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TILLÆGSBETÆNKNING
Afgivet

Finans- og Skatteudvalget
vedrørende

Forslag til: Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning
Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer
Afgivet

forslagets 3. behandling

Udvalget har efter konstituering den 31. oktober 2016 bestået af:
Inatsisartutmedlem Jens Immanuelsen, Siumut, formand
Inatsisartutmedlem Randi V. Evaldsen, Demokraterne, næstformand
Inatsisartutmedlem Nikolaj Jeremiassen, Siumut
Inatsisartutmedlem Jess Svane, Siumut
Inatsisartutmedlem Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit

Udvalget har efter 2. behandlingen den 20. oktober under EM2016 gennemgået forslaget.
1. Forslagets indhold og formål
Forslaget indfører obligatorisk pensionsopsparing for alle personer, som er fyldt 18 år og er
fuldt skattepligtige til Grønland. Forslaget friholder dog personer med en indkomst på under
100.000 kr. om året. Målet med forslaget er, at understøtte en holdbar offentlig økonomi og
forbedre fremtidens pensionisters levestandard.
Naalakkersuisuts ændringsforslag til 3. behandlingen har til hensigt at give Naalakkersuisut
mulighed for også at indgå aftale om oprettelse af pensionsordninger i pengeinstitutter, der
har hjemsted eller fast drifts sted i Grønland.
N aalakkersuisut finder det hensigtsmæssigt, at der åbnes mulighed for at indgå en aftale om
oprettelse af pensionsordninger hos flere forskellige aktører på pensionsmarkedet, jf. forslag
til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat på EM16(EM 2016/22).
Dette gør sig ligeledes gældende, når Naalakkersuisut skal indgå en aftale om
pensionsordninger for personer omfattet af lovens § 7, stk. 5.
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2. Behandling forslaget i
Forslaget blev under førstebehandlingen henvist til udvalgsbehandling, og der er således
afgivet betænkning om forslaget. Et enigt udvalg har i betænkningen indstillet forslaget til
vedtagelse. I denne henstillede udvalget, at forslaget blev henvist til fornyet
udvalgsbehandling forud for 3.-behandlingen, således at udvalget fik mulighed for at forholde
sig til det ændringsforslag, som udvalget var bekendt med, at Naalakkersuisut agtede at
fremsætte.
3. Udvalgets behandling af forslaget
Udvalget har gennemgået Naalakkersuisuts ændringsforslag til 3. behandlingen, og har ingen
yderligere spørgsmål. Udvalget finder det positivt, at Naalakkersuisut vil lægge vægt på enkle
ordninger med lavt omkostningsniveau for pensionsopsparerne, og at pensionsordningen også
i mindre omfang kan indbefatte tilknyttede forsikringer.

4. U dvalgets indstillinger
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse.
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget
overgive forslaget til 3. behandling.
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