
17.08.2021  EM 2021/122 

__________________________ 

EM 2021/122 

NAINSPN sagsnr. 2020 - 20045 1  

 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

 

1. Baggrund og formål 

Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2020 som ændringsforslag til pkt. 87:” Forslag til 

Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et lovforslag, hvorved 

”musik- og filmindustri” indføjes i § 2, stk. 1, i Inatsisartutloven om erhvervsfremme til land-

baserede erhverv, således at det tydeliggøres, at musikindustrien og filmindustrien er omfattet 

af lovens anvendelsesområde og dermed har mulighed for at opnå erhvervsstøtte.”  

 

Nærværende forslag fremsættes som følge af denne inatsisartutbeslutning. 

 

Med forslaget ændres ordlyden af § 2, stk. 1, i inatsisartutlov om erhvervsfremme, således at 

”musikindustri og filmindustri” nævnes eksplicit i § 2, stk. 1. 

 

Forslaget ændrer ikke den hidtidige praksis, og inatsisartutlovændringen er således alene en 

præcisering af allerede gældende praksis, hvorefter musikindustri og filmindustri er omfattet 

af inatsisartutlov om erhvervsfremmes anvendelsesområde.  

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Med forslaget ændres ordlyden af § 2, stk. 1, således at ”musikindustri og filmindustri” tilfø-

jes bestemmelsen. Forslaget ændrer ikke det eksisterende anvendelsesområde for inatsisartut-

lov om erhvervsfremme.  

 

Den ændrede ordlyd af § 2, stk.1, er alene en præcisering og tydeliggørelse af hidtidig praksis 

vedrørende inatsisartutlov om erhvervsfremmes anvendelsesområde, hvorefter film- og mu-

sikindustrien har adgang til at søge om støtte efter de forskellige ordninger. 

 

Tildeling af støtte til musikindustri og filmindustrien efter inatsisartutlov om erhvervsfremme 

skal fortsat ske ud fra de kriterier, som gælder for alle erhverv, for opnåelse af støtte efter 

inatsisartutlov om erhvervsfremme. 

 

Efter hidtidig praksis har musikindustrien og filmindustrien således været omfattet af 

inatsisartutlov om erhvervsfremmes anvendelsesområde i og med, at musikindustri og filmin-

dustri falder ind under ”oplevelseserhverv” i § 2, stk. 1. 
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Det er en forudsætning for opnåelse af støtte efter inatsisartutlov om erhvervsfremme, at pro-

jektet har et erhvervsmæssigt sigte samt et formål om at tilvejebringe et økonomisk overskud 

over en længere periode. 

 

Ud fra en konkret vurdering vil det for eksempel kunne være muligt at opnå støtte til mar-

kedsføring af en musikudgivelse, hvis projektet har et erhvervsmæssigt sigte. 

 

Der kan derimod ikke ydes tilskud til enkeltstående projekter såsom afholdelse af en støtte-

koncert eller lignende, der ikke har til formål at generere et overskud til virksomheden. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offent-

lige, fordi forslaget alene præciserer inatsisartutlovens anvendelsesområde og ikke ændrer på 

hidtidig praksis, hvorefter musikindustri og filmindustri er omfattet af inatsisartutloven. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervsli-

vet, fordi forslaget alene præciserer inatsisartutlovens anvendelsesområde og ikke ændrer på 

hidtidig praksis, hvorefter musikindustri og filmindustri er omfattet af inatsisartutloven. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for borgerne, udover at præciseringen måske 

kan gøre det tydeligere, at musikindustrien og filmindustrien er omfattet af inatsisartutlovens 

anvendelsesområde. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget vurderes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget har været i offentlig høring på Selvstyrets høringsportal i perioden 19. november 

2020 til 30. december 2020. 

 

Forslaget har desuden været i høring hos en række høringsparter i perioden 1. december 2020 

til 5. januar 2021. 

 

Der henvises til bilag 2 om høringen. 
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

Til nr. 1 

 

Der henvises til det ovenfor under pkt. 2, hovedpunkter i forslaget anførte. 

 

Med forslaget ændres ordlyden af § 2, stk. 1, således at ”musikindustri og filmindustri” næv-

nes eksplicit i bestemmelsen. Forslaget ændrer ikke det eksisterende anvendelsesområde for 

inatsisartutlov om erhvervsfremme.  

 

Den ændrede ordlyd af § 2, stk.1, er alene en præcisering og tydeliggørelse af hidtidig praksis 

vedrørende inatsisartutlov om erhvervsfremmes anvendelsesområde, hvorefter film- og mu-

sikindustrien har adgang til at søge om støtte efter ordningerne under inatsisartutloven. 

 

Efter hidtidig ordning har musikindustrien og filmindustrien været omfattet af inatsisartutlo-

vens anvendelsesområde, i og med at musik- og filmindustri falder ind under ”oplevelseser-

hverv” i § 2, stk. 1. 

 

Tildeling af støtte til musikindustrien og filmindustrien efter inatsisartutlov om erhvervs-

fremme skal fortsat ske ud fra de samme kriterier, som gælder for andre erhverv, hvor 

inatsisartutloven om erhvervsfremme til landbaserede erhverv kan finde anvendelse. 

 

Det er en forudsætning for opnåelse af støtte efter inatsisartutlov om erhvervsfremme, at pro-

jektet har et erhvervsmæssigt sigte samt til formål at tilvejebringe et økonomisk overskud 

over en længere periode. 

 

Ud fra en konkret vurdering vil det for eksempel kunne være muligt at opnå støtte til mar-

kedsføring af en musikudgivelse, hvis projektet har et erhvervsmæssigt sigte. 

 

Der kan derimod ikke ydes tilskud til enkeltstående projekter, såsom afholdelse af en støtte-

koncert eller lignende, der ikke har til formål at generere et overskud til virksomheden. 

 

Til § 2 

 

Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2022. 
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Bilag 1 

 

Forslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Forslaget 

 § 1 

I inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 

om erhvervsfremme til landbaserede er-

hverv, som ændret ved inatsisartutlov nr. 4 

af 3. juni 2016 og ved inatsisartutlov nr. 27 

af 17. november 2017, foretages følgende 

ændringer: 

§ 2.  Inatsisartutloven omfatter erhvervs-

støtte til landbaserede erhverv. Landbase-

rede erhverv omfatter virksomhed og aktivi-

teter inden for service, turisme, industri, 

handel, hotel, IT, oplevelseserhverv med vi-

dere. 

1.  § 2, stk. 1, affattes således: 

”Inatsisartutloven omfatter erhvervsstøtte til 

landbaserede erhverv. Landbaserede erhverv 

omfatter virksomhed og aktiviteter inden for 

service, turisme, industri, handel, hotel, IT, 

oplevelseserhverv, musikindustri, filmindu-

stri med videre.” 

 § 2 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 

2022. 
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Bilag 2 

 

Høring 

 

Forslaget har været i høring hos følgende høringsparter: 

 

• Samtlige departementer 

• Kommunerne  

• Grønlands Erhverv  

• Nusuka  

• Greenland Business  

• Inuit Nunaanni Nipilersortartut Kattuffiat/Grønlands Musikerforbund  

• Filmforeningen i Grønland  

• Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat (TP)/Medieforbundet i Grønland 

 

Høringssvar er i relevant omfang indarbejdet i forslaget. 

 

Der er alene modtaget 1 høringssvar med bemærkninger til forslaget. Høringssvaret blev 

fremsendt af Formandens Departement.  

 

Den af Formandens Departement foreslåede tilføjelse er indarbejdet i lovbemærkningerne til 

forslaget. 


