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BETÆNKNING 

Afgivet af Anlægsudvalget 

vedrørende 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om adresser 
Naalakkersuisoq for Råstoffer, Arbejdsmarked, Indenrigsanliggender og Nordisk samarbejde 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Anlægsudvalget har under behandlingen bestået af: 

lnatsisartutmedlem Anders Olsen, Siumut, formand 

lnatsisartutmedlem Peter Olsen, lA, næstformand 

lnatsisartutmedlem Bentiaraq Ottosen, Atassut 

lnatsisartutmedlem Justus Hansen, Demokraterne 

lnatsisartutmedlem Pele Broberg, Parti Naleraq 

Anlægsudvalget har efter 1. behandlingen 11. oktober under EM2018 gennemgået forslaget. 

Forslagets indhold og formål 

Der overordnede formål med lovforslaget er at sikre etableringen af et nyt register under 

grunddataprogrammet. 

Adresseloven har således til formål at ensrette og kvalificere data om steder, herunder 

adressedata. 

1. behandling af forslaget i Inatsisartut 
Lovforslaget blev generelt vel modtaget og der var bred opbakning til Adresseloven. 

Der blev under debatten stillet spørgsmål ved lovens geografiske udstrækning herunder hvilke 

byer og bygder, der skal være omfattet af ordningen. 

Der blev under behandlingen stillet spørgsmål omkring post og levering af breve. 
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Høringssvar 
De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med formkravene 

opstillet af Inatsisartuts FOlmandskab. 

Lovteknisk gennemgang 
Den 19. oktober afholdtes lovteknisk gennemgang, hvor de bagvedliggende tendenser og 

effektiviseringsprogrammer blev præsenteret. 

Der var her mulighed for, at udvalgets medlemmer gennem dialog med repræsentanten for 

Landsplan, kUlme få besvaret mundtlige spørgsmål i konstruktiv og opklarende dialog. 

Under fremlæggelsen deltog embedsmænd fra Landsplan som er det depmiementale område, 

der har udarbejdet denne del af effektiviseringsprojektet. 

Udvalgets behandling af forslaget 
Indledningsvist har udvalget konstateret, at lovforslaget i forbindelse med dannelse af nyt 

Naalakkersuisut og de deraf følgende ressortændringer er overgået til Departementer for 

Finanser og Nordiske Anliggender. 

Udvalget har gennemgået lovforslaget og drøftet de muligheder, forslaget gIver for 

effektiviseringer i fremtiden af såvel den offentlige administration som for brugere af data, såvel 

offentlige som private. 

Udvalget har tidligere orienteret SIg om grunddata, databehandling i forbindelse med b

nummerering samt i forholdet til registrering. Senest under besøg i Tinglysningsretten i Hobro. 

Det er således med tilfredshed, at udvalget konstaterer, at der med nærværende ramme lov åbnes 

for samling af data og muligt samarbejde med den digitale registrering, som det må forventes, 

der snart kan blive påbegyndt arbejde på. 

Udvalget bemærker i øvrigt i forbindelse med spørgsmålet om registrering, at man har 

bemærket, at overgangen fra ger-numre til cvr-numre tilsyneladende er gået relativt smidigt 

igelmem. Videre bemærkes det, at overgangen har udmøntet sig i særdeles positive 

synergieffekter i form af færre registre, der til gengæld indeholder flere relevante data. 

Det er forhåbningen, at man ved en kommende digitalisering vil kUlme opnå tilsvarende 

synergieffekter, og det anbefales at lade disse være af tilsvarende kaliber som det i Danmark 

værende i Tinglysning.dk. 
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Afslutningsvist konstaterede udvalget, at de under 1. behandlingen stillede spørgsmål omkring 

levering af post vil være nærliggende at drøfte i forbindelse med en kommende revision af 

postloven. 

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

almindelige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget understøtter flere temaer i den 

nuværende digitaliseringsstrategi. 

De fornødne midler er således indprioriteret i finansloven. 

Det bemærkes, og fremhæves, at brugere, såvel private som offentlige, forventes at opnå 
betydelige effektiviseringsgevinster i fremtiden. 

Udvalgets indstillinger 

Et enigt anlægsudvalg indstiller forslaget til vedtagelse af Inatsisartut i den foreliggende 
form. 
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling . 

. ~~.ø~ 
'" ~ 

Bentiaraq Ottosen Peter Olsen, næstformand 

Justus Hansen 
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