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BETÆNKNING 

Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget 

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

regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland 
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Erhvervs-og Råstofudvalget har under behandlingen senest bestået af: 

Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit, formand 

Inatsisartutmedlem Justus Hansen Demokratiit, næstformand 

Inatsisartutmedlem Nikkulaat Jeremiassen, Siumut 

Inatsisartutmedlem Jens-Erik Kirkegaard, Siumut 

Inatsisartutmedlem Knud Kristiansen Siumut 

Inatsisartutmedlem Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq 

1. Forslagets indhold og formål 
Forslaget ændrer § 6, stk. 3, således at tilladelse til ansættelse af udefrakommende 

arbejdskraft ikke længere betragtes som givet, hvis der ikke er truffet afgørelse inden 14 dage 

efter ansøgnings indgivelse. I stedet skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse inden 14 dage 

efter indgivelse af ansøgning om udefrakommende arbejdskraft, med mindre at 

kommunalbestyrelsen finder, at der er behov for at indhente yderligere oplysninger eller 

dokumentation. 

2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 
Erhvervsudvalget kan af ordførerindlæggene og de faldne bemærkninger under forslagets 

førstebehandling konstatere, at forslaget nyder tilslutning blandt et flertal ordførerne. 

Erhvervsudvalget tager dette politiske signal fra Inatsisartut til efterretning. 
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3. Høringssvar 

Forslaget har i perioden 12. april 2017 til 10. maj 2017 været i høring hos følgende: 

Grønlands Erhverv(GE), NUSUKA, SIK, KANUKOKA, Kommuneqarfik Sermersooq 

Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq og samtlige departementer i 

selvstyret. 

Forslaget har ligeledes i samme periode været lagt ud på selvstyrets høringsportal. Der er 

modtaget høringssvar fra følgende: SIK, GE, Kommuneqarfik Sermersooq, KANUKOKA, 

Departementet for Natur og Miljø, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og 

Kirke, Departementet for Råstoffer og Departementet for Finanser og Skatter. 

Erhvervs-og Råstofudvalget finder, at høringsperioden fremstår som rimelig henset til 

forslagets begrænsede omfang og har ikke kommentarer til høringsperiodens længde. 

Udvalget anser tillige, at Naalakkersuisut i et passende omfang har inddraget og gengivet 

høringsparternes bemærkninger. Naalakkersuisut har tillige i forslagets almindelige 

bemærkninger uddybet og beskrevet lovforslagets målsætning og indhold i forhold til 

høringsparternes tilkendegivelser og bekymringer. Udvalget finder derfor ikke anledning til at 

knytte yderligere kommentarer til høringsprocessen. 

4. Udvalgets behandling af forslaget 
Inatsisartut vedtog på forårssamlingen FM20l6/85, hvor Naalakkersuisut pålægges senest til 

EM2017 at fremsætte forslag til ændring af § 6, stk. 3, i landstings loven om regulering af 

arbejdskrafttilgangen i Grønland. Nærværende lovforslag er fremsat i medfør af denne 

beslutning. Da lovforslaget består af en paragraf finder udvalget anledning til at fatte sig i 

korthed. Udvalget skal i den forbindelse henvise til udvalget betænkning om FM16/85 hvor 

baggrunden for nærværende lovforslag blev behandlet uddybende. Udvalget finder 

afslutningsvis anledning til at knytte enkelte principielle overvejelser til nærværende forslag. 

Det er udvalgets forventning at Naalakkersuisut vil følge, hvorledes loven kommer til at 

fungere i praksis hos kommunerne, både hvad angår mulige administrative byrder hos 

kommunerne og ikke mindst en smidig og effektiv betjening af erhvervslivet. Såfremt loven 

måtte have utilsigtede effekter er det udvalgets forventning, at Naalakkersuisut vil tage 

initiativ til at korrigere dette. 
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5. Forslagets økonomiske konsekvenser 
Naalakkersuisut har i forslagets almindelige bemærkninger, beskrevet forslagets økonomiske 

og administrative konsekvenser. Udvalget finder ikke anledning til at kommentere yderligere 

på dette. 

6. Udvalgets indstillinger 
Et flertal bestående af repræsentanterne fra Inuit Ataqatigiit, Siumut og Partii Naleraq 

indstiller forslaget til vedtagelse. 

Et mindretal bestående af repræsentanten fra Demokratiit indstiller med nedestående 

bemærkninger forslaget til forkastelse. 

For Demokraterne er det vigtigt, at erhvervslivet her i landet har så gode vilkår som 

overhovedet muligt. For at virksomheder kan fungere optimalt er det essentielt, at der er den 

nødvendige arbejdskraft til rådighed for, at virksomheden kan gøre, hvad den nu engang er sat 

i verden til at gøre. Vi mener, at det er yderst vigtigt, at en virksomhed søger arbejdskraft 

internt i landet, så arbejdsløsheden kan fortsætte den faldende tendens, som vi er vidner til i 

øjeblikket. Men vi må i den forbindelse ikke glemme hensynet til virksomhederne. Det må 

ikke gå ud over virksomhederne, at kommunerne ikke er hurtige nok til at træffe afgørelser i 

sager, der vedrører tilladelse til ansættelse eller anvendelse af udefrakommende arbejdskraft. 

På den baggrund mener vi, at ordningen med, at en manglende afgørelse automatisk betyder, 

at virksomheden får tilladelsen er lige som den skal være. Langsommelighed i den offentlige 

sektor må aldrig gå ud over de private virksomheder, der er drivkraften i at skabe vækst og 

arbejdspladser i vort land." Denne udtalelse står vi ved, og vi indstiller derfor forslaget til 

forkastelse. 
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Med disse bemærkninger og med den betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 2. behandling. 

Jens-Erik Kirkegaard 

Kelly Berthelsen 
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Knud Kristiansen 

Per Rosing-Petersen 
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