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BETÆNKNING 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

vedrørende 

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

Grønlands Statistik 
(Bestyrelseshonorar) 

(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter) 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem Jens Immanuelsen, Siumut, formand 
InatsisaIiutmedlem RaIldi V. Evaldsen, Demokraterne, næstfonUaIld 

Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit 
InatsisaIiutmedlem Bendt Kristiansen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Martha Lund Olsen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Ineqi Kielsen, Siumut 

Inatsisartutmedlem Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget har efter 1. behandlingen den 2. oktober 2017 gennemgået forslaget. 

1. Forslagenes formål og indhold 

Med lovforslaget ønsker Naalakkersuisut bemyndigelse til at fastsætte regler for fastsættelse 

af bestyrelsesmedlemmers honorar, og ligeledes til 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 er Naalakkersuisuts ønske, at man sikrer et så bredt rekrutteringsgrundlag som muligt, 

hvilket har gjort det aktuelt at foreslå en ændring af de gældende regler for honoraret til 

bestyrelsesmedlemmerne i Grønlands Statistik. Hvervet har hidtil været ulønnet for 
bestyrelsesmedlemmer. 
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2. Førstebehandling af forslagene i Inatsisartut 
Forslaget fik generel tilslutning ved 1. behandlingen, men blev henvist til behandling i Finans

og Skatteudvalget forinden 2. behandlingen. 

3. Høringssvar 
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, 

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. 

Udvalget finder det rosværdigt, at Naalakkersuisut har levet op udvalgets forventning om, at 
der gives almindeligt accepteret høringsfrist til høringsparterne på mindst 4 uger, og 5 uger, 

hvor KANUKOKA er på høringslisten. Udvalget er af den holdning, at høringsprocessen 
spiller en vigtig og nødvendig rolle i det lovforberedende arbejde. 

4. Udvalgets behandling af forslagene 
N aalakkersuisuts argument for forslaget er et ønske om at sikre et så bredt rekrutterings

grundlag som muligt til besættelse af bestyrelsesposterne i Grønlands Statistik. Naalak
kersuisut beskriver ikke nærmere hvordan det aktuelle ønske om et bredere rekrutte

ringsgrundlag har påvirket Naalakkersuisuts udpegning af den eksisterende bestyrelse i 

Grønlands Statistik. Det er således Naalakkersuisut selv der udpeger bestyrelsesmedlemmerne 
for 3 år ad gangen, og Naalakkersuisut har derfor selv muligheden for at tilsikre overholdelse 

af lovens krav om, at bestyrelsesmedlemmerne skal have indsigt i samfundsforhold. Det står 
derfor uklart, om det skal i virkeligheden skal forstås af forslaget, at den nuværende 

sammensætning af bestyrelsesposterne er et produkt af et for spinkelt rekrutteringsgrundlag. 

På det grundlag vil det derfor være forståeligt såfremt Naalakkersuisut vælger at udpege en ny 
bestyrelse efter en indførelse af et egentligt bestyrelseshonorar. 

I dag er det kun bestyrelsesformanden, der ydes honorar. Honoraret svarer til halvdelen af det 

gældende laveste honorar for bestyrelsesformænd i de helt eller delvist selvstyreejede 
aktieselskaber. Følgende fremgår af den gældende bestemmelse i lovens § 5, stk. 5: 

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. " 
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Med nærværende forslag lægges der op til at ovenstående bestemmelse erstattes med en 

bestemmelse om, at det er Naalakkersuisut, der kan fastsætte regler om honorering af 

bestyrelsen i Grønlands Statistik. Det foreslås under de almindelige bemærkninger til 

forslaget, at honorering af bestyrelsesmedlemmerne i Grønlands Statistik tilpasses den 

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

Kalaallit Nunaata Radioa. Det ville være passende om Naalakkersuisut havde redegjort for 

den resterende honorarpolitik under forsalgets almindelige bemærkninger, så læseren bedre 

kan forstå denne henvisning. Udvalget har nemlig noteret sig, at bestyrelsen i Kalaallit 

Nunaata Radioa, er pålagt økonomisk ansvar på et noget mere detaljeret niveau, sådan som 

man normalt kan forvente af en bestyrelse. 

Som det fremgår af den seneste ændring af loven i 2015, honoreres bestyrelsesformanden med 

maksimalt 75.000 kr. årligt. Det foreslås under de almindelige bemærkninger til forslaget, at 

niveauet for honoraret til bestyrelsesmedlemmer maksimalt kan udgøre 35.000 kr. årligt og 

for bestyrelsesformanden maksimalt kan udgøre 90.000 kr. For en ordens skyld vil udvalget 

understrege, at bemærkningerne til lovforslaget ikke er lovtekst, hvorom der besluttes. 

Udvalget kan derfor ikke sige ja eller nej til de angivne beløbs størrelse. 

Ifølge Naalakkersuisut skal honoraret baseres på den store arbejdsindsats, som forventes af 

bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmerne i Grønlands Statistik i forbindelse med 

mødedeltageise og forberedelse til disse, rejsedage, samt omfattende ajourføring i forbindelse 

med Grønlands Statistiks udgivelser. Naalakkersuisut oplyser, at niveauforskellen i honoraret 

til bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmerne skyldes, at honoraret skal være afstemt 

med det ansvar, som pålægges bestyrelsesformanden i Grønlands Statistik. Samtidig oplyser 

Naalakkersuisut, at der tages højde for, at bestyrelsesformanden ikke er pålagt noget ansvar 

for Grønlands Statistiks økonomiske forhold, hvilket står i kontrast til bestyrelsesansvaret i 

Kalaallit Nunaata Radioa. 

Udvalget finder det besynderligt, at en bestyrelse, der varetager det overordnede ansvar, ikke 

er pålagt noget ansvar for de økonomiske forhold. Spørgsmålet er derfor, hvem der har det 

økonomiske ansvar i Grønlands Statistik. Udvalget har fundet to steder, hvor emnet er omtalt. 

Udvalget har bemærket, at det af Grønlands Statistiks årsberetning 2016 fremgår, at 

Finansdepartementet har det overordnede ansvar for de økonomisk og personalernæssige 

forhold i Grønlands Statisk. 

Udvalget har desuden bemærket, at det af en aktuel stillingsannonce til stillingen som 

Statistikchef fremgår, at Stillingen indebærer det overordnede ansvar for alle økonomiske, 

faglige og personalernæssige forhold. 

Det fremgår dog afbudgetbidraget til hovedkonto 20.16.01 bl.a., at bestyrelsen fastlægger i en 

årlig arbejdsplan, hvilke publikationer, der med de givne økonomiske rammer skal publiceres. 

Udvalget har stor tiltro til at Naalakkersuisut har fuldstændig styr på ansvarsfordelingen 

mellem den ansvarlige Naalakkersuisoq for området, bestyrelsen samt den daglige ledelse i 

Grønlands Statistik. 
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Udvalget skal gøre opmærksom på, at der i den grønlandske version af forslaget alene 

anvendes begrebet "ajunngitsorsiarititat", mens der i forslagets almindelige bemærkninger 
korrekt skelnes mellem begreberne "akissarsiarititat" og "ajunngitsorsiarititat", (på dansk 

"honorering" og "godtgørelse"). Udvalget skal foreslå, at Naalakkersuisut fremsætter et 

ændringsforslag til 2. behandling, der sikrer overensstemmelse mellem den grønlandske og 

danske version. 

5. Forslagets økonomiske konsekvenser 
Finans- og Skatteudvalget har ingen yderligere kommentarer til forslagsstillerens forven

tninger til forslagets økonomiske og administrative konsekvenser. 

6. Udvalgets indstillinger 
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse af Inatsisartut. 

Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslaget til 2. behandling. 

Randi V. Evaldsen 

Bendt B. Kristiansen 

/:r;c-LJ /J 
~~ o Jens Immanuelsen, 

formand 
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Peter Olsen 

Martha Lund Olsen 

Kelly Berthelsen 
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