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Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

 

1. Indledning  

I landstingslov nr. 13 af 28. oktober 1993 om optagelse af lån i udlandet bemyndiges 

Naalakkersuisut til at optage lån på op til 1.900.000.000 kr. (1,9 mia. kr.). Landstingsloven giver 

således Naalakkersuisut mulighed for at optage lån uden forudgående godkendelse af Inatsisartut 

eller Finans- og Skatteudvalget. Den nugældende landstingslov blev vedtaget på et tidspunkt, hvor 

landskassens gæld gjorde det hensigtsmæssigt at sikre et lånerum med henblik på at kunne 

refinansiere eksisterende gæld. 

 

Med den stedfundne udvikling er det i dag ikke længere hensigtsmæssigt, at Naalakkersuisut i 

praksis kan optage større lån uden forud at have forelagt sagen for Inatsisartut eller Finans- og 

Skatteudvalget som en tillægsbevilling. Tiden må med andre ord anses for at være løbet fra den 

nugældende lov.  

 

Den igangværende planlægning af anlæg af nye og udbygning af eksisterede lufthavne har 

aktualiseret drøftelserne af, om den nuværende landstingslov tjener noget rimeligt formål i dag. Det 

er Naalakkersuisuts vurdering, at det ikke er tilfældet. Det er derfor Naalakkersuisuts opfattelse, at 

landstingslov om optagelse af lån i udlandet bør ophæves. Herved skabes der klarhed over, at 

ethvert lån, som Grønlands Selvstyre ønsker at optage, skal forelægges Inatsisartut eller Finans- og 

Skatteudvalget forinden. 

 

Landstingsloven har senest haft praktisk betydning i 2010 og 2012, hvor loven gav hjemmel til at 

Naalakkersuisut optog lån i Nordisk Investeringsbank på samlet 550 mio. kr.  

 

2. Hovedpunkter i forslaget  

Det foreslås, at landstingslov nr. 13 af 28. oktober 1993 om optagelse af lån i udlandet ophæves, og 

at ophævelsen træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Inatsisartutloven har i praksis ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for det 

offentlige. I det tilfælde, at Naalakkersuisut måtte ønske at refinansiere et af Landskassens lån, vil 

det kræve godkendelse fra Inatsisartut eller Finans- og Skatteudvalget, hvilket i praksis vil kunne 

besværliggøre refinansiering af eksisterende lån. Denne ulempe anses dog som begrænset.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Inatsisartutloven har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 



 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed  

Forslaget har ikke miljø- eller naturmæssige konsekvenser.  Forslaget har heller ikke konsekvenser i 

forhold til folkesundheden.  

 

6. Konsekvenser for borgerne  

Forslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne.  

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget skønnes ikke at have andre konsekvenser.  

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget har ikke været i høring. Der er herved henset til, at forslaget alene vedrører en 

begrænsning af Naalakkersuisuts kompetencer i forhold til Inatsisartut’s, og at landstingsloven ikke 

har haft nogen praktisk betydning i flere år.  

 

Det har ligeledes spillet ind, at det for alle parters skyld vil være hensigtsmæssigt at få bragt klarhed 

på området, så snart det er muligt. 

 

  



Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Det foreslås, at landstingslov nr. 13 af 28. oktober 1993 om optagelse af lån i udlandet ophæves. 

 

Til § 2 

 

Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter lovens kundgørelse. 

 


