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BETÆNKNING
Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget
vedrørende
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af landstingsforordning
om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.
Fremsat af Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi
Afgivet til forslagets 2. behandling

Erhvervs-og Råstofudvalget har under behandlingen bestået af
Inatsisartutmedlem Henrik Fleischer, Siumut, Formand
Inatsisartutmedlem Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Intasisartutmedlem Mala Høy Kúko, Siumut,
Inatsisartutmedlem Hermann Berthelsen, Siumut
Inatsisartutmedlem Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit
Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet
Udvalget har efter 1. behandlingen 27. marts under EM2019 gennemgået forslaget.
1. Forslagets indhold og formål
Formålet med forslaget er, at opdatere den gældende landstingsforording, der er fra 1994. Det
er således primært tale om tekniske præciseringer og en tydeliggørelse af Grønlands El
myndighed som en selvstændig myndighed gennem økonomisk udskillelse fra Nukissiorfiits
finanslovsbevilling.

2. Forslagets førstebehandling
Der var en generel opbakning til forslagets indhold fra Inatsisartut. Forslaget blev således
alene sendt i udvalg for at få en supplerende faglig og politisk gennemgang. Der var drøftelser
omkring den sproglige præcision af lovforslagets titel, hvilket udvalget kortfatte vil
fremkomme med enkelte kommentarer om.
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3. Høringssvar
De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med
formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab.
Udvalget noterer sig at de afgivne høringssvar enten er positive og - eller at interessenterne
direkte har medvirket til lovforslagets udarbejdelse.
4. Udvalgets behandling af forslaget
Udvalget har gennemgået forslaget og de fremkomne bemærkninger i forbindelse med
forslagets førstebehandling. Udvalget notere sig indledningsvis af forslaget nød en bred
opbakning. Udvalget vil derfor kortfattet forholde sig til den debat, der fremkom om
forslagets titel.
4.1 Omkring forslagets titel
Forslaget hedder på dansk:
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af landstingsforordning
om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel
og på grønlandsk:
Uunga siunnersuut: Sanaartukkat innaallagissamut sakkortuumut atugassat atortullu
innaallagiatortut pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu
Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx. xxx 2019-imeersoq
Den gældende landstingsforordning har denne titel på grønlandsk
Sanaartukkat innaallagissamut sakkortuumut atugassat atortullu innaallagiatortut
pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 3. november 1994-imeersoq
Under debatten blev der fremført et forslag til en sproglig korrektion af Landstingsforordningens titel med følgende ordlyd:
Uunga siunnersuut: Innaallagissap sarfaanut sakkortuumut atortut, atortullu
innaallagiatortut pillugit inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu
inatsisartut inatsisaat nr. Xx, xx. xxx 2019-imeersoq
I det, at der er tale om et forslag til en ændring af en eksisterende og gældende
landstingsforordning, må forslaget nødvendigvis tage udgangspunkt i den oprindelige
vedtagne titel fra 1994 (dette uanset, at der oprindeligt muligvis er anvendt uklare sproglige
termer i forordningens titel). Det er i den givne situation derfor ikke teknisk muligt, at
korrigere denne sproglige mangel.
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På dette grundlag anser udvalget, at forslaget til ændringslov til en gældende
Landstingsforordning nødvendigvis i sin titel må henvise til titlen på den gældende lov. I
forbindelse med en fremtidig samlet revision af lovområdet forventes dette problem afhjulpet.
5. Forslagets økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets
almindelige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget ikke forventes at have økonomiske
konsekvenser, eftersom den nuværende bevilling til Grønlands el myndighed udskilles fra
bevillingen til Nukissiorfiit. Udvalget finder ikke anledning på det foreliggende grundlag at
anlægge en anden vurdering end den af Naalakkersuisut udtrykte.

6. Udvalgets indstillinger

Et enigt i udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse.
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget
overgive forslaget til 2. behandling.

Henrik Fleischer
Formand

Herman Berthelsen
Múte B. Egede
Næstformand

Mala H. Kúko
Randi V. Evaldsen

Peter Olsen
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