden for at
tiltrække kandidater, lader sig næppe betvivle. FS.v.a. det konkrete forslag forekommer det
dog ikke sandsynligt, at det vil afskrække nogen fra at stille op til lnatsisartut, at vederlag
først udbetales fra den dag, hvor valget afholdes. "
Forslagets økonomiske konsekvenser
Der ses ikke grundlag for at anfægte de af lovforslagets bemærkninger anførte formodede
økonomiske konsekvenser af forslaget.

Udvalgets indstillinger
Et enigt udvalg indstiller på denne baggmnd forslaget til vedtagelse.
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anføtie forståelse skal udvalget hermed
overgive forslaget til 2. behandling.
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