
18-10-2018  EM 2018/193 

____________________  

EM 2018/193 

AN sagsnr. 2018 – 5371 

1 
 

RETTELSESBLAD 2 

 

Erstatter rettelsesblad dateret 4. oktober 2018 

 

Begrundelse 

Med dette rettelsesblad henlægges en række af de kompetencer, som i det oprindeligt 

fremsatte Inatsisartutforslag tilkom Naalakkersuisut, til kommunalbestyrelserne. Desuden 

begrænses antallet af tilfælde, hvor kommunale virksomheder skal indhente tilladelse inden 

de stiller sikkerhed for lån m.v. Samtidig lægges der op til øget transparens omkring de 

kommunale virksomheders gældsoptagelse m.v. 

 

I § 2, stk. 1, er ”Naalakkersuisut” erstattet af ”kommunalbestyrelsen”. Det samme er tilfældet 

i § 2, stk. 2, ligesom der efter ”o.l.” er foretaget tilføjelser. I § 2, stk. 3, er ”Naalakkersuisut” 

erstattet af ”kommunalbestyrelsen”. I § 2, stk. 4, er der foretaget sproglige ændringer uden 

betydning for bestemmelsen indhold, ligesom der er indsat et nyt punktum sidst i stykket. 

 

I § 3, stk. 1, er ”Naalakkersuisut” erstattet af ”kommunalbestyrelsen”. Desuden indsættes en 

mindstegrænse for kommunale virksomheders soliditet, ligesom bestemmelsen 

konsekvensændres. I samme bestemmelses stk. 2 foretages alene sproglige ændringer. I § 3, 

stk. 3, er ”Naalakkersuisut” erstattet af ”kommunalbestyrelsen”. § 3, stk. 4 og 5, er nye. 

 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- 

og regnskabsloven) trådte i kraft den 1. januar 2018.  

 

Baggrunden for Inatsisartutloven var Naalakkersuisuts målsætning om fortsat at udvikle 

landet i retning af større økonomisk uafhængighed, ved at styrke den offentlige 

økonomistyring.  

 

For at sikre det overordnede mål om en holdbar økonomi for den samlede offentlige økonomi 

i landet, indeholder budget- og regnskabsloven flere bestemmelser til regulering af 

kommunernes økonomiske dispositioner. Eksempelvis indeholder budget- og regnskabsloven 

en lovfastsættelse af visse principper for styring af låneoptagelse.  

 

Det følger heraf blandt andet, at kommunerne kun foretager låneoptagelser, der bidrager til at 

forbedre den finanspolitiske holdbarhed, samt kommunerne kun foretager låneoptagelser til 
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boliger, erhvervs- og infrastrukturprojekter, såfremt øgede brugerbetalinger m.v. mindst kan 

finansiere renter og afdrag på gælden.  

 

Som led i den almindelige udvikling af den offentlige sektor kan der ske ændringer i 

organiseringen af driften af dele af den offentlige sektor, herunder oprettelse af selskaber eller 

lignende virksomhedsformer, til varetagelse af opgaver som hidtil er blevet udført af eller på 

vegne af kommunen eller et kommunalt fællesskab.  

 

Formålet med nærværende Inatsisartutlov er at give kommunalbestyrelserne mulighed for at 

tage stilling til de kommunale virksomheders gældsoptagelser m.v. og på den måde styrke den 

demokratiske kontrol og åbenhed om de kommunale virksomheder. 

 

Kommunalbestyrelserne vil som udgangspunkt skulle inddrage de samme  hensyn, som ligger 

bag budget- og regnskabslovens regler for låneoptagelse m.v. når de skal tage stilling til de 

kommunale virksomheders gældsoptagelse m.v.  

 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Det foreslås, at kommunalt ejede virksomheder, hvor kommunerne, hver for sig eller sammen, 

direkte eller indirekte ejer mere end 50 procent af den ansvarlige kapital, eller råder over mere 

end 50 procent af stemmerne, ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen kan sætte boliger, 

skoler, offentlige veje mv. til sikkerhed for virksomhedens forpligtigelser overfor 3. mand. 

Det gælder også for så vidt angår aftaler om leje eller leasing om samme eller indgåelse af 

aftaler af mere end 3 års varighed om leje eller leasing af boliger. Reglerne skal sikre, at 

sådanne virksomheders gældsoptagelse m.v. i en række tilfælde skal forelægges 

kommunalbestyrelsen til demokratisk beslutning.  

 

Det foreslås, at kommunalbestyrelsen alene kan give tilladelse til aftaler om 

sikkerhedsstillelse, såfremt den kommunalt ejede virksomhed har en soliditet på mindst 25 

procent medregnet eventuelle gældsforpligtelser omfattet af en ansøgning om tilladelse. Der 

kan endvidere kun gives tilladelse, når den pågældende ejendom mv., der stilles til sikkerhed, 

stilles til sikkerhed for lån mv., der medgår til finansiering af opførelse, køb eller anlæg af nye 

boliger, skoler, offentlige veje mv. Aftalen skal desuden være nødvendig for at den 

kommunalt ejede virksomhed kan udføre sine aktiviteter på det pågældende område.  

 

Desuden foreslås, at det derudover betinges, at brugerbetalinger og reducerede offentlige 

udgifter som minimum kan finansiere de udgifter, der er forbundet med opførelsen, købet, 

anlæggelsen, m.v. Ligesom de pågældende investeringer skal understøtte en langsigtet- og 

holdbar finanspolitik, hvilket blandt andet betyder, at det offentliges forpligtigelser ikke i det 

lange løb må stige hurtigere end evnen til at betale.   
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I kommunernes regnskaber skal der optages en fortegnelse over de tilladelser, kommunerne 

meddeler. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget vil indebære, at kommunerne skal anvende administrative ressourcer til behandling 

af indkomne ansøgninger. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at skønne omfanget 

heraf.  

 

Forslaget forventes at bidrage til en bedre offentlig økonomistyring, hvilket ventes at have 

gavnlige effekter for hele samfundet.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget forventes ikke at have negative økonomiske eller administrative konsekvenser for 

erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundhed. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget forventes at have positive konsekvenser for borgerne, idet en bedre offentlig 

økonomistyring vil sikre en bedre prioritering af midlerne til gavn for hele samfundet 

herunder borgerne. 

 

Forslaget vil ikke have administrative konsekvenser for borgerne.  

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget er sendt i høring den 18. juni 2018 med høringsfrist den 16. juli 2018 i alle 

departementer i Grønlands Selvstyre, KANUNUPE, Grønlands Erhverv (GE), SIK og 

NUSUKA samt hos kommunerne. Under høringsperioden udsendtes en ændret version i 

høring den 20. juni 2018. Kommentarer er afgivet til denne version af forslaget.   

 

Forslaget har derudover været tilgængeligt på høringsportalen i samme periode.  

 

Der var ved udløbet af høringsfristen modtaget høringssvar fra følgende høringsparter: 

Formandens Departement, Kommune Kujalleq, Grønlands Erhverv, Departementet for 

Erhverv og Energi, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Departementet for Natur 

og Miljø, Skattestyrelsen samt Departementet for Sundhed og Forskning. 
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Nedenfor er hovedpunkterne i høringsparternes bemærkninger gengivet med almindelig skrift, 

mens Naalakkersuisut kommentarer en anført med kursiv. 

 

Formandens Departement 

Formandens Departement foreslår, at termen ’offentligt ejet virksomhed’ erstattes med 

’kommunalt ejet virksomhed, ligesom der foreslås enkelte redaktionelle ændringer.  

Formandens Departement bemærker hertil, at den anvendte terminologi i lovforslaget skaber 

unødig signalforvirring om forslagets målsætninger, hvorfor denne bør tydeliggøres.  

 

Forslagene er indarbejdet. 

 

Kommune Kujalleq (KK) 

KK er enig i, at både kommunerne og Selvstyret har et medansvar for den 

samfundsøkonomiske udvikling, og kommunen kan tilslutte sig, at de offentlige myndigheder 

ikke skal kunne omgå denne ansvarlighed.  

 

Naalakkersuisut er tilfreds med, at kommunen på denne vis bakker op om forslagets 

målsætning.  

 

KK finder det dog ikke hensigtsmæssigt, at der lægges begrænsninger på de aktiviteter som 

kommunerne udlægger i driftsform, fordi de mest hensigtsmæssigt kan varetages på 

erhvervsmæssigt grundlag, og kun i mindre grad omfatter aktiviteter som traditionelle 

myndighedsopgaver, der finansieres af finanslovsmidler og via de kommunale budgetter. KK 

finder, at det er en samfundsøkonomisk fordel, at offentlige aktiviteter, der ikke eller kun i 

begrænset omfang reguleres som myndighedsopgaver, kan varetages på ansvarlig kommerciel 

basis, eksempelvis boligudlejning, hvor udviklingen går i retning af et større privat 

boligmarked, og hvor den offentlige andel i boligforsyningen tilsvarende bliver mindre.  KK 

finder, at en sådan udvikling vil lette udgiftspresset på den offentlige sektor. 

 

Formålet med forslaget er ikke at begrænse muligheden for at kommunernes aktiviteter kan 

varetages på ansvarlig kommerciel basis, hvor dette i øvrigt ligger inden for 

kommunalfuldmagten. Formålet er at sikre, at de hensyn som ligger bag budget- og 

regnskabslovens regler om låneoptagelse også varetages hvor kommunerne udlægger 

aktiviteter i driftsform. Forslaget ses således ikke at begrænse almindelig kommerciel 

boligudlejning.  

 

KK bemærker i øvrigt, at overgangen fra offentligt finansieret boligudlejning til drift på 

erhvervsmæssige betingelser efter kommunens opfattelse vil være velegnet til både at sikre en 

højere vedligeholdelsesstandard i udlejningsboligmassen og at huslejeniveauet kommer til at 

stå i passende balance til boligernes vedligeholdelsesstandard. Begrænsninger i offentlige 

selskabers finansieringsmuligheder vil vanskeliggøre en realisering af fordelene.  

KK anbefaler på den baggrund, at forslaget ikke vedtages.  
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Formålet med forslaget er ikke at begrænse muligheden for at realisere fordele ved at 

aktiviteter udlægges i driftsform. Naalakkersuisut kan således give tilladelse til indgåelse af 

aftaler om sikkerhedsstillelse, leje eller leasing, efter en vurdering af det samlede 

investeringsbehov i forhold til den pågældende investering/projekt. Det må herudover 

bemærkes, at det fremgår af § 28 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 2005 om Leje 

af boliger, at den samlede lejeindtægt i Hjemmestyrets og kommunernes flerfamiliehuse til 

enhver tid skal være fastsat således, at den giver boligafdelingen mulighed for at afholde 

samtlige udgifter, herunder udgifter til kapitalafkast til boligejeren, og udgifter der er 

forbundet med driften, herunder administrationsbidrag, bidrag til bekæmpelse af hærværk, og 

foreskrevne bidrag og henlæggelser. Nærværende forslag ses ikke at ændre derved.  

 

Grønlands Erhverv (GE)  

GE bemærker indledningsvis, at det vil være problematisk, at drive en virksomhed, hvor både 

kommunerne som ejere og Naalakkersuisut skal træffe beslutninger på virksomhedens vegne, 

idet der kan opstå modsatrettede interesser i driften af virksomheden mellem bestyrelsen og 

Naalakkersuisut, da Naalakkersuisut skal godkende offentligt ejede selskabers anskaffelser, 

sikkerhedsstillelse og leje af ejendomme og anlæg. 

 

GE pointerer hertil, at det kun er i meget specifikke tilfælde, at Naalakkersuisut kan træffe 

beslutning om godkendelse, jf. § 3.  

 

Forslaget opstiller krav til de overordnede rammer for på hvilke betingelser, der kan indgås 

aftale om anskaffelse, sikkerhedsstillelse eller leje af visse ejendomme og anlæg, ligesom 

enhver anden lovgivning, der sætter krav til virksomhedens aktiviteter eller frihedsgrader.  

 

GE bemærker, med henvisning til forslagets bemærkninger, hvoraf det fremgår at Selvstyret 

har kontrollen med deres egne selskaber via deres ejerskab, at det samtidig må betyde, at 

Naalakkersuisut ikke har tillid til, at kommunerne varetager de hensyn, der ligger bag budget- 

og regnskabslovens regler om låneoptagelse via kommunernes ejerskab.  

 

GE finder, at forslaget er et udtryk for Naalakkersuisuts mistillid, til kommunernes styrelse af 

deres egne virksomheder/selskaber. Ligesom at GE finder, at forslaget vil få indflydelse på 

driften af de offentlig ejede virksomheder og dermed findes i strid med 

armslængdeprincippet. 

 

Med forslagets sættes hensigtsmæssige og ansvarlige rammer for dele af kommunernes 

økonomiske ageren. Det kan – i lighed med anden reguleringslovgivning – ikke tages som 

udtryk for manglende tillid til lovens genstand.   

 

Naalakkersuisut er herudover ikke enig i, at forslaget er i strid med armslængdeprincippet.  
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GE bemærker afslutningsvis, at der er forståelse for Naalakkersuisuts ønske om at opnå et 

overblik med gældsætningen i alle de offentligt ejede virksomheder, men at det bør ske på 

anden vis end den foreslåede.  

 

GE mener på den baggrund ikke at forslaget bør fremmes.  

 

Naalakkersuisut finder, at forslaget med de efter høringen foretagne ændringer i tilstrækkeligt 

omfang imødekommer de af høringspartens anførte overvejelser, hvorfor Naalakkersuisut har 

valgt at fremsætte forslaget.  

 

Departementet for Erhverv og Energi 

Departementet for Erhverv og Energi (ISIIN) bemærker at titlen er angivet som offentligt 

ejede virksomheder, mens det i teksten synes at være klart, at forslaget alene skal regulere 

virksomheder, der har kommuner eller kommunale fællesskab som ejere.  

 

Den anvendte terminologi er ændret til ’kommunalt ejede virksomheder’ i hele forslaget for at 

undgå unødig forvirring herom.   

 

ISIIN bemærker i øvrigt, at der på nuværende tidspunkt kun ses ganske få tilfælde, hvor 

kommuner kan oprette eller deltage i virksomheder i privatretlig regi, herunder som selskab. 

Og en eventuel oprettelse vil som udgangspunkt ske på baggrund af særlovgivning eller 

særlige forudsætninger.  ISIIN bemærker, at disse selskaber er reguleret ved 

selskabslovgivningen og derigennem formodes at kunne agere som selvstændige juridiske 

enheder, herunder ved optagelse af lån mv.  

 

Kommunale selskaber oprettes sædvanligvis med hjemmel i kommunalfuldmagten, ikke på 

baggrund af særlovgivning. Naalakkersuisut er således ikke bekendt med, at eksempelvis 

Nuup Bussi A/S eller Nuuk City Development A/S skulle være oprettet med hjemmel i en 

særlovgivning.  

 

ISIIN finder det generelt uhensigtsmæssigt, at der rejses tvivl om disse selskabers mulighed 

for at agere ved at der stilles krav om tilladelse fra Naalakkersuisut til foretagelse af nogle 

dispositioner. ISIIN er af den opfattelse, at selskaber omfattet af selskabslovgivningen kan 

agere i overensstemmelse med denne.  

 

Forslaget tilstræber ikke at ændre på selskabslovgivningen. Bestemmelser med et formål 

svarende til de i nærværende forslag medtagne kan findes også i dansk lovgivning uanset de 

generelt store ligheder imellem den danske og den grønlandske selskabslovgivning. Der 

henvises til § 14 i Økonomi- og Indenrigsministerens Bekendtgørelse om kommunernes 

låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17. december 2013.   
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ISIIN henstiller, at eventuelle begrænsninger reguleres via den kommunale styrelseslov, 

hvorved det sikres at der kan føres tilsyn. Ligesom at der ikke skabes tvivl om kompetence og 

ansvar for dispositioner, der foretages.  

 

Kravet om godkendelse af aftaler om anskaffelse, sikkerhedsstillelse eller leje af visse 

ejendomme og anlæg skal understøtte intentionen bag budget- og regnskabsloven, om at sikre 

en sund økonomisk styring, ved blandt andet at sikre, at løbende driftsudgifter ikke finansieres 

ved låneoptagelse eller lign. Naalakkersuisut finder ikke, at efterfølgende tilsyn i tilstrækkelig 

grad kan sikre disse hensyn.  

 

Departementet for Boliger og Infrastruktur  

Departementet for Boliger og Infrastruktur (DBI) bemærker, med henvisning til forslagets §§ 

1, stk. 2, og 2, stk. 2, at det, såfremt Naalakkersuisut skal give tilladelse til aftaler om fx leje, 

som offentligt ejede virksomheder skal indgå, vil resultere i en øget administration for både 

virksomheder og Naalakkersuisut.  

 

Det forventes, at forslaget vil medføre ændringer af de administrative rutiner hos både 

virksomheder og Naalakkersuisut.  

 

DBI bemærker, at det fremgår af forslaget, at det vil medvirke til en bedre offentlig 

økonomistyring og sikre en prioritering af midler. Det fremgår dog ikke af forslaget, hvordan 

det konkret vil medvirke til en forbedring, samt om der på nuværende tidspunkt ses 

problemstillinger, som kan berettige, at Naalakkersuisut kan gribe ind i virksomhedernes 

beslutningsprocesser, uanset omfanget af beslutningerne.  

 

Forslaget vil medvirke til en bedre offentlig økonomistyring og sikre prioritering af midler 

ved at fastsætte principper for anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og 

anlæg. Ved at betinge Naalakkersuisuts godkendelse, forinden anskaffelse, eller indgåelse af 

aftale om sikkerhedsstillelse eller leje sikres at investeringen er i overensstemmelse med det 

samlede investeringsbehov.  

 

Som følge af vedtagelsen af budget- og regnskabsloven, som blandt andet indeholder en 

lovfastsættelse af visse principper for låneoptagelse, er det fundet relevant at sikre at samme 

principper også finder anvendelse på de situationer hvor kommunerne af organisatoriske 

grunde har henlagt opgaver til selskaber eller lignende virksomhedsformer, og samtidig 

hindre at intentionen bag budget- og regnskabslovens principper herom bliver uden effekt i 

situationer hvor kommunerne udlægger aktiviteter i driftsform. 

 

DBI bemærker endvidere med henvisning til forslagets §§ 2, stk. 2 og 3, stk. 1, at oplistningen 

ikke er udtømmende, hvilket efter DBIs vurdering vil give anledning til en konkret vurdering 

i alle tilfælde. Det anbefales derfor, at oplistningen gøres udtømmende. 
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Det er med oplistningen forsøgt at afgrænse, hvilke tilfælde der er omfattet af loven. ’og 

lignende’ dækker alene over anlæg af tilsvarende karakter som de oplistede.  

 

DBI bemærker afslutningsvis, med henvisning til forslagets § 2, stk. 3, at bestemmelsen, 

ligesom forslagets § 2, stk. 2, virker indgribende i forhold til virksomhedernes 

beslutningsprocesser, og at det vil medføre en ’øget administrativ opgave for alle parter, som 

bør overvejes nærmere.  

 

Der henvises til en tidligere besvarelse af samme fra Departementet for Boliger og 

Infrastruktur.  

 

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Departementet for Natur og Miljø, 

Skattestyrelsen samt Departementet for Sundhed og Forskning har ingen bemærkninger til 

forslaget.  
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

  

Til stk. 1  

Bestemmelsen fastlægger inatsisartutlovens anvendelsesområde. Der er taget udgangspunkt i, 

at inatsisartutloven finder anvendelse for alle fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, 

aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende virksomhedsformer med 

deltagelse af kommuner. 

 

Til stk. 2  

Betegnelsen kommunalt ejede virksomheder anvendes om virksomheder, hvor kommunerne 

udøver bestemmende indflydelse. Kommunernes ejerandel i de virksomheder, hvor de 

deltager, kan variere – fra eneaktionær over majoritetsaktionær til mindretalsaktionær.  

 

Det er en betingelse, for inatsisartutlovens anvendelse, at kommunerne, sammen eller hver for 

sig, direkte eller indirekte, ejer 50 procent eller mere af den ansvarlige kapital, eller råder over 

mere end 50 procent af stemmerne. Det gælder også såfremt der indgås aftaler, 

aktionæroverenskomster eller lignende, der reelt sikrer en part kontrollerende indflydelse. 

 

Til § 2 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastlægger, at en kommunalt ejet virksomhed ikke uden kommunalbestyrelsens 

tilladelse kan stille bygninger, boliger, veje o.l. til sikkerhed for virksomhedens forpligtigelser 

overfor 3. mand, indgå leje- og leasing af kontorbygninger, skoler, daginstitutioner mv., eller 

indgå aftaler af mere end 3 års varighed om leje- og leasing af boliger.  

 

Bestemmelsen indeholder en ikke endelig oplistning af anlæg omfattet af bestemmelsen, og 

’og lignende’ dækker således over anlæg af tilsvarende karakter som de oplistede. 

 

Til stk. 2  

Bestemmelsen fastlægger, at kommunalt ejede virksomheder ikke uden 

kommunalbestyrelsens tilladelse kan indgå aftaler om leje eller leasing af kontorbygninger, 

skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner, offentlige veje, havne, lufthavne m.v. Vil 

virksomhedens samlede årlige udgifter til sådanne aftaler ikke overstige 5 mio. kr., er det ikke 

nødvendigt at indhente tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Ved opgørelsen af beløbet 

medtages såvel aftaler, som ikke er udløbet på tidspunktet for indgåelsen af den nye aftale, og 

den nye aftale. 

 

Bestemmelsen indeholder en ikke endelig oplistning af anlæg omfattet af bestemmelsen, og 

’og lignende’ dækker således over anlæg af tilsvarende karakter som de oplistede. 
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Til stk. 3  

Bestemmelsen fastsætter, at kommunalt ejede virksomheder ikke må indgå aftaler af mere end 

3 års varighed om leje- og leasing af boliger uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 

 

Der kan heller ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse indgås en aftale som medfører, at 

lejen eller leasingen af en bolig forlænges ud over 3 år. 

 

Til stk. 4  

Bestemmelsen giver desuden adgang til, at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om 

indholdet af ansøgninger om tilladelser i henhold til bestemmelsen, herunder bestemme i 

hvilke tilfælde en ansøgning skal vedlægges samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger og 

om indholdet af disse.  

 

En samfundsøkonomisk konsekvensvurdering skal give et tydeligt billede af effekterne ved et 

projekt som kan bidrage til det samlede beslutningsgrundlag. Der henvises til Finans- og 

Indenrigsdepartementets ”Vejledning i fremstilling af samfundsøkonomiske 

konsekvensvurderinger” fra 2014. 

 

Naalakkersuisut kan også fastsætte regler om, at ansøgningerne skal være vedlagt en 

godkendt ejerstrategi. En ejerstrategi indeholder bl.a. en beskrivelse af, hvordan ejerne vil 

udøve deres ejerskab og indflydelse på virksomheden. 

 

Til § 3 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen i stk. 1 fastlægger, at kommunalbestyrelsen kun kan give tilladelse til, at en 

kommunalt ejet virksomhed kan stille bygninger, boliger, veje o.l. til sikkerhed for 

virksomhedens forpligtigelser overfor 3. mand, såfremt den kommunalt ejede virksomhed har 

en soliditet på mindst 25 procent medregnet de eventuelle gældsforpligtelser m.v., som måtte 

være omfattet af ansøgningen.  

 

Ved soliditet forstås det samme som soliditetsgrad, det vil sige: (Egenkapital divideret med 

samlede passiver) gange 100. Desto større soliditetsgrad, desto bedre rustet vil virksomheden 

være i tilfælde af dårlige tider eller et decideret økonomisk tab. 

 

Kommunalbestyrelsen kan desuden  alene give tilladelse til, at en kommunalt ejet virksomhed 

kan stille bygninger, boliger, veje o.l. til sikkerhed for virksomhedens forpligtigelser overfor 

3. mand, såfremt sikkerheden ydes for lån mv., der medgår til finansiering af opførelse, køb 

eller anlæg af nye boliger, kontorbygninger, skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner, 

offentlige veje, havne, lufthavne mv. 
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Til stk. 2  

Det er desuden en betingelse for, at der kan gives tilladelse, at brugerbetalinger og reducerede 

offentlige udgifter, eller afledte offentlige merindtægter, som minimum kan finansiere de 

udgifter, som er forbundet med opførelsen, købet, anlæggelsen mv.  

 

Det betyder, at udgifterne til det lån der er stillet sikkerhed for, i disse tilfælde skal bæres 

fuldt ud af brugerne, og ikke skatteyderne, eller modsvares af et fald i det offentliges udgifter 

eller afledte merindtægter, der mindst svarer til de udgifter der er forbundet med 

investeringen. Afledte offentlige merindtægter omfatter blandt andet øgede provenuer fra A-

skatter og afgifter, der er direkte knyttet til investeringen. 

 

Bestemmelsen fastlægger desuden, at investeringer i de pågældende projekter skal understøtte 

den langsigtede finanspolitiske holdbarhed, hvorved der skal forstås, at der skal være balance 

eller overskud på de offentlige finanser, herunder at forventede skatteindtægter, inklusiv 

bloktilskud fra Danmark m.m. vil kunne dække udgifterne i den offentlige sektor. Kravet er 

ikke, at indtægter og udgifter skal balancere hvert eneste år, men at der skal være en balance 

over tid, således at det offentliges forpligtigelser ikke stiger hurtigere end evnen til at betale.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen i stk. 2 fastlægger, at kommunalbestyrelsen alene kan give tilladelse til leje 

eller leasing af kontorbygninger, skoler, daginstitutioner mv. når en aftale er nødvendig for, at 

den offentligt ejede virksomhed kan udføre sine aktiviteter på det pågældende område. 

Eksempelvis kan en virksomhed have brug for at leje en personalebolig, men ikke en 

daginstitution. Det samme gælder vedrørende tilladelse til at indgå aftaler af mere end 3 års 

varighed om leje eller leasing af boliger.  

 

Til stk. 4 

Med henblik på at give borgere og organisationer mulighed for at undersøge og debattere 

spørgsmål relateret til gældssætningen foreslås, at der i kommunernes regnskab skal optages 

en fortegnelse over kommunalbestyrelsernes tilladelser til, at kommunale virksomheder kan 

stille sikkerhed eller indgå leasingaftaler m.v.  

 

Til stk. 5 

Det foreslås, at Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om indholdet af de 

fortegnelser, som er nævnt i stk. 4, og herunder bestemme, hvornår tilladelser skal slettes fra 

fortegnelserne. 

 

Til § 4 

 

Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2019. 

 


