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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger til forslaget 

 

1. Indledning 

1.1 Forslagets baggrund og hovedformål 

Baggrunden for fremsættelse af dette forslag er, at Inatsisartut på efterårssamlingen 2018 ved-

tog dagsordenspunkt 164: ”Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges 

senest til EM 2019 at udarbejde et forslag til ændring af gældende lovgivning, således en 

etablering af en kunstfond muliggøres med henblik på at skabe et armslængdeprincip i tilde-

lingen af samtlige kunstmidler.” Forslaget skal således ses som en opfølgning på denne ved-

tagelse.  

 

Hovedformålet med forslaget er således, at der skabes hjemmel til at oprette en fond, der kan 

uddele Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed. Samtidig med indsættelse af 

hjemlen til at oprette fonden, har det været nødvendigt at konsekvensrette flere andre be-

stemmelser i loven.  

 

Hovedformålet med en efterfølgende oprettelse af en fond vil være at skabe et armslængde-

princip i relation til tildelingen af tilskud til kunstnerisk virksomhed. Herved forstås ønsket 

om at afskære politisk indblanding i midlernes anvendelse. Det forventes gennem fondens 

organisering samtidig, at der vil kunne tilføres en større sagkyndig vurdering af ansøgninger-

ne i forbindelse med tildeling af midlerne. Desuden vil det være muligt at overføre ubrugte 

midler fra år til år og at få tilført private midler, som fonden også vil kunne uddele. 

 

1.2 Hovedlinjerne i lovforberedelsen 

Det er henset til forslagets tekniske karakter ikke fundet nødvendigt at inddrage andre parter i 

lovforberedelsen. 

 

1.3 Forslagets indhold i generelle træk 

Der er foreslået indsat en bestemmelse, som giver Naalakkersuisut hjemmel til at oprette en 

fond, der helt eller delvist kan varetage opgaverne vedrørende administrationen af Naalak-

kersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf. Det er tillige foreslået, at 

Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fondens formål, opgaver, sammensætning og virke, 

herunder honorering, finansiering, og sekretariatsbetjening. Desuden er det foreslået, at 

Naalakkersuisut kan fastætte regler om, at fonden skal varetage andre opgaver, der har til-

knytning til opgavevaretagelsen vedrørende tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling 

heraf.  
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Der er foreslået en tilføjelse til inatsisartutlovens § 14, således at der bliver mulighed for, så-

fremt der oprettes en fond, at denne kan modtage midler fra andre kilder end landskassen, 

som kan uddeles sammen med Naalakkersuisuts tilskud.  

 

Det er foreslået, at i det omfang en fond træffer afgørelser efter inatsisartutloven, gælder 

landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingslov om offentlig-

hed i forvaltningens regler herfor.  

 

Det er foreslået, at såfremt en fond helt eller delvist skal administrere tilskuddet, kan afgørel-

ser, der er truffet af fonden, ikke påklages til anden administrativ myndighed.  

 

Endelig er det foreslået, at Naalakkersuisut fører tilsyn med råd, udvalg eller lignende samt 

fonden, hvis de varetager administrationen af tilskuddet til kunstnerisk virksomhed og formid-

ling heraf. Desuden kan Naalakkersuisut afkræve råd, udvalg og lignende samt fonden, alle 

oplysninger, der anses for nødvendige for at kunne varetage tilsynet.  

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

2.1 Gældende ret 

Gældende ret består af Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om kunstnerisk virksomhed 

(kunstloven).  

 

Delegation af varetagelse af opgaverne vedrørende administrationen af Naalakkersuisuts 

tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf  

Naalakkersuisut kan ifølge § 15 i kunstloven helt eller delvist overlade administrationen af 

tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf til andre myndigheder og institutioner 

under Grønlands Selvstyre. Desuden kan Naalakkersuisut ifølge § 16 i kunstloven etablere 

råd, udvalg og lignende, som helt eller delvist kan varetage opgaverne vedrørende administra-

tionen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf.  

 

En fond er en selvejende institution, og er derfor ikke er omfattet af hverken § 15 eller § 16. 

 

Modtagelse af eksterne midler og uddeling heraf  

Det er fastsat i § 14 i kunstloven, at Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og 

formidling heraf sker inden for en på finansloven hertil fastsat bevilling. Hvis administratio-

nen af disse midler uddelegeres, vil det derfor også alene være disse midler, som kan uddeles. 

Modtagelse og uddeling af eksterne midler vil derfor ikke kunne ske uden tilvejebringelse af 

særlig hjemmel hertil. 

 

Sagsbehandling 

Det fremgår af gældende lovgivning, at bestemmelserne i landstingslov om sagsbehandling i 

den offentlige forvaltning og landstingslov om offentlighed i forvaltningen gælder for de i § 

16 nævnte råd, udvalg og lignende, når de har beføjelse til at træffe afgørelser. Dette er med 
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henblik på at sikre, at ansøgernes retsstilling ikke forringes ved en uddelegering af administra-

tionen. Såfremt administrationen overlades til andre myndigheder eller institutioner under 

Grønlands Selvstyre, vil disse automatisk være omfattet af denne lovgivning. Som nævnt i 

afsnittet ovenfor, vil en fond ikke være omfattet af hverken § 15 eller § 16, hvorfor en fond 

ikke vil være forpligtet af disse regelsæt, medmindre dette udtrykkeligt fastsættes ved 

inatsisartutlov. 

 

Klage 

Af den gældende Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed fremgår det, at Naalakkersuisuts 

og Kommunalbestyrelsens afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. 

Afgørelser, der træffes af råd, udvalg og lignende vedrørende tilskud til kunstnerisk virksom-

hed og formidling heraf, kan heller ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dette er 

begrundet med, at afgørelserne, der træffes af de nævnte råd, udvalg og lignende, træffes på 

baggrund af medlemmernes særlige faglige kompetencer inden for de forskellige kunstneriske 

områder og på baggrund af en samlet vurdering og prioritering af de indkomne ansøgninger. 

 

Der er dog mulighed for at klage, for så vidt angår de retlige rammer for afgørelserne. De ret-

lige rammer kan bl.a. være i forhold til regelgrundlaget for støttetildelingen og procedure-

mæssige spørgsmål for behandlingen af ansøgninger.  

 

Tilsyn 

Naalakkersuisut skal ifølge § 22 i kunstloven føre overordnet tilsyn med kommunalbestyrel-

sernes forvaltning af loven, og Naalakkersuisut kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysnin-

ger, der anses for nødvendige for at kunne varetage sine opgaver efter loven. Der er ikke krav 

om, at Naalakkersuisut skal føre tilsyn med nedsatte råd, udvalg eller lignende.  

 

2.2 Forslaget 

Delegation af varetagelse af opgaverne vedrørende administrationen af Naalakkersuisuts 

tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf 

Det er i forslagets § 1, nr. 2, foreslået, at der skal fastsættes hjemmel til, at Naalakkersuisut 

kan oprette en fond, der helt eller delvist kan varetage opgaverne vedrørende administrationen 

af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf. Desuden er det 

foreslået, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler om fondens formål, opgaver, ledelse og vir-

ke, herunder regler om honorering, finansiering og sekretariatsbetjening. Ydermere er det 

foreslået, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at en fond, der helt eller delvist vareta-

ger opgaverne vedrørende Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling 

heraf, tillige varetager andre opgaver, der har tilknytning til opgavevaretagelsen, herunder 

rådgivning i spørgsmål vedrørende kunstnerisk virksomhed. Naalakkersuisut kan på baggrund 

af disse hjemmelsbestemmelser udarbejde en administrativ forskrift, hvor forholdene omkring 

fonden reguleres.   

 



4 
 

En fond vil skulle forstås i overensstemmelse med den almindelige forståelse af fondsbegre-

bet. Dette betyder, at fonden skal have et eller flere formål, den skal have en kapital, der ikke 

må kunne gå tilbage til stifteren og dennes nærtstående, og fonden skal have en ledelse, der er 

selvstændig i forhold til stifteren.  

 

Fonde er i Grønland reguleret ved Anordning nr. 917 af 15. december 1998 om ikrafttræden 

for Grønland af lov om fonde og visse foreninger (fondsloven) og Anordning nr. 485 af 14. 

maj 2018 for Grønland om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde (loven om er-

hvervsdrivende fonde). 

 

Som hovedregel gælder fondsloven for alle fonde, legater, stiftelser og selvejende institutio-

ner, der samlet betegnes fonde. Loven indeholder dog en række undtagelser hertil. Dette gæl-

der eksempelvis fonde, der er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig 

overenskomst mellem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af stater-

ne. Tilsvarende gør sig gældende for loven om erhvervsdrivende fonde. 

 

En fond, der oprettes i henhold til de foreslåede bestemmelser herom i forslaget, vil derfor 

ikke være omfattet af fondslovgivningen.  

 

Modtagelse af eksterne midler og uddeling heraf 

Det er foreslået, at såfremt der oprettes en fond, der helt eller delvist skal varetage opgaverne 

vedrørende administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og for-

midling heraf, kan fonden modtage tilskud, arv og gaver fra anden side end landskassen. 

Naalakkersuisut vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der er mulighed for, at fonden også 

kan modtage midler fra andre end landskassen, og at disse midler kan uddeles på samme vil-

kår som de landskassefinansierede midler.  

 

Sagsbehandling 

Kunstlovens § 17 foreslås ændret, således at bestemmelserne i landstingslov om sagsbehand-

ling i den offentlige forvaltning og landstingslov om offentlighed i forvaltningen ligeledes 

skal gælde for en fond, hvis der oprettes en fond, der skal træffe afgørelse vedrørende tilskud 

til kunstnerisk virksomhed. Dette foreslås for at sikre, at ansøgernes retssikkerhed ikke forrin-

ges af, at administrationen overlades til en fond.    

 

Klage 

Det foreslås, at afgørelser, der træffes af en fond, ikke skal kunne påklages til anden admini-

strativ myndighed. Tilsvarende gælder, hvis råd, udvalg eller lignende traf afgørelser. Der er 

flere grunde til dette. Ved at lægge administrationen af midler ud til en fond er det tilsigtet at 

afskære politisk indblanding i tildelingen af midler. Det vil være stridende mod dette, hvis 

afgørelserne vil kunne påklages til en administrativ myndighed, der er en del af et politisk 

ledet system.  
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Dertil kommer, at afgørelserne, der træffes af fonden, forventes truffet på baggrund af fon-

dens særlige faglige kompetencer inden for de forskellige kunstneriske områder og på bag-

grund af en samlet vurdering og prioritering af de indkomne ansøgninger. En sådan kompe-

tence og en sådan mulighed for samlet vurdering og prioritering af de indkomne ansøgninger 

vil en klagemyndighed ikke besidde. 

 

Tilsyn 

Der er foreslået indsat en bestemmelse, hvoraf det fremgår, at såfremt der oprettes en fond til 

at administrere tilskuddet, skal Naalakkersuisut føre tilsyn hermed. En fond, der oprettes ved 

eller i henhold til lov, og som er undergivet tilsyn af staten, vil i henhold til fondsloven og lov 

om erhvervsdrivende fonde ikke være omfattet af disse regler. ”Staten” fortolkes i denne for-

bindelse som ”Selvstyret”. Bestemmelsen er derfor indsat for at sikre, at fonden ikke vil være 

omfattet af fondslovene, men alene reguleret ved regler fastsat i Inatsisartutloven eller i med-

før heraf.  

 

Det er også foreslået, at Naalakkersuisut skal føre tilsyn med råd, udvalg og lignende, hvis 

administrationen af tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf overlades til disse. 

Dette er begrundet i, at det findes hensigtsmæssigt, at der også i disse tilfælde er tilsyn med 

administrationen.  

 

Yderligere er det fastsat i den foreslåede bestemmelse, at Naalakkersuisut kan afkræve både 

råd, udvalg og lignende samt fonden, de oplysninger, der anses for at være nødvendige for at 

kunne varetage dette tilsyn.      

 

Forslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Forslaget 

 § 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om 

kunstnerisk virksomhed foretages følgende 

ændringer: 

  § 14.  Naalakkersuisuts tilskud til kunstne-

risk virksomhed og formidling heraf sker 

indenfor en på finansloven hertil fastsat be-

villing. 

1. I § 14 indsættes som stk. 2: 

”  Stk. 2.  Oprettes der en fond, jf. § 16 a, kan 

fonden modtage tilskud, arv og gaver fra 

anden side end landskassen.” 

 2. Efter § 16 indsættes: 

”  § 16 a.  Naalakkersuisut kan til hel eller 

delvis varetagelse af opgaverne vedrørende 

administrationen af Naalakkersuisuts tilskud 

til kunstnerisk virksomhed og formidling 

heraf oprette en fond.  

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nær-
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mere regler om formål, opgaver, ledelse og 

virke, herunder honorering, finansiering og 

sekretariatsbetjening for en fond, der helt 

eller delvist varetager opgaverne vedrørende 

Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virk-

somhed og formidling heraf. 

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler 

om, at en fond, der helt eller delvist varetager 

opgaverne vedrørende Naalakkersuisuts til-

skud til kunstnerisk virksomhed og formid-

ling heraf, tillige varetager andre opgaver, 

der har tilknytning til opgavevaretagelsen, 

herunder rådgivning i spørgsmål vedrørende 

kunstnerisk virksomhed.” 

  § 17.  Bestemmelserne i landstingslov om 

sagsbehandling i den offentlige forvaltning 

og landstingslov om offentlighed i forvalt-

ningen gælder for de i § 16 nævnte råd, ud-

valg og lignende i det omfang disse, i hen-

hold til denne Inatsisartutlov og regler ud-

stedt i medfør heraf, tillægges beføjelser til at 

træffe afgørelser. 

3.  § 17 affattes således: 

”  § 17.  Bestemmelserne i landstingslov om 

sagsbehandling i den offentlige forvaltning 

og landstingslov om offentlighed i forvalt-

ningen gælder for de i § 16 nævnte råd, ud-

valg og lignende og for den i § 16 a nævnte 

fond i det omfang disse, i henhold til denne 

Inatsisartutlov og regler udstedt i medfør 

heraf, tillægges beføjelser til at træffe afgø-

relser.” 

  § 20.  Naalakkersuisuts og Kommunalbesty-

relsens afgørelser i henhold til denne 

Inatsisartutlov eller regler, fastsat i medfør 

heraf, kan ikke påklages til anden administra-

tiv myndighed.  

  Stk. 2.  Afgørelser truffet af råd, udvalg og 

lignende, der helt eller delvist varetager ad-

ministrationen af Naalakkersuisuts tilskud til 

kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, 

jf. § 16, kan ikke påklages til anden admini-

strativ myndighed. For så vidt angår de retli-

ge rammer for afgørelserne, vil klage herom 

kunne indbringes for Naalakkersuisut senest 

4 uger efter afgørelsens dato. 

4. § 20, stk. 2, affattes således: 

”  Stk. 2.  Afgørelser truffet af råd, udvalg og 

lignende, der helt eller delvist varetager ad-

ministrationen af Naalakkersuisuts tilskud til 

kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, 

jf. § 16, og afgørelser truffet af en fond, der 

helt eller delvist varetager administrationen 

af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk 

virksomhed og formidling heraf, jf. § 16 a, 

kan ikke påklages til anden administrativ 

myndighed. For så vidt angår de retlige 

rammer for afgørelserne, vil klage herom 

kunne indbringes for Naalakkersuisut senest 

4 uger efter afgørelsens dato.” 

 

 5. Efter § 22 indsættes: 

”  § 22 a.  Hvis administrationen af Naalak-

kersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed 
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og formidling heraf helt eller delvist er over-

ladt til råd, udvalg og lignende eller en fond, 

jf. § 16, stk. 1 og § 16 a, stk. 1, fører Naalak-

kersuisut tilsyn med administrationen. 

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan afkræve de i 

stk. 1 nævnte råd, udvalg og lignende og den 

i stk. 1 nævnte fond oplysninger, der anses 

for nødvendige for at kunne varetage tilsy-

net.” 

 

 § 2 

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 

2020. 

 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

3.1 Økonomiske konsekvenser for det offentlige 

Forslaget har ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for det offentlige, da det alene 

hjemler mulighed for at oprette en fond.  

 

Oprettes der en fond, som forslaget hjemler mulighed for, vil det få økonomiske konsekvenser 

for det offentlige. Alt efter hvordan fonden skal organiseres med hensyn til eventuelt repræ-

sentantskab, bestyrelse, sagkyndige udvalg, sekretariatsbetjening mv., vil det få økonomiske 

konsekvenser for det offentlige. For nuværende behandles ansøgningerne af en AC-

medarbejder i Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke. Dette arbejde udgør et halvt 

årsværk. Etableres der en fond, må der påregnes omkostninger til sekretariatsbetjening, hono-

rering af bestyrelse, eventuelt repræsentantskab, eventuelle sagkyndige, m.v.  

 

De bevillingsmæssige forhold i forbindelse med fondens etablering må der tages stilling til i 

forbindelse med finansloven, da fonden i givet fald skal finansieres af landskassen.  

 

3.2 Administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget i sig selv forventes ikke at medføre administrative konsekvenser for det offentlige.  

 

En fonds efterfølgende etablering vil forudsætte udarbejdelse af regler herom i bekendtgørel-

sesform.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget forventes ikke at medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for er-

hvervslivet.  
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5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget forventes ikke at medføre konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget i sig selv har ikke nogen konsekvenser for borgerne.  

 

Oprettes der en fond, som forslaget hjemler mulighed for, kan det medvirke til at sikre, at 

armlængdeprincippet opretholdes. Desuden vil fagkyndige i videre omfang inddrages, når 

Selvstyrets tilskud til kunstnerisk virksomhed uddeles.    

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at medføre andre konsekvenser.  

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget har i perioden 29. marts 2019 til den 3. maj 2019 været offentlig tilgængelig på hø-

ringsportalen og fremsendt til følgende høringsparter: 

 

Formandens Departement 

Departementet for Natur, Miljø og Forskning 

Departementet for Finanser og Nordisk Samarbejde 

Departementet for Boliger og Infrastruktur 

Departementet for Udenrigsanliggender 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 

Departementet for Sundhed 

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet 

Departementet for Erhverv og Energi 

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked 

Avannaata Kommunia 

Kommune Qeqertalik 

Kommuneqarfik Sermersooq 

Kommune Kujalleq 

Qeqqata Kommunia 

Nunatta Isiginnaartitsisarfia 

SILA 

Grønlands Forfatterforening 

KIMIK 

Grønlands Erhverv 

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 

KANUNUPE  

Ilisimatusarfik  

Det Grønlandske Landsbibliotek  

NAPA  

Katuaq  
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Taseralik  

EPI 

Kalaallit Nunaata Radioa 

NTK 

NUSUKA 

 

Der er indkommet høringssvar fra følgende, som ingen bemærkninger havde: 

 

Formandens Departement, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Depar-

tementet for Råstoffer og Arbejdsmarked, Departementet for Erhverv og Energi, Departemen-

tet for Natur, Miljø og Forskning, Departementet for Sundhed, Grønlands Erhverv, Departe-

mentet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Kommune Kujalleq.  

 

Følgende høringsparter havde kommentarer til forslaget: 

 

Kommuneqarfik Sermersooq, EPI, Grønlands Nationalteater og Departementet for Finanser.  

 

Hertil skal nævnes, at forslaget har været til lovteknisk gennemgang både før og efter hørin-

gen. I forbindelse med den lovtekniske gennemgang ved Bureauet for Inatsisartut blev det 

påpeget, at fastsættelse af regler om honorering og finansiering af råd, udvalg og lignende bør 

følge gældende regler for vederlag jf. vederlagsloven. Reglerne i vederlagsloven kan fraviges 

ved speciallovgivning, men det har ikke været hensigten, at disse råd, udvalg og lignende 

skulle honoreres anderledes end andre i lignende hverv. Høringsversionens nr. 2, hvoraf det 

fremgik, at Naalakkersuisut kunne fastsætte regler om honorering og finansiering af råd, ud-

valg og lignende er derfor ikke videreført i det endelige forslag.  

 

Nr. Høringspart Bemærkning Kommentar til bemærkning 

1 Departementet for 

Sociale Anliggender 

og Justitsområdet 

Ingen bemærkninger  

2 Departementet for 

Råstoffer og Ar-

bejdsmarked 

Ingen bemærkninger  

3 Departementet for 

Erhverv og Energi 

Ingen bemærkninger  

4 Formandens Depar-

tement 

Ingen bemærkninger  

5 Det daværende De-

partement for Natur, 

Miljø og Forskning 

Ingen bemærkninger  

6 Departementet for 

Sundhed 

Ingen bemærkninger  
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7 Grønlands Erhverv Ingen bemærkninger  

8.1 Kommuneqarfik 

Sermersooq 

Kommuneqarfik Sermer-

sooq er positiv omkring 

etableringen af en kunst-

fond. Kommunen bifalder 

også ønsket om at skabe 

en fond, hvor der i så høj 

grad som muligt undgås 

politisk indblanding i 

fondsmidlernes anvendel-

se. Kommunen bifalder 

intentionen om at anvende 

det såkaldte ’armslængde-

princip’ i forhold til udde-

ling af midler. Det anbefa-

les, at konstruktionen af 

fonden bliver så gennem-

skuelig som overhovedet 

muligt samt med klare 

regler for tildeling af mid-

ler. 

Bemærkningen har ikke givet 

anledning til ændringer.  

8.2  Kommunen anbefaler 

desuden en præcisering af, 

hvordan fondens bestyrel-

se sammensættes. 

Bemærkningen har ikke givet 

anledning til ændringer.  

 

Nærmere regler omkring en 

eventuel fond fastsættes i en 

bekendtgørelse. 

8.3  Kommunen anbefaler en 

præcisering af reglerne for 

modtagelse af eksterne 

midler, herunder om der er 

regler for, og begrænsnin-

ger af, hvem der kan tilde-

le fonden midler. 

Bemærkningen har ikke givet 

anledning til ændringer.  

 

Nærmere regler herom kan fast-

sættes i en bekendtgørelse.  

8.4  Kommunen har tidligere 

nedsat en fond med tilhø-

rende bestyrelse, men har 

også erfaret, at det ikke 

nødvendigvis er den bed-

ste løsning, idet fonde har 

en meget rigid systemop-

bygning. Det kan i stedet 

Bemærkningen har ikke givet 

anledning til ændringer.  

 

Det er ikke med lovændringen 

besluttet, at der skal oprettes en 

fond. Besluttes det af Naalak-

kersuisut, at der skal oprettes en 

fond, skal det belyses nærmere, 
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for undersøges, om der er 

andre organiseringsfor-

mer, der kan benyttes for 

at lette administrationen 

omkring en fond og sikre, 

at midler øremærket kultur 

og kunstnerisk virksom-

hed benyttes til formålet 

og ikke til en større admi-

nistrativ byrde. 

hvilken konstruktion, der vil 

være bedst, førend den oprettes.     

 

 

9.1 EPI EPI er enig i, at der bør 

etableres en kunstfond og 

glæder sig til, at det bliver 

realiseret, idet man ved at 

etablere en fond, som lig-

ner det, de har i de nordi-

ske lande, gør det nemme-

re for ansøgerne. Vi finder 

det naturligt, at man ud-

nytter hjemlen i loven og 

etablerer en kunstfond. Vi 

regner med, at man vil 

lade EPI deltage i etable-

ringsprocessen. 

Bemærkningen har ikke givet 

anledning til ændringer. 

9.2  Derfor mener EPI, at det 

er vigtigt, at det bliver 

sagkyndige folk, der skal 

fordele midlerne, og at 

man afprøver ordningen. 

Vi finder, at det er på tide, 

at man etablerer en kunst-

fond med EPI´ medlem-

mer som medlemmer, der 

skal fordele midlerne til 

ansøgerne og afprøve ord-

ningen som noget nyt. 

 

Uden at kommentere de 

forskellige lovgivninger 

ønsker vi, at lovforslaget 

går igennem i Inatsisartut. 

Bemærkningen har ikke givet 

anledning til ændringer. 

10.1 Grønlands National- Teatret har i august 2017 Bemærkningen har ikke givet 
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teater indsendt en længere 

kommentar til det forbere-

dende arbejde med opret-

telsen af en kunstfond, og 

vi hilser ændringer på om-

rådet velkommen. Nunatta 

Isiginnaartitsisarfia kan 

støtte forslaget, vi har ef-

terlyst, at der kommer et 

armslængdeorgan ind i 

kulturpolitikken. 

anledning til ændringer.  

10.2  Ved oprettelsen af en 

kunstfond vil vi anbefale:  

1) At der udarbejdes en 

vejledende kulturpolitik 

for fonden.  

2) At kunstfonden vil have 

besluttende kompetence, 

og at den fungerer på af-

stand af politikerne. Det 

vil sige, at kunstfondens 

medlemmer har selvstæn-

digt besluttende magt over 

de midler, de forvalter.  

3) At man foregriber pro-

blemer med indspisthed 

og inhabilitet og sikrer 

fornyelse i fonden igen-

nem udskiftning af de 

sagkyndige/fagfolk efter 

få år og evt. ved at sikre, 

at de ikke kan genudpe-

ges. 

Bemærkningen har ikke givet 

anledning til ændringer.  

 

Såfremt Naalakkersuisut beslut-

ter, at der skal oprettes en fond, 

vil relevante parter inden for 

kunst og kultur blive inddraget i 

processen om oprettelsen og 

udarbejdelsen af regelgrundlaget 

for fonden.   

11 Departementet for 

Fiskeri, Fangst og 

Landbrug 

Ingen bemærkninger  

12 Kommune Kujalleq Ingen bemærkninger  

13.1 Departementet for 

Finanser 

AN foreslår krav om regn-

skabsførelse som en del af 

fondens drift samt adgang 

til regnskab som en del af 

de oplysninger, som for-

Bemærkningen har ikke givet 

anledning til ændringer.  

 

Nærmere regler herom kan fast-

sættes i en bekendtgørelse. 
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slaget i § 22 a, stk. 2 inde-

holder. 

13.2  Selve forslaget til lovæn-

dringen vil ikke i sig selv 

have økonomiske konse-

kvenser for det offentlige, 

da det hjemler mulighed 

for at oprette en fond.  

AN bemærker, at såfremt 

en fond skal oprettes, for-

udsættes udarbejdelse af 

regler herom i form af 

bekendtgørelse. AN skal 

inddrages i udarbejdelsen 

af denne bekendtgørelse. 

Bemærkningen har ikke givet 

anledning til ændringer. 
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

 

Bestemmelsen giver mulighed for, at såfremt der oprettes en fond, der helt eller delvist skal 

varetage opgaverne vedrørende administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk 

virksomhed og formidling heraf, kan denne fond modtage tilskud, arv eller gaver fra anden 

side end landskassen.  

 

Der kan tænkes tilfælde, hvor andre fonde eller private donatorer ønsker at give midler til at 

støtte kunstnere gennem fonden. Midlerne vil efter denne bestemmelse kunne indgå i fondens 

formue og uddeles efter de samme kriterier som de midler, fonden modtager fra landskassen.  

 

Til nr. 2 

 

Til stk. 1 

Naalakkersuisut får med denne bestemmelse hjemmel til at oprette en fond. En beskrivelse af, 

hvad der forstås ved en fond, fremgår af de almindelige bemærkninger.  

 

Oprettelse af en fond kræver ikke anmeldelse til civilstyrelsen, idet fonden ikke er omfattet af 

fondsloven, jf. de almindelige bemærkninger. Det vil derimod kræve, at der fastsættes en ad-

ministrativ forskrift, hvor de i stk. 2 nævnte forhold reguleres.    

 

Det kan fastsættes i reglerne, at fonden kun delvist kan varetage opgaverne vedrørende admi-

nistrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf. Det 

kan eksempelvis fastsættes, at fonden kun skal varetage opgaver vedrørende bestemte kunst-

områder.  

 

Til stk. 2 

Fonde, der er omfattet af fondsloven, skal udarbejde en vedtægt. Denne fond vil ikke være 

omfattet af fondsloven og skal derfor ikke udarbejde en vedtægt. Det er derfor vigtigt, at 

Naalakkersuisut i en administrativ forskrift kan fastsætte regler, der udstikker rammerne for 

fondens virksomhed.  

 

Det er derfor fundet hensigtsmæssigt, at der kan fastsættes regler om de forhold, som typisk 

vil være fastsat i en vedtægt, herunder bl.a. fondens formål, opgaver, ledelse og virke. Det vil 

typisk være regler om fondens organisering, herunder om bestyrelsen, et eventuelt repræsen-

tantskab og eventuelle udvalg, antal medlemmer i førnævnte organer, hvorledes medlemmer-

ne hertil vælges eller udpeges, organernes funktionsperioder, tegningsret osv.  
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Naalakkersuisut kan også vælge at udstikke de overordnede rammer i en administrativ for-

skrift, hvorefter bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, hvor bestyrelsens virke reguleres.  

 

Naalakkersuisut har også med denne bestemmelse hjemmel til at fastsætte regler om honore-

ring, finansiering og sekretariatsbetjening. Der kan således fastsættes bestemmelser om, hvor-

ledes eksempelvis bestyrelsesmedlemmer honoreres for deres arbejde, herunder om honora-

rets størrelse, afholdelse af udgifter til rejser, ophold mv.  

 

Med hensyn til sekretariatsbetjening kan det eksempelvis fastsættes, at det er fondens besty-

relse, et nedsat udvalg eller eventuelt det ressortansvarlige departement, der varetager denne 

funktion. Det vil ikke bryde med armslængeprincippet, såfremt departementet varetager se-

kretariatsfunktionen, idet selve afgørelsen træffes af fonden.  

 

Til stk. 3 

Det vil være hensigtsmæssigt at kunne udnytte den faglige viden og de kompetencer, det for-

ventes, at fonden, udvalg under fonden eller lignende, besidder. Fonden skal være politisk 

uafhængig, og det vil derfor være naturligt at benytte fonden som et rådgivende organ eventu-

elt i forbindelse med afklaring af politiske spørgsmål inden for kunstnerisk virksomhed.  

 

Til nr. 3 

 

Råd, udvalg og lignende samt fonde er ikke offentlige myndigheder, men derimod uafhængi-

ge organer. De vil dog komme til at varetage forvaltningsretlige opgaver, hvor de skal træffe 

afgørelser, der får konsekvenser for borgerne. Det er derfor hensigtsmæssigt, at de bliver om-

fattet af de forvaltningsretlige regler, så borgernes retsstilling ikke forringes ved, at admini-

strationen af tilskuddene uddelegeres. Borgerne vil derfor have ret til en begrundelse, klage-

vejledning, aktindsigt mv. efter de gældende sagsbehandlingsregler.    

 

Til nr. 4 

 

Bestemmelsen fastslår, at afgørelser truffet af en fond, er endelige.  

 

Klager vedrørende de retlige rammer vil bl.a. kunne være om regelgrundlaget eller selve 

sagsbehandlingen.  

 

Til nr. 5 

 

Til stk. 1 

Det er fundet hensigtsmæssigt, at Naalakkersuisut skal føre tilsyn med eventuelle råd, udvalg 

og lignende eller en fond, idet disses administration sker efter delegation fra Naalakkersuisut 

og dermed på Naalakkersuisuts ansvar. Med tilsynet skal det sikres, at administrationen sker 

på en forsvarlig måde, uanset hvilken administrationsmodel der anvendes.  
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Til stk. 2 

Naalakkersuisut kan bl.a. indhente oplysninger om ansøgere, medlemmerne af de forskellige 

råd, udvalg eller lign., fondsbestyrelsens medlemmer, regnskaber osv.  

 

Til § 2 

 

Det fremgår af denne, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020. Dette er med hen-

blik på, at ændringerne skal træde i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.  


