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RETTELSESBLAD 

 

Erstatter forslag af 11. august 2017 

Begrundelse 

Med rettelsesbladet foretages enkelte rettelser i den grønlandske version og en ændring af den 

grønlandske titel på landstingslov om Grønlands Statistik fra 1999. 

 

 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Landstingslov om Grønlands Statistik er fra 1999 og der er siden lovens ikrafttræden 

indarbejdet en bemyndigelse til Naalakkersuisut om at fastsætte honorar til 

bestyrelsesformanden ved Inatsisartutlov nr. 36 af 9. december 2015 om ændring af 

landstingslov om Grønlands Statistik (Videregivelse af oplysninger, bestyrelseshonorar). 

 

Ved anordning nr. 1238 af 14. oktober 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om 

behandling af personoplysninger trådte der nye regler i kraft om udveksling af 

personoplysninger. På baggrund heraf og da Landstingsloven fra 1999 trænger til at blive 

opdateret, har Naalakkersuisut besluttet, at der skal foretages en vurdering af, om 

udformningen af loven om Grønlands Statistik skal ændres. Dette arbejde vil blive igangsat 

og forventes færdiggjort inden for de kommende år. 

 

Ønsket om at sikre et så bredt rekrutteringsgrundlag som muligt har imidlertid gjort det 

aktuelt at foreslå en ændring af de gældende regler for honoraret til bestyrelsesmedlemmerne i 

Grønlands Statistik før ovennævnte arbejde påbegyndes.  

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Det foreslås, at honorering af bestyrelsesmedlemmer i Grønlands Statistik tilpasses den 

resterende honorarpolitik, som bl.a. gør sig gældende ved sammensætning af bestyrelsen i 

Kalaallit Nunaata Radioa.  

 

Det foreslås derfor at bemyndige Naalakkersuisut til at fastsætte regler for fastsættelse af 

bestyrelsesmedlemmers honorar, og ligeledes at fastsætte regler til godtgørelse af udgifter til 

bestyrelsesmedlemmernes rejser, fortæring, ophold og lignende, når disse udgifter er afholdt i 

forbindelse med bestyrelsesmedlemmernes virke i Grønlands Statistik. 

 

Det foreslås, at niveauet for honoraret til bestyrelsesmedlemmer maksimalt kan udgøre kr. 

35.000 årligt og for bestyrelsesformanden kan udgøre kr. 90.000 årligt. Niveauforskellen 

skyldes, at honoraret skal være afstemt med det ansvar, som pålægges bestyrelsesformanden i 
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Grønlands Statistik, og der tages derfor højde for, at bestyrelsesformanden ikke er pålagt 

noget ansvar for Grønlands Statistiks økonomiske forhold. 

 

Honoraret er baseret på den store arbejdsindsats, som forventes af bestyrelsesmedlemmerne 

og bestyrelsesformanden i Grønlands Statistik i forbindelse med mødedeltagelse og 

forberedelse til disse, rejsedage, samt omfattende ajourføring i forbindelse med Grønlands 

Statistiks udgivelser 

 

Der forudsættes ligeledes honorar til bestyrelsesmedlemmer, som er lønnet i forbindelse med 

ansættelse i det offentlige eller i offentlige organisationer, herunder eksempelvis 

centraladministrationen, KANUKOKA, kommunerne, GE eller Naturinstituttet.  

 

Grønlands Statistik afholder de øgede udgifter til honorar inden for egen ramme. 

  

Endvidere foretages en rettelse af den grønlandske titel på landstingsloven, så denne stemmer 

overens med nutidig retskrivning.  

 

 

 

Forslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Forslaget 

 § 1 

 

I landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om 

Grønlands Statistik, som ændret ved 

Inatsisartutlov nr. 36 af 9. december 2015, 

foretages følgende ændringer: 

Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om 

Grønlands Statistik 

1. Landstingslovens titel affattes således: 

”Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 

1999 om Grønlands Statistik” 

”Stk. 5.  Naalakkersuisut er bemyndiget til at 

yde et årligt honorar til bestyrelsesformanden 

svarende til halvdelen af det aktuelt 

gældende laveste honorar for 

bestyrelsesformænd i de helt eller delvist 

selvstyreejede aktieselskaber.” 

2. § 5, stk. 5, affattes således: 

”Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler 

om honorering af bestyrelsen og om 

godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes 

udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og 

ophold.” 
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 § 2 

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1.januar 

2018. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Grønlands Statistik afholder den øgede udgift til honorar inden for egen ramme, så det 

forventes ikke, at forslaget vil have bevillingsmæssige konsekvenser for det offentlige.  

 

Grønlands Statistiks merudgift forventes at udgøre kr. 155.000 om året under forudsætning af, 

at hvert bestyrelsesmedlem årligt modtager et honorar på kr. 35.000 og, at 

bestyrelsesformanden modtager 90.000 kr. årligt.  

 

Forslaget forventes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for det 

offentlige. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget forventes ikke at have nævneværdige konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget forventes ikke at have nævneværdige miljø- eller naturmæssige konsekvenser. 

Forslaget forventes heller ikke at have konsekvenser i forhold til folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget forventes ikke at have nævneværdige konsekvenser for borgerne. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer mv. 

Forslaget har været til høring i perioden 5. maj til 9. juni 2017 hos:  

SIK, Grønlands Erhverv (GE), NUSUKA, KANUKOKA, Formandens Departement, 

Departementet for Råstoffer, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, 

Departementet for Sundhed, Departementet for Fiskeri og Fangst, Departementet for Sociale 

Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Departementet for Uddannelse, Kultur, 
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Forskning og Kirke, Departementet for Natur og Miljø, Departementet for Selvstændighed, 

Udenrigsanliggender og Landbrug, Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, 

Infrastruktur og Boliger, samt på Naalakkersuisuts høringsportal.  

 

Der er indgået høringssvar fra Formandens Departement, Departementet for Uddannelse, 

Kultur, Forskning og Kirke, Udenrigsdirektoratet, Departementet for Natur og Miljø, og 

Departementet for Sundhed.  

 

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Udenrigsdirektoratet, 

Departementet for Natur og Miljø, og Departementet for Sundhed havde ingen bemærkninger 

til forslaget. 

 

Formandens Departement bemærker, at det er uhensigtsmæssigt i regler om 

bestyrelseshonorar i Grønlands Statistik at henvise til de vejledende satser for honorering af 

bestyrelsesmedlemmer i selskaberne. For det første er der ingen saglig sammenlignelighed til 

et bestyrelseshverv i et aktieselskab. For det andet skaber man, ved i lovforslaget at referere til 

vejledende satser for honorering af bestyrelsesmedlemmer i selskaberne, uklarhed om 

kompetencen til at fastsætte retningslinjerne for honorering af bestyrelsesmedlemmer i 

selskaberne. Denne kompetence ligger hos Naalakkersuisut. 

 

Formandens Departement opfordrer til, at man i stedet gør brug af en bestemmelse svarende 

til den, som gælder for honoreringen af KNR’s bestyrelse (§ 31, stk.. 8, i 

Landstingsforordningen om Radio- og TV-virksomhed). 

 

Forslaget er tilrettet i overensstemmelse med opfordringen. 

 

Endelig kommenterer Formandens Departement en oplysning i de almindelige bemærkninger 

om, at nye regler om udveksling af personoplysninger og de seneste års større fokus på 

Grønlands Statistiks arbejde har indebåret, at arbejdet i Grønlands Statistik er blevet mere 

omfattende.   Formandens Departement opfordrer til, at det nærmere beskrives, hvorledes 

arbejdet er blevet mere omfattende, eller at man lader oplysningen udgå. 

 

Lovbemærkningerne er tilrettet i overensstemmelse med opfordringen. Oplysningen er 

udgået. 

 

 

 

 

 

 

 



 
_________________________ 
EM 2017/97 

AAN sagsnr. 2017-9430 5 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser. 

 

Til § 1 

 

 

 

Til nr. 1 

Det foreslås, at den nuværende grønlandske titel bliver opdateret, så den svarer til nutidig 

retskrivning. 

 

Til nr. 2 

Det foreslås at bemyndige Naalakkersuisut til at fastsætte regler om honorar til 

bestyrelsesmedlemmer i Grønlands Statistik.  

 

Der forudsættes ligeledes honorar til bestyrelsesmedlemmer, som er lønnet i forbindelse med 

ansættelse i det offentlige eller i offentlige organisationer, herunder eksempelvis 

centraladministrationen, KANUKOKA, kommunerne, GE eller Naturinstituttet.  

 

Endvidere bemyndiges Naalakkersuisut til at fastsætte regler om godtgørelse af 

bestyrelsesmedlemmers udgifter til rejser, fortæring og ophold, som er afholdt i forbindelse 

med bestyrelsesmedlemmers virke i Grønlands Statistik.  

 

Til § 2 

 

Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018. 


