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BETÆNKNING 

 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

 

vedrørende 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af landstingslov om 

arbejdsmarkedsafgift (Finansiering af barselsfond m.v.) 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

Finans- og Skatteudvalget har under behandlingen bestået af: 

 

Medlem af Inatsisartut Hermann Berthelsen, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut  

Medlem af Inatsisartut Malene V. Rasmussen, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Jens Napaattoq, Partii Naleraq  

Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai 

 

Udvalget har efter 1. behandlingen 1. oktober under EM2020 gennemgået forslaget. 

 

Forslagets indhold og formål 

Dette forslag skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag til Inatsisartutlov om 

orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption (EM 2020/183), hvis et af hovedformål 

er, at indføre en barselsfond for det private arbejdsmarked. Barselsfonden for det private 

arbejdsmarked vil være en solidarisk udligningsfond, der sikrer, at udgifter til løn under barsel 

fordeles mere ligeligt blandt alle private arbejdsgivere. Private arbejdsgivere, der afholder 

udgifter til løn under barsel m.v., vil kunne få en del af disse udgifter refunderet af 

barselsfonden.  

Nærværende forslag om ændring af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift skal medvirke til at 

sikre finansieringen af denne barselsfond. Det foreslås, at der indføres en afgift af lønsummen 

til dækning af omkostningerne ved en barselsfond på det private arbejdsmarked. Afgiftspligten 

omfatter ikke kommunerne eller Grønlands Selvstyre. Alle andre, som er pligtige til at svare 

arbejdsmarkedsafgift, vil således skulle indbetale afgift til denne barselsfond. Afgiftsgrundlaget 

vil være lønsummen således som denne er fastlagt i § 2, stk. 2-4. 
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I henhold til § 2, stk. 4, skal der ikke betales arbejdsmarkedsafgift af indbetalinger til visse 

fradragsberettigede pensionsordninger. Denne undtagelse foreslås udvidet til også at gælde for 

indbetalinger til opsparinger i pensionsøjemed. Herved ligestilles indbetalinger til opsparinger 

i pensionsøjemed med indbetalinger til andre fradragsberettigede pensionsordninger. 

 

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Nærværende forslag skal som nævnt ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag til 

Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption (EM 2020/183), hvis 

et af hovedformål er, at indføre en barselsfond for det private arbejdsmarked. Punktet blev 

henvist til behandling i Familie- og Sundhedsudvalget mellem forslagets første og anden 

behandling, og skal derfor ikke behandles under Finans- og Skatteudvalgets behandling af 

nærværende punkt.  

Nærværende punkt blev støttet af samtlige partier i salen, og henvist til udvalgsbehandling i 

Finans-og Skatteudvalget.  

 

Høringssvar 

Naalakkersuisut har gengivet de af høringsparterne modtagne bemærkninger til forslaget og 

anført sine kommentarer dertil. Udvalget tager Naalakkersuisuts kommentarer til efterretning, 

og har ingen yderligere bemærkninger til disse.  

 

Udvalgets behandling af forslaget   

Udvalget konstaterer, at forslagets formål og indhold findes støtteværdigt af Inatsisartut. 

Udvalget bemærker samtidigt, at der blev udvist uforbeholden tilslutning til nærværende 

forslag, og at de faldne bemærkninger under 1. behandlingen fortrinsvist vedrørte ovenfor 

nævnte punkt EM 2020/183, som blev behandlet i sammenhæng. Dette punkt blev 2. behandlet 

tirsdag den 27. oktober, hvorefter den gik videre til 3. behandling i foreliggende form. Udvalget 

skal henvise til den af Familie- og Sundhedsudvalgets afgivne betænkning til forslagets 2. 

behandling. Finans- og Skatteudvalget er enig i de betragtninger og vurderinger af forslaget, 

som Familie- og Sundhedsudvalget har gjort i sin betænkning. Dette gælder eksempelvis 

behovet for problemløsninger i tilfælde, hvor det ikke vil være muligt at skaffe dokumentation 

for beregningsgrundlag. Udvalget nævner som eksempel fåreholderfamilier samt fisker- og 

fangerfamilier.  

 

Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Det skønnes, at Selvstyret og kommunerne årligt skal indskyde omkring 21,8 mio. kr. i 

barselsfonden.  

Det skønnes, at ændringerne af Skattestyrelsens IT-systemer vil resultere i en engangsudgift på 

ikke over 1 mio. kr. Senere udgifter til ændring af IT-systemer vil blive afholdt inden for 

Skattestyrelsens egen ramme. Forslaget forventes derfor kun at have mindre administrative 

konsekvenser for Skattestyrelsen.  
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Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Ved etableringen af barselsfonden forventes erhvervslivet at blive pålagt at indbetale et 

arbejdsgiverbidrag på ca. 2 promille af lønsummen, svarende til i omegnen af 19 mio. kr.  

Der vil ikke være administrative konsekvenser forbundet med betaling af arbejdsgiverens 

bidrag til barselsfonden, da dette vil ske på samme måde, som de nuværende opkrævninger 

efter landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. Erhvervslivet forventes samlet set at få en 

beskeden merudgift. 

 

Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 

 

Udvalgets indstillinger  

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse. 
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling. 
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Múte Bourup Egede   

Næstformand 

 

 

Karl-Kristian Kruse  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Malene V. Rasmussen 
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Aleqa Hammond 

 

 

 


