
27. oktober 2017 EM2017/029 

BETÆNKNING 

Afgivet af Anlægsudvalget 

vedrørende 

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

konkurrence og landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester. 

(Sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet og 

internationalt samarbejde) 
Fremsat af Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen 18. oktober 2017 bestået af: 

Inatsisartutmedlem Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit, formand 

Inatsisartutmedlem Jens-Erik Kirkegaard, Siumut, næstformand 

Inatsisartutmedlem Pitsi Høegh, Siumut 

Inatsisartutmedlem Jess Svane, Siumut 

Inatsisartutmedlem Villy Olsvig, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget har efter 1. behandlingen den 4. oktober 2017 under EM20 17 gennemgået forslaget. 

1. Forslagets indhold og formål 

Formålet med forslaget er, at gennemføre en åben og transparent konkUlTenceregulering af 

teleområdet, samt at effektivisere myndighedsbehandlingen på områderne for samtrafik og 

netadgang. 

2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 
Forslaget blev positivt modtaget der var generelt opbakning til forslaget. 

3. Høringssvar 
De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er 

formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab. 
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Udvalget konstaterer, at forslaget har undergået en grundig høringsproces og at man på et 

tidliget tidspunkt har sendt udkast i branchehøring til: TELE-POST, Inui:IT AIS, GVT, Nuuk 

TV og Grønlands Erhverv. Samt at der i forbindelse med branchehøringen blev afholdt møde 

med de vigtigste aktører i branchen om forslaget. Her deltog TELE-POST, Inui:IT AIS, GVT, 

Nuuk TV og Grønlands Erhverv. 

Endelig har forslaget været i offentlig høring på Selvstyrets høringsportal samt udsendt i 

høring til samtlige departementer, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq, Qeqqata 

Kom-munia, Qaasuitsup kommunia, KANUKOKA, Grønlands Erhverv, Nuuk TV, GTV, 

Comby AIS, Inui :it AIS, TELE-POST. 

4. Lovteknisk gennemgang 
Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget anmodet medlemmet af 

Naalakkersuisut for infrastruktur mv. om en teknisk gennemgang af forslag til lov om 

telekommunikation og teletjenester, EM20171109, som er afgivende lov og ressOli i forhold til 

nærværende lovforslag. 

Den 16. oktober afholdtes således en lovteknisk gennemgang, hvor udvalget havde mulighed 

for at stille spørgsmål samt fremkomme med eventuelle bemærkninger til lovgivningen på 

infrastrukturområdet generel t. 

Til den lovtekniske gennemgang var også de partier, som ikke er repræsenteret 

Anlægsudvalget samt løsgængeren inviteret. 

5. Udvalgets behandling af forslaget 
Udvalget har gennemgået forslaget og konstaterer, at forslaget til lov om telekommunikation 

teletjenester (EM20 1711 09) erstatter Landstingsforordning om Telekommunikation og 

Teletjenester fra 2006 samt flytter to områder til konkurrenceloven. Det er disse to områder, 

der behandles i nærværende forslag. 

Udvalget noterer sig, at de rent praktisk drejer sig om, at regler for samtrafik og tilsyn med 

samtrafik flyttes til konkurrenceloven og at tilsyn med regnskabsforhold ligeledes flyttes til 

Konkurrenceloven. 

Udvalget har bemærket, at forslaget har undergået en betydelig lovgivningsmæssig proces, 

hvor de primære parter er blevet inddraget i lovgivningsprocessen på et meget tidligt 

tidspunkt. Udvalget vil gerne anerkende denne arbejdsform og i øvrigt opfordre til, at den 

2 
EM2017/029 
J.nr. 01.37.01.03-00125 
J.nr 00.00.00117EM-LABU-00029 



27. oktober 2017 EM2017/029 

bliver brugt i forbindelse med andre lovgivningsinitiativer. 

På grundlag af de stillede tekniske spørgsmål og de hertil afgivne mundtlige svar har udvalget 

ikke anledning til at foretage sig yderligere i dette andragendes behandling. 

6. Forslagets økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 

almindelige bemærkninger. 

Det er her anført, at forslaget vil være forbundet med visse implementeringsomkostninger for 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Det forventes, at det nye sagsområde vil kræve et 

juridisk årsværk i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. 

Samtidig sikrer de nye regler en effektivisering af den konkurrenceretlige regulering af 

telebranchen, hvilket gør sagsbehandlingen mere effektiv. 

Udgifterne til implementeringen af reglerne afholdes indenfor rammen af Forbruger- og 

KonkulTence-styrelsens bevilling på hovedkonto 62.30.01. 

7. Udvalgets indstillinger 

Et enigt anlægs udvalg indstiller forslaget til vedtagelse i den foreliggende form. 
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Med disse bemærkninger og med den betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 2. behandling. 

øtid~ 
J ens-Erik Kirkegaard, 

Jess Svane 
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Bendt B. Kristiansen, 

Formand 

Pitsi Høegh 

Villy Olsvig 

4 


