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Rettelsesblad 
Erstatter forslag af 4. september 2019 

 

Begrundelse 

Der er foretaget ændringer i henhold til de lovtekniske retningslinjer. 

 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Forslaget er fremsat, efter at Grønland har modtaget en høring på forslag til anordning af lov 

om Politiets Efterretningstjeneste. Anordningen indeholder blandt andet mulighed for at 

udbetale vederlag til meddelere, kilder m.v. Da disse vederlag i sagens natur bør være 

undergivet streng fortrolighed, har man i Danmark valgt at fritage dem fra skat og holdt dem 

ude af grundlaget for beregning af sociale ydelser. 

 

Nærværende forslag tilsigter på samme måde at fritage disse vederlag for at blive medregnet 

ved udbetaling af sociale ydelser baseret på aktuel indkomst. 

 

Ydermere indeholder forslaget en bestemmelse, der også fritager vederlag til pleje-, 

aflastnings- og akutplejefamilier fra at indgå i opgørelsen af aktuel indkomst. Det er ikke 

meningen, at vederlag, som udbetales til en borger for at påtage sig opgaver med pleje, 

aflastning og akutpleje til dækning af de meromkostninger, som er forbundet med opgaverne, 

skal have betydning for, i hvilket omfang en borger kan modtage sociale ydelser. I finanslov 

2019 er der således indarbejdet tekstanmærkninger til hovedkonto 30.10.32 Børnetilskud, 

hovedkonto 30.11.10 Boligsikring, hovedkonto 30.12.08 Offentlig pension til 

alderspensionister og hovedkonto 30.12.09 Førtidspension, som indebærer, at den aktuelle 

indkomst nedsættes med disse vederlag. Det er i den forbindelse en forudsætning, at borgeren 

kan dokumentere berettigelsen af de ligningsmæssige fradrag. 

 

Forslaget vil medvirke til at opretholde og sikre fortroligheden i Politiets 

Efterretningstjenestes arbejde samt at fastholde samme vilkår for vederlag til pleje-, 

aflastnings- og akutplejefamilier. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

 

Det foreslås at indføre en bestemmelse i Inatsisartutlov om en statstilpasningsprocent og 

aktuel indkomst, der fritager vederlag, der ydes af PET til f.eks. honorering og godtgørelse 

m.v. af kilder eller meddelere, fra at indgå i opgørelsen over aktuel indkomst. Ydermere 
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indeholder forslaget en bestemmelse, der også fritager vederlag til pleje-, aflastnings- og 

akutplejefamilier fra at indgå i samme. 

 

For at koordinere ikrafttrædelsestidspunktet for forslaget med anordning af lov om Politiets 

Efterretningstjeneste, foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2020, men at 

Naalakkersuisut bemyndiges til at bestemme ikrafttrædelsestidspunktet for forslaget til § 5, 

stk. 3, nr. 3, idet ikrafttrædelsestidspunktet for denne bestemmelse skal koordineres med 

ikrafttrædelsen af anordning af lov om Politiets Efterretningstjeneste. 

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

  

I Inatsisartutlov nr. 9 af 1. juni 2017 om en 

satstilpasningsprocent og aktuel indkomst 

som ændret ved Inatsisartutlov nr. 3 af 24. 

maj 2019 foretages følgende ændringer: 

§ 5, stk. 3, nr. 1-2 

Stk. 3. Ved opgørelsen ses der bort fra: 

1) skattepligtige indbetalinger til 

pensionsordninger som nævnt i § 39 a i 

landstingslov om indkomstskat, og 

2) ydelser i henhold til landstingsforordning 

om offentlig hjælp. 

§ 1 

 

1. § 5, stk. 3, affattes således: 

“  Stk. 3. Ved opgørelsen ses der bort fra: 

1) skattepligtige indbetalinger til 

pensionsordninger som nævnt i § 39 a 

ilandstingslov om indkomstskat,  

2) ydelser i henhold til landstingsforordning 

om offentlig hjælp,  

3)  vederlag, der ydes af midler undergivet 

den særlige revisionsprocedure for Politiets 

Efterretningstjeneste, og 

4)  vederlag, der udbetales til pleje-, 

aflastnings- og akutplejefamilier i henhold til 

reglerne i Inatsisartutlov om støtte til børn, i 

det omfang vederlaget ikke overstiger det 

maksimale af, hvad modtageren i det 

pågældende indkomstår kan fradrage ved 

opgørelsen af sin skattepligtige indkomst i 

forbindelse med de nævnte aktiviteter ud 

over standardfradraget, jf. § 21, stk. 2, i 

landstingslov om indkomstskat.” 

 

 § 2 



      EM 2019/xx 

____________________  

EM 2019/21  

AN sagsnr. 2019 – 5530 

3 

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 

2020, jf. dog stk. 2. 

  Stk. 2.  § 5, stk. 3, nr. 3, som fastsat i § 1, 

nr. 1,, sættes i kraft ved bekendtgørelse. 

 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

 

Det antages, at fritagelsen af vederlag, der ydes af PET, fra at indgå i opgørelsen af aktuel 

indkomst vil have mindre økonomisk betydning for det offentlige, idet det forventes, at 

størrelsen af udbetalinger til personer, som modtager sociale ydelser, vil være begrænset. Det 

er dog kun politiet, der vil være bekendt med de samlede udbetalinger. 

 

Vederlag til pleje-, aflastnings- og akutplejefamilier   er i henhold til Finansloven for 2019 i 

forvejen fritaget for at indgå i opgørelsen af aktuel indkomst. Den del af forslaget, som 

vedrører vederlag til pleje-, aflastnings- og akutplejefamilier, vil derfor ikke have yderligere 

økonomiske konsekvenser for det offentlige. 

 

Forslaget vil ikke få administrative konsekvenser for det offentlige. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

 

Forslaget vil ikke have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

 

Forslaget vil ikke have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundhed.  

 

6. Konsekvenser for borgerne 

 

Forslaget vil medvirke til at sikre borgernes anonymitet i tilfælde, hvor de samarbejder med 

Politiets Efterretningstjeneste og får udbetalt vederlag for arbejdet. 

 

Forslaget vil ikke have administrative konsekvenser for borgerne.  

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

 

Forslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 
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Forslaget til § 5, stk. 3, nr. 3, har i perioden 17. april 2019 til 22. maj 2019 været til høring 

hos: 

Formandens Departement, Departementet for Natur og Miljø, Departementet for Boliger og 

Infrastruktur, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Departementet for 

Udenrigsanliggender, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for 

Sundhed, Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Departementet for 

Erhverv, Energi og Forskning, Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked, Grønlands 

Erhverv, SIK, NUSUKA, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik 

Sermersooq, Avannaata Kommunia, Kommuni Qeqertalik og Politimesteren i Grønland. 

 

Forslaget har endvidere været offentliggjort på Naalakkersuisuts høringsportal på 

www.naalakkersuisut.gl. 

 

Der er ved udløbet af høringsfristen modtaget høringssvar fra: 

 

Departementet for Erhverv, Energi og Forskning, Departementet for Sundhed, Departementet 

for Råstoffer og Arbejdsmarked, Departementet for Sociale Anliggender, Departementet for 

Natur og Miljø, Kommune Kujalleq og Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Følgende høringssvar har givet anledning til bemærkninger: 

 

Kommune Kujalleq: 

”Kommune Kujalleq har gennemgået høringen, og har umiddelbart ikke bemærkninger til den 

foreslåede ændring, som går ud på at undtage vederlag undergivet revisionsproceduren for 

Politiets Efterretningstjeneste fra beregning af aktuel indkomst. 

 

Ovenstående svar er under forudsætning af, at anordningsforslaget, jf. nedenfor, indeholder en 

bestemmelse om ikraftsættelse for Grønland af § 15 i loven om Politiets Efterretningstjeneste. 

 

Kommunen bemærker herved, at det havde været mest hensigtsmæssigt, hvis høring over 

lovforslaget havde været foretaget samtidig med den høring over forslag til anordning om 

ikraftsættelse af loven om Politiets Efterretningstjeneste, som Naalakkersuisut den 1. maj 

2019 besluttede at anmode Justitsministeriet om at gennemføre.” 

 

Det havde været mest hensigtsmæssigt at afholde de to høringer samtidig. Forsinkelsen 

skyldes manglende koordination mellem myndighederne.  

 

Departementet for Sociale Anliggender: 
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”Departementet tilslutter sig forslaget og har ikke kommentarer til forslag om ændring af 

regler for vederlag underlagt den særlige revisionsprocedure for Politiets 

Efterretningstjeneste.  

 

Til gengæld mener Departementet, at det ville være fordelagtigt at foretage en yderligere 

ændring. I både Finanslov 2018 og Finanslov 2019 eksisterer der en tekstanmærkning som 

fastslår, at plejevederlag, aflastningsvederlag og akutplejevederlag ikke indgår i den aktuelle 

indkomst på samme måde som ovennævnte vederlag. Det var aftalt mellem Departementet for 

Sociale Anliggender og Justitsområdet og Departementet for Finanser, at denne regel skulle 

udgå af Finansloven og i stedet indgå i Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og aktuel 

indkomst ved først given mulighed. Man vil derfor med fordel kunne foretage denne tilføjelse 

i forbindelse med nærværende ændringsforslag. ” 

 

Bemærkningen om at lade tekstanmærkningerne fra finansloven om plejevederlag, 

aflastningsvederlag og akutplejevederlag indføre i loven er taget til efterretning og foreslås 

som ny § 5, stk. 3, nr. 4.
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Til § 5, stk. 3, nr. 3 

 

Bestemmelsen medfører, at vederlag, der ydes af midler undergivet den særlige 

revisionsprocedure for Politiets Efterretningstjeneste, ikke indgår i opgørelsen om aktuel 

indkomst.  

 

Formålet med bestemmelsen er, at Politiets Efterretningstjeneste kan godtgøre personer, der 

bidrager til landets sikkerhed m.v., uden at afsløre deres identitet eller relationernes indhold. 

Til § 5, stk. 3, nr. 4 

 

Almindeligt plejevederlag, der udbetales til plejefamilier samt aflastningsvederlag og 

akutplejevederlag i henhold til Inatsisartutlov om støtte til børn fritages fra at indgå i 

opgørelsen af aktuel indkomst. Et almindeligt plejevederlag udgøres af en grundtakst opgjort i 

Takstcirkulære om gældende sociale kontantydelser. Det almindelige plejevederlag kan 

forhøjes med et antal procent i særlige tilfælde. Ved modtagelse af plejevederlag og hvor der 

ikke foreligger en regnskabsmæssig opgørelse af udgifter ved plejeforholdet, kan der uden 

dokumentation fratrækkes et beløb i aktuel indkomst svarende til satsen for almindeligt 

plejevederlag.  Foreligger der en regnskabsmæssig opgørelse af udgifter ved plejeforholdet, 

kan de dokumenterede udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde 

indtægten ved plejeforholdet, fratrækkes i opgørelsen af aktuel indkomst. 

 

Nedsættelsen svarer til det maksimale af, hvad modtageren i det pågældende indkomstår kan 

fradrage ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst i forbindelse med de nævnte aktiviteter 

ud over standardfradraget, jf. § 21, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat. 

 

Vederlagene er ikke skattefri, men der gives fradrag svarende til taksten for almindeligt 

plejevederlag, dog modregnet standardfradraget på 10.000 kroner jf. § 21, stk. 2, i 

landstingslov om indkomstskat. Se nedenstående eksempler: 

 

Eksempel 1 

Eksempel hvor fradragene absorberes i standardfradraget 

1 måneds almindeligt plejevederlag 5.068 kroner 

12 måneders SIK kontingent 3.600 kroner 

Rentefradrag   1.100 kroner 

I alt    9.768 kroner 
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(Standardfradrag   10.000 kroner) 

 

Nedsættelse af aktuel indkomst 10.000 kroner 

 

Da standardfradraget overstiger personens fradrag, anvendes standardfradragets 

minimumbeløb på 10.000 kroner. 

 

Eksempel 2 

Eksempel hvor fradragene overstiger standardfradraget 

3 måneders almindeligt plejevederlag 15.204 kroner 

12 måneders SIK  3.600 kroner 

Rentefradrag   1.100 kroner 

I alt   19.904 kroner 

(Standardfradrag   10.000 kroner) 

 

Nedsættelse af aktuel indkomst 19.904 kroner 

 

Da det almindelige plejevederlag overstiger standardfradraget, reduceres den aktuelle 

indkomst med beløbet udbetalt i almindeligt plejevederlag. Ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst fradrages 19.904 kroner. Der gives således ikke fradrag for både det 

almindelige plejevederlag og standardfradraget. 

 

Vederlagene har tidligere været undtaget fra at indgå i opgørelsen af aktuel indkomst ved 

tekstanmærkning i Finansloven 2018 og 2019. 

 

Til § 2 

 

Det foreslås, at Naalakkersuisut bemyndiges til at bestemme ikrafttrædelsestidspunktet for § 

5, stk. 3, nr. 3. Dette sikrer, at nærværende forslag træder i kraft på samme tidspunkt som 

anordning af lov om Politiets Efterretningstjeneste. Det foreslås, at § 5, stk. 3, nr. 4, træder i 

kraft d. 1. januar 2020. 

 

 


