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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

  

1. Indledning 

Formandskabet har fundet behov for en regulering af det offentlige tilskud til partiers, 

kandidatforbunds og løsgængeres arbejde i Inatsisartut.  

 

Tilskuddet har formelt ikke været reguleret siden 2006. Der er i mellemtiden sket en udhuling af 

tilskuddet gennem udviklingen i forbrugerpristallet. Værdien af det årlige tilskud er i perioden 

faldet med godt. 30 %. Formandskabet har på den baggrund vurderet, at der er behov for en 

kompenserende forhøjelse af tilskuddet. 

 

Formandskabet har samtidig fundet, at tilskuddet fremover bør reguleres årligt efter det grønlandske 

reguleringspristal, således at man undgår, at tilskuddet over en årrække udhules. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Lovforslaget indebærer en forhøjelse af det offentlige tilskud til partiers, kandidatforbunds og 

løsgængeres arbejde i Inatsisartut. 

 

Efter gældende regler har partier, som ved seneste valg har opnået repræsentation i Inatsisartut, ret 

til et grundtilskud på 650.000 kr. årligt, hvortil kommer et mandattilskud på 210.000 kr. årligt for 

hvert af partiets mandater. Tilsvarende gælder for kandidatforbund, og for medlemmer valgt som 

enkeltkandidat.  

 

Partier, som ikke ved seneste valg opnåede repræsentation i Inatsisartut, men som et eller flere 

medlemmer efterfølgende er overgået til at repræsentere, har ret til et mandattilskud på 210.000 kr. 

årligt for hvert af partiets mandater.  

 

Medlemmer, som i løbet af en valgperiode er udtrådt af et parti eller kandidatforbund 

(”løsgængere”) har ligeledes ret til et årligt mandattilskud på 210.000 kr. 

 

Forslaget indebærer, at såvel grundtilskud som mandattilskud forhøjes med godt 30 %. 

Grundtilskuddet udgør herefter 850.000 kr. årligt, mens mandattilskuddet udgør 275.000 kr. årligt 

pr. mandat. 

 

Samtidig indebærer forslaget, at tilskuddet fremover reguleres ved hvert kalenderårs begyndelse, 

første gang i 2019.  
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Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

 

 

Gældende formulering 

 

Lovforslaget 

  

§ 1 

I landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om 

økonomisk tilskud til politisk arbejde, som 

ændret ved blandt andet Landstingslov nr. 8 af 

1. juni 2006, Inatsisartutlov nr. 25 af 18. 

november 2010, og senest ved Inatsisartutlov 

nr. 4 af 3. juni 2015 foretages følgende 

ændringer: 

 

 

  § 2. Et politisk parti, der er repræsenteret i 

Inatsisartut, har ret til tilskud til partiets 

politiske arbejde, bestående af et 

grundtilskud på 650.000 kr. årligt samt et 

mandattilskud, der udgør 210.000 kr. årligt 

for hvert af partiets mandater. 

  Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte grundtilskud og 

mandattilskud ydes endvidere til 

medlemmer af Inatsisartut, der er valgt uden 

for et parti eller kandidatforbund. 

  Stk. 3. Er flere medlemmer af Inatsisartut 

valgt i kandidatforbund med hinanden, ydes 

kandidatforbundet som sådant et samlet 

tilskud til medlemmernes politiske arbejde, 

som om de repræsenterede et politisk parti. 

  Stk. 4. […] 

 

 

 

1. § 2, stk. 1, affattes således: 

  ”  Et politisk parti, der er repræsenteret i 

Inatsisartut, har ret til tilskud til partiets 

politiske arbejde, bestående af et grundtilskud 

på 850.000 kr. årligt samt et mandattilskud, der 

udgør 275.000 kr. årligt for hvert af partiets 

mandater. Grundtilskuddet og 

mandattilskuddet reguleres 1 gang årligt ved 

kalenderårets begyndelse i overensstemmelse 

med det grønlandske reguleringspristal, dog 

oprundet til det nærmeste antal kroner, som 

kan deles med 100. Regulering finder sted 

første gang i 2019.”  

 

 

  § 3a. Et politisk parti, som ikke ved 

seneste valg til Inatsisartut var opstillet eller 

opnåede repræsentation i Inatsisartut, men 

 

 

2. § 3 a, stk. 1, affattes således: 

”  Et politisk parti, som ikke ved seneste valg 

til Inatsisartut var opstillet eller opnåede 
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som et eller flere medlemmer af Inatsisartut 

efterfølgende overgår til at repræsentere, har 

ret til tilskud til partiets politiske arbejde i 

Inatsisartut. Tilskuddet udgør 210.000 kr. 

årligt for hvert af partiets mandater. 

  Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes i det år, 

hvor partiet opnår repræsentation, som en 

forholdsmæssig del af det årlige 

tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den 

måned, hvor partiet opnår repræsentation. 

  Stk. 3. Har en repræsentant for partiet 

modtaget tilskud efter § 4 som løsgænger, 

før den pågældende overgik til at 

repræsentere partiet, kan der ikke ydes 

partiet mandattilskud for det pågældende 

mandat i den periode, som repræsentantens 

tilskud efter § 4 skal dække. 

repræsentation i Inatsisartut, men som et eller 

flere medlemmer af Inatsisartut efterfølgende 

overgår til at repræsentere, har ret til tilskud til 

partiets politiske arbejde i Inatsisartut. 

Tilskuddet udgør 275.000 kr. årligt for hvert af 

partiets mandater. Tilskuddet reguleres 1 gang 

årligt ved kalenderårets begyndelse i 

overensstemmelse med det grønlandske 

reguleringspristal, dog oprundet til det 

nærmeste antal kroner, som kan deles med 100. 

Regulering finder sted første gang i 2019.” 

 

 

 

  § 4. Et medlem af Inatsisartut, valgt for et 

parti eller kandidatforbund, som udtræder af 

partiet eller kandidatforbundet, har ret til 

tilskud til sit politiske arbejde i Inatsisartut. 

Tilskuddet udgør årligt 210.000 kr. 

  Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes, i året for 

udtræden af parti eller kandidatforbund, 

som en forholdsmæssig del af det årlige 

tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den 

måned udtræden af parti eller 

kandidatforbund finder sted. 

  Stk. 3. […] 

 

 

 

3. § 4, stk. 1, affattes således: 

”  Et medlem af Inatsisartut, valgt for et parti 

eller kandidatforbund, som udtræder af partiet 

eller kandidatforbundet, har ret til tilskud til sit 

politiske arbejde i Inatsisartut. Tilskuddet 

udgør årligt 275.000 kr. Tilskuddet reguleres 1 

gang årligt ved kalenderårets begyndelse i 

overensstemmelse med det grønlandske 

reguleringspristal, dog oprundet til det 

nærmeste antal kroner, som kan deles med 100. 

Regulering finder sted første gang i 2019.” 

 

  

§ 2 

  

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 

2018.  

 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige  
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Forslagets økonomiske konsekvenser afhænger af hvor mange partier, kandidatforbund og 

enkeltkandidater, der ved seneste valg har opnået repræsentation i Inatsisartut. 

 

Det samlede tilskud har i det seneste kalenderår udgjort kr. 9.900.000, fordelt på 5 partier og 2 

løsgængere. Med en tilsvarende fordeling ville forslaget indebære et samlet tilskud på kr. 

12.775.000 kr.  

 

Aktuelt er 4 partier og 1 løsgænger repræsenteret i Inatsisartut. Disse vil med de gældende regler 

have ret til et årligt tilskud på i alt 9.110.000 kr. Med en tilsvarende fordeling vil forslaget indebære 

et samlet årligt tilskud på 11.925.000 kr. 

 

De administrative konsekvenser af forslaget afhænger af, hvorledes partier m.v. anvender 

tilskudsforøgelsen. Såfremt der er partier, som ønsker at udvide antallet af medarbejdere i partiets 

sekretariat, må dette som udgangspunkt påregnes at medføre behov for et øget antal kontorer.  

Inatsisartut har ikke aktuelt ledig kontorkapacitet, som kan dække et sådant behov. 

 

Baseret på hidtidige erfaringer må en eventuel forøgelse af antallet af partiansatte desuden påregnes 

at kunne indebære en stigning i antallet af medlemsforslag og § 37-spørgsmål, og dermed indirekte 

et øget ressourcebehov i hhv. departementerne og i Bureau for Inatsisartut. En forøgelse i antallet af 

medlemsforslag vil endvidere kunne få betydning i forhold til samlingernes længde.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet  

Der forventes ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Lovforslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet, naturen og folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Lovforslaget indebærer ingen konsekvenser for borgerne. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Lovforslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Lovforslaget har ikke været i høring. Dette skyldes, at forslaget alene vedrører det offentlige tilskud 

til partiers, kandidatforbunds og løsgængeres arbejde i Inatsisartut. 
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1  

Det foreslås, at grundtilskud og mandattilskud til indvalgte partier og kandidatforbund, samt til 

medlemmer valgt uden for partierne, forhøjes og herefter årligt reguleres efter det grønlandske 

reguleringspristal. 

 

Grundtilskuddet forhøjes fra 650.000 kr. til 850.000 kr. om året, mens mandattilskuddet forhøjes fra 

210.000 kr. til 275.000 kr. om året. 

 

Den årlige regulering finder sted ved kalenderårets begyndelse, første gang i 2019. Reguleringen 

sker på grundlag af det grønlandske reguleringspristal. 

 

Til nr. 2  

Det foreslås, at mandattilskuddet til partier, som ikke har opnået repræsentation ved seneste valg til 

Inatsisartut, men som et eller flere medlemmer af Inatsisartut efterfølgende overgår til at 

repræsentere, forhøjes og herefter årligt reguleres efter det grønlandske reguleringspristal. 

 

Mandattilskuddet forhøjes fra 210.000 kr. til 275.000 kr. om året. 

 

Den årlige regulering finder sted ved kalenderårets begyndelse, første gang i 2019. Reguleringen 

sker på grundlag af det grønlandske reguleringspristal. 

 

Til nr. 3  

 

Det foreslås, at mandattilskuddet til medlemmer af Inatsisartut, som er valgt for et parti eller 

kandidatforbund, men som er udtrådt heraf uden at være indtrådt i andre partier eller 

kandidatforbund (”løsgængere”) forhøjes og herefter årligt reguleres efter det grønlandske 

reguleringspristal. 

 

Mandattilskuddet forhøjes fra 210.000 kr. til 275.000 kr. om året. 

 

Den årlige regulering finder sted ved kalenderårets begyndelse, første gang i 2019. Reguleringen 

sker på grundlag af det grønlandske reguleringspristal. 

 

Til § 2 
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Bestemmelsen angiver forslagets ikrafttrædelsestidspunkt. 

 

 


