
11. oktober 2017 EM 2017/123 
 

 

EM 2017/123 3 

Sagsnr.: 01.25.01/17EM-LABU-00123 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om 

vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. 

(Betalt familieledsagelse i forbindelse med samlinger, pensionsordninger for medlemmer af 

Inatsisartut og medlemmer af Naalakkersuisut) 

 

§ 1 

 

I landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget 

og Landsstyret m.v., som ændret ved blandt andet landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006, 

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 og senest ved Inatsisartutlov nr. 10 af 6. juni 2016 

foretages følgende ændringer: 

 

 

 

1. § 4 affattes således: 

  ”  § 4. For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der 2 gange i hvert kalenderår til 

et medlem af Inatsisartut’s ægtefælle fri rejse og logi i forbindelse med ledsagelse til en 

samling. 

  Stk. 2. Med ægteskab sidestilles 1 års samliv på fælles folkeregisteradresse. 

  Stk. 3. For de medlemmer, der ikke har bopæl i Nuuk, ydes der 2 gange i hvert kalenderår til 

et medlem af Inatsisartut’s hjemmeboende børn under 18 år fri rejse og logi i forbindelse med 

ledsagelse til en samling. 

  Stk. 4. Hvis medlemmet af Inatsisartut samtidig er medlem af Naalakkersuisut, ydes der ikke 

fri rejse og logi til ægtefælle eller børn i forbindelse med ledsagelse til en samling.” 

 

2. Efter § 4 indsættes i afsnittet ” Medlemmer af Inatsisartut - Vederlag, omkostningstillæg, 

boligforhold, rejseudgifter og familieledsagelse”: 

”  § 4 a.  Der svares ikke skat af rejse, logi og dagpenge i henhold til § 3, stk. 2-3, eller af 

rejse og logi i henhold til § 4, stk. 1 og 3.” 

 

3. § 17, stk. 2, affattes således: 

”  Stk. 2.  Der oprettes efter anvisning fra det enkelte medlem af Inatsisartut eller 

Naalakkersuisut en pensionsordning i form af en ratepension, en livslang pension eller en 

kombination heraf. Pensionsordningen oprettes i en pensionskasse omfattet af lov om 

forsikringsvirksomhed, et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets 

tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, eller i et pengeinstitut, der har hjemsted eller fast 

driftssted i Grønland og har Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i 

landet. Medlemmer af Inatsisartut eller Naalakkersuisut, der er fyldt 50 år den dag, de 

indtræder i deres hverv, kan dog vælge at få de i stk. 3 nævnte pensionsbidrag udbetalt som 

almindelig skattepligtig indkomst.” 
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§ 2 

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018. 

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den xx. xxx 2017 

 

 

 

Kim Kielsen 

 

 


