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BETÆNKNING 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

vedrørende 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ophævelse af landstingslov om 

optagelse af lån i udlandet. 

(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem Jens Immanuelsen, Siumut, formand 
Inatsisartutmedlem Randi V. Evaldsen, Demokraterne, næstformand 

Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Bendt Kristiansen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Martha Lund Olsen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Ineqi Kielsen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget har efter 1. behandlingen 21. april 2017 gennemgået forslaget. 

1. Forslagets indhold og formål 

Forslagsstiller anfører at landstingsloven ikke tjener noget rimeligt formål i dag, herunder at 
det forekommer at stride mod god praksis, at Naalakkersuisut kan optage større lån uden at 

forelægge sagen for, hverken Inatsisartut eller Finans- og Skatteudvalget. 

2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Forslaget fik ved 1. behandlingen en positiv modtagelse, og der blev udtrykt generel 

tilslutning til forslaget. Under forslagets 1. behandling blev efterlyst regler og procedurer for 
låne optagelser, der kan sikre bedst mulig varetagelse af Selvstyrets lånevirksomhed. 

3. Udvalgets behandling af forslaget 

Finans- og Skatteudvalget skal udtrykke sin tilfredshed med, at der med nærværende forslag 
skabes klarhed over, at ethvert lån, som Grønlands Selvstyre ønsker at optage, skal forelægges 

Inatsisartut eller Finans- og Skatteudvalget forinden låneoptagelsen finder sted. 

Finans- og Skatteudvalget har bemærket, at der under forslagets 1. behandling blev efterlyst 

regler og procedurer for låneoptagelser, der kan sikre bedst mulig varetagelse af Selvstyrets 

lånevirksomhed. I henhold til tekstanmærkning til formålskonto 20.10 Særlige formål i 
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finansloven, kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere regler om adgang til lånoptagelse. På 
samme måde kan Naalakkersuisut, i henhold til Inatsisartutlov nr. 26 af 2016 om 

Kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, fastsætte nærmere regler om 
optagelse af og tilladelse til optagelse af lån m.v. Udvalget har i forbindelse med sin 

behandling af forslaget ønsket Naalakkersuisuts redegørelse for, hvordan ovennævnte 
bemyndigelser er anvendt til sikring af Selvstyrets opnåelse af de bedst mulige 

lånebetingelser. Naalakkersuisuts besvarelse er vedlaget nærværende betænkning som bilag. 

4. Forslagets økonomiske konsekvenser 
Finans- og Skatteudvalget har ingen kommentarer til forslagsstillerens forventninger til 

forslagets økonomiske og administrative konsekvenser. 

5. 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 2. behandling. 

Randi V. Evaldsen 

Bendt B. Kristiansen 
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J ens Immanuelsen, 

formand 

Peter Olsen 

Martha Lund Olsen 

Kelly Berthelsen 
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Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq 

Naalakkersuisoq for Finanser og Skalter 
NAALAKKE RSU I SUT 

GOVERNMENT OF GREENLAND 

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg 

HER 

FM 2017/19 - Spørgsmål vedrørende regler og procedurer omkring 
låneoptagelser 

Finans- og Skatteudvalget har ved skrivelse af 2. maj 2017 ønsket en redegørelse for, 
hvordan Naalakkersuisut har sikret, at Selvstyret har opnået de bedst mulige 
lånebetingelser. Udvalget har herved henvist til tekstanmærkning til formålskonto 20.10 
Særlige formål i finansloven, hvorefter Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler 
om adgang til lånoptagelse, og til at Naalakkersuisut i henhold tillnatsisartutlov nr. 26 af 
28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og 
regnskaber kan fastsætte nærmere regler om optagelse af og tilladelse til optagelse af 
lån m.v. 

De væsentligste dele af Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes 
og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber træder i kraft den 1. januar 2018. Der 
foregår i øjeblikket et arbejde med udformning af de bekendtgørelser m.v., der skal 
understøtte lovens implementering ved dens ikrafttræden. Arbejdet omfatter også de 
nærmere regler, som bør fastsættes med hensyn til optagelse og tilladelse til optagelse 
af lån. Arbejdet er endnu ikke så langt fremme, at der foreligger et egnet udkast til 
drøftelse med eksterne parter. 

I henhold til tekstanmærkning til formålskonto 20.10 Særlige formål i finansloven er 
Naalakkersuisut bl.a. bemyndiget til , at omlægge Selvstyrets Iikviditets- og 
gældsporteføljer samt med løbende orienteringer tillnatsisartuts Finans- og 
Skatteudvalg, at optage lån til imødegåelse af likviditetssvingninger m.v. i Selvstyret. 
Naalakkersuisut bemyndiges i tilknytning hertil til at indgå aftaler om finansielle 
produkter; herunder rente- og valutaprodukter. 

Det har som følge af Selvstyrets gode likviditet ikke hidtil været nødvendigt at gøre brug 
af bemyndigelsen. Når bestemmelsen på trods heraf er videreført fra tidligere år skyldes 
det, at der kan opstå situationer, hvor Naalakkersuisut har brug for at kunne handle 
hurtigt. Som eksempel kan nævnes en situation, hvor Selvstyrets frie likviditet er 
tilstrækkelig til at dække de ordinære udgifter, men ikke væsentlige udgifter til f.eks. 
ekstraordinære indskud i et nødlidende Selvstyreejet selskab eller lignende, hvor 
hjemmel til at foretage et sådant indskud i øvrigt foreligger. 

Da ingen af de to regelsæt hidtil har dannet grundlag for optagelse af lån, er der ingen 
erfaringer for, hvordan Selvstyret i disse tilfælde kan opnå de bedste lånebetingelser. 

Det kan oplyses, at Selvstyrets nuværende gæld er på ca. 525 mio. kr. Gælden blev 
stiftet i 2010 og 2012 med henblik på at opføre vandkraftværker i Sisimiut og lIulissat. 
Inden gælden blev optaget, blev der ført en række forhandlinger om lånebetingelserne 
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med långiverne (Nordisk Investeringsbank). Herudover er der i nyere tid ikke optaget 
lån. 

I tekstanmærkningen til formålskonto 20.10 er Naalakkersuisut endvidere bemyndiget til 
at indgå professionelle porteføljemanagementaftaler. 

Med hjemmel i tekstanmærkningen er indgået aftale med Grønlandsbanken og Bank 
Nordik om at administrere selvstyrets obligationsporteføljer. Bank Nordik forvalter 
obligationer for omkring 200 mio. kr. og Grønlandsbanken forvalter obligationer for 
omkring 600 mio. kr. 

Der er fastsat klare regler for porteføljerne. Efter aftale må de to banker kun investere i 
sikre obligationer. Derudover afholdes der årligt et møde, hvor renter og vilkår bliver 
genforhandlet. Det er også aftalt med de to banker, at selvstyrets 
obligationsbeholdninger kan omsættes til kontanter indenfor to bankdage, såfremt et 
akut behov for likviditet i større omfang måtte vise sig . 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

Aqqaluaq B. Egede 
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