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Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og 

Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber  

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen 

 

Til § 1 

 

1.  Den under § 1, nr. 1, foreslåede § 2, stk. 6, affattes således: 

”  Stk. 6.  De i stk. 2 nævnte procentsatser forhøjes med en sats svarende til den andel, et 

beløb udgør af næste finansårs bevillinger, såfremt et overført beløb er medregnet ved 

opgørelserne for tidligere finansår.” 

 

2.  Den under § 1, nr. 1, foreslåede § 2, stk. 7, 2. pkt., affattes således: 

” I disse tilfælde reduceres de i stk. 2 nævnte procentsatser med en sats svarende til den andel, 

et beløb udgør af næste finansårs bevillinger, såfremt beløbet i opgørelsesperioden er overført 

i forbindelse med opgaver overført fra kommunerne eller Grønlands Selvstyre.” 

 

3.  § 1, nr. 2, affattes således: 

”2. § 4 affattes således: 

” § 4.  Den Naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere 

bestemmelse er bemyndiget hertil, udarbejder hvert år inden udgangen af februar en opgørelse 

af kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetstilling i de foregående 4 finansår. 

Opgørelsen forelægges Økonomisk Råd til udtalelse inden offentliggørelse. 

 Stk. 2. Den Naalakkersuisoq, som efter Formanden for Naalakkersuisuts nærmere 

bestemmelse er bemyndiget hertil, foretager hvert år inden udgangen af april en opgørelse af 

rammerne for de i § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte saldi for de følgende 4 finansår for hver kommune 

og Grønlands Selvstyre. Opgørelsen forelægges kommunerne til udtalelse inden 

offentliggørelse.”” 

 

4.  Den under § 1, nr. 4, foreslåede § 14, stk. 4, affattes således: 

”  Stk. 4.  Betalingsforskydninger mellem finansårene udlignes i Anlægs- og 

renoveringsfonden.” 

 

5.  Den under § 1, nr. 5, foreslåede § 20 a, stk. 3, 2. pkt., affattes således: 

”Betalingsforskydninger mellem finansårene udlignes i anlægs- og renoveringsfonden.” 
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6.  § 1, nr. 9, affattes således: 

”9.  § 46 a affattes således: 

” § 46 a.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra bestyrelsen for forvaltningen af 

Fællesoffentlig IT, og efter høring af kommunerne, bestemme: 

1) hvilke IT systemer, der skal anses for fælles offentlige, og 

2) hvilke fælles offentlige IT systemer kommunerne og Grønlands Selvstyre skal benytte, 

herunder om pligten skal gælde alle kommunerne og Grønlands Selvstyre eller kun nogle af 

disse. 

  Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at kommunerne og Grønlands Selvstyre 

sammen skal etablere en organisation til anskaffelse, drift og udvikling af fælles offentlige IT 

systemer. Naalakkersuisut kan herunder fastsætte regler for, hvordan organisationen skal 

ledes, efter hvilke kriterier IT systemer må anses for fælles offentlige, hvordan 

organisationens omkostninger skal fordeles mellem kommunerne og Grønlands Selvstyre, om 

organisationen kan udføre opgaver for andre end kommunerne og Grønlands Selvstyre m.v.”” 

  

Til § 2 

 

7.  § 2, stk. 3, 1. pkt., affattes således: 

” For 2023 fastlægges rammerne for de i § 2, stk. 2, nr. 2, nævnte saldi, som affattet 

ved denne Inatsisartutlovs § 1, nr. 1, for de følgende 4 finansår for hver kommune og 

Grønlands Selvstyre på grundlag af kommunernes årsbudgetter og Grønlands Selvstyres 

finanslov for 2021 og de tillægsbevillinger, som er godkendt inden 1. januar 2022 med tillæg 

af 1,50 pct. af det vedtagne årsbudget eller finanslov.” 

 

8.  § 2, stk. 4, affattes således: 

”  Stk. 4.  Opgørelser som nævnt i § 4, stk. 1, omfatter alene finansår afsluttet efter 

Inatsisartutlovens ikrafttræden og udarbejdes første gang inden udgangen af februar 2023.” 

 

 

Almindelige bemærkninger 

 

 Ændringsforslaget har til formål at sikre, at den terminologi, som anvendes i den grønlandske 

version af lovforslaget, er ensartet og i overensstemmelse med den terminologi, som i øvrigt 

er anvendt i Inatsisartutloven om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og 

regnskaber.  

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1-5 og 7-8 

Med forslaget ændres den grønlandske version af ”finansår”, ”finansårs” og ”finansårene” til 

samme betegnelser, som anvendes i loven i dag. 

 

Til nr. 6 

Med forslaget ændres den grønlandske version af indledningen til lovforslagets § 1, nr. 9. 


