18. november 2015

Aftale om finansloven for 2016
Naalakkersuisut og Siumut, Atassut og Demokraterne har indgået Aftale om finansloven for 2016.
Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer med afsæt i følgende mål og
temaer:
Mål for finansloven for 2016
Reel vækst i den private sektor og udvikling af nye væksterhverv med flere i beskæftigelse
Reformer for at fremme større selvforsørgelse
Et trygt samfund at vokse op i med gode fremtidsmuligheder for den enkelte
Mangfoldighed via stærke medier og frivillige organisationer
En mere effektiv offentlig sektor

Temaer i aftalen om Finanslov for 2016
•
•
•
•
•

Konkrete initiativer og bedre rammebetingelser for at forbedre erhvervslivets
udviklingsmuligheder, fremme jobskabelsen og øge beskæftigelsen
Pejlemærker for den kommende holdbarheds- og vækstplan
Sammenhængende indsatser på børn- og ungeområdet
Forbedret mediestøtte, øget transparens og mere faste rammer for tilskud
Løbende produktivitetsudvikling og fokus på at skabe resultater i den offentlige sektor

Med vedtagelsen af finansloven for 2016 er der balance på DA samlet set over perioden 2016-2019.
Aftaleparterne har herudover noteret sig, at den planlagte afgift på hellefisk inden tredje-behandlingen
behandles af Finans- og Skatteudvalget , hvor der vil ske en nærmere drøftelse af afgiftens konkrete
udformning.
Med finanslovsaftalen følger en række ændringsforslag til 3. behandlingen, der følger af bilag 1. Der er
imidlertid fortsat udfordringer med at sikre en balance i de kommende år. Finansloven indeholder både
besparelser, igangsættelse af udgiftsdæmpende reformtiltag og lægger op til at skabe bedre rammer
for erhvervsmæssig vækst.
Der kan i forslag til finanslov for 2017 blive behov for yderligere initiativer på skatte- og afgiftsområdet,
når målet om økonomisk balance over en fireårig periode skal opretholdes og sikres incitamenter til
øget selvforsørgelse og udvikling af samfundet i en mere bæredygtig retning.
Kravet til at føre en ansvarlig økonomisk politik er således usvækket. Parterne bag aftalen vil fortsat
have fokus på både at skabe nye indtægter og tilpasse den offentlige økonomi på ændringerne i
befolkningssammensætningen, der gradvist vil indebære større udgifter for de offentlige kasser.
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Oversigt over finanslovsaftalen og delaftaler for 2016

Aftale om finansloven for 2016
Aftale om udmøntning af reserve til
merindtægter på skatte- og afgiftsområdet
Aftale om rammer for finansiering af
infrastrukturinvesteringer

Siumut

Demokraatit

Atassut

X
X

X
X

X
X

Inuit Ataqatigiit

Naleraq

Med afsæt i delaftalen om udmøntning af reserven til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet er
finanslovsaftalen indgået med inddragelse af:
•

partiernes ønsker til nye prioriteringer og finansiering af disse,

•

finansiering af kommende infrastrukturinvesteringer, og

•

de på finansloven indarbejdede – og kommende - forslag til reformtiltag.

Partierne bag finanslovsaftalen vil søge at indgå en særskilt delaftale om rammer for finansiering af
infrastrukturinvesteringer, der indgår i den endelige aftale om finansloven for 2016. Aftalen forventes
at beskrive de principper, der lægges til grund for kommende investeringer. Dette gælder dels
principper i forhold til finansiering, så der reelt kan finde en finansiering sted af kommende
lufthavnsbyggerier uden det går ud over balancen på finansloven, dels principper for prioritering af
disse lufthavnsbyggerier. Aftaleparterne vil via den kommende aftale at søge at indgå et bredt forlig om
investeringerne indenfor infrastrukturen, som bygger på holdbare løsninger, der både tager hensyn til
behovet for udvikling og vækst, og samtidigt er økonomisk ansvarlige.
Der er desuden et fælles ønske om efter færdiggørelsen af finansloven for 2016 at aftale om en
nærmere køreplan og overordnede politiske pejlemærker for det kommende reformarbejde på skatte-,
social- og boligområdet.
Finanspolitiske mål
Partierne bag delaftalen er enige om, at der samlet set fortsat skal være et overskud på DA-resultatet i
perioden 2016-2019 uden en forøgelse af personskatten.
Partierne har lagt følgende hensyn til grund for aftalen, at
•

•
•

den offentlige sektor skal vokse relativt mindre end den private sektor i de kommende år. Det
er en forudsætning for at skabe en holdbar økonomisk udvikling i selvstyret og kommunerne og
for at skabe vækst i den private sektor,
at skabe gode rammer for at muliggøre en mere dynamisk erhvervsudvikling, hvor landet bliver
mindre ensidigt afhængig af meget få indtægter, og
at skabe udvikling i alle kommuner.
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Reel vækst i den private sektor og udvikling af nye væksterhverv med flere i beskæftigelse
Konkrete initiativer og bedre rammebetingelser for at forbedre erhvervslivets
udviklingsmuligheder, fremme jobskabelsen og øge beskæftigelsen
Partierne er enige om at prioritere skabelse af nye, levedygtige jobs i den private sektor og gøre en øget
indsats for at få flere ind på arbejdsmarkedet. Der skal herunder gøres en særlig indsats for at udvikle
turismen til et bærende erhverv og en fortsat indsats for at udvikle fiskerierhvervet og råstofsektoren.
Dette kræver både nye tiltag målrettet forbedring af erhvervslivets rammebetingelser, gennemførelse af
initiativer, der indgår i den flerårige ledighedsbekæmpelsesstrategi ”Et trygt arbejdsmarked”, og en
fokuseret indsats på dels, at langt flere af en årgang opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse,
dels en kompetenceudviklingsindsats, der afspejler erhvervslivets nuværende og fremtidige behov for
kvalificeret arbejdskraft.
Modernisering af erhvervslovgivning, herunder på skatte og afgiftsområdet
Partierne har noteret sig det igangværende samarbejde mellem erhvervslivet og Naalakkersuisut med
henblik på afdækning af behovet for forslag på skatte- og afgiftsområdet og administrationen i forhold til
virksomhederne, der kan skabe erhvervsudvikling, økonomisk vækst og en holdbar økonomi.
Gode rammebetingelser for virksomhederne er en vigtig forudsætning for ny økonomisk vækst, flere
arbejdspladser og bedre offentlige finanser. Partierne ser frem til resultatet af det igangsatte arbejde, som
bør lede til udarbejdelse af konkrete lovforslag til fremlæggelse i 2016 eller senere, der understøtter
nævnte politiske mål.
Også på andre områder forbereder Naalakkersuisut nye initiativer og en opdatering af lovgivning rettet
mod erhvervslivet for at forbedre dets rammebetingelser. Dette sker blandt andet med afsæt i rapporten
”Fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark”, som havde en række
anbefalinger til konkrete initiativer, herunder følgende hovedpunkter:
•
•
•

Garanti fra Eksportkreditfonden til kreditværdige grønlandske erhvervsprojekter.
Arktisk låneramme under Den Nordiske Investeringsbank.
Øget samarbejde mellem VisitDenmark og VisitGreenland om markedsføring af
kombinationsoplevelser i Danmark og Grønland overfor det asiatiske marked.

Partierne ser frem til en realisering af disse anbefalinger, som bør prioriteres politisk for at lette
erhvervslivets adgang til kapital og tiltrække flere turister til landet.
Turismeerhvervet udvikles til at blive et bærende erhverv
Partierne er enige om at fortsætte bestræbelserne på at gøre turismeerhvervet til et bærende erhverv.
Øgede indtægter fra turismen skal på sigt bidrage væsentligt til øget vækst i den private sektor, øget
beskæftigelse og øgede indtægter i kommunerne og i Selvstyret. Der følges hermed op på finanslovsaftalen
for 2015, der blandt andet indebar en reduktion af krydstogtafgifterne for at gøre Grønland til en mere
konkurrencedygtig destination.
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Partierne ser den kommende beslutning om udbygning og modernisering af landingsbanestrukturen som
væsentlig for at tiltrække flere købedygtige turister og øge samfundets gevinster fra turismesektoren.
Partierne ser endvidere frem til at drøfte Naalakkersuisuts nye turismestrategi for de kommende år.
Finanslovsforslaget for 2016 indeholder forslag til en ny hovedkonto: turismeanlæg. Denne forventes at
understøtte etablering af såkaldte visitorcentre, der skal bidrage til udvikling af stærke regionale
turismedestinationer. Herunder forventes et samarbejde med de respektive kommuner og bestræbelser på
at tiltrække fondsfinansiering, som det allerede er set i forbindelse med Ilulissat Isfjordscenter.
Partierne er herudover enige om at øremærke flere midler til turismeområdet til den konkrete
erhvervsfremmeindsats. Konkret øremærkes en pulje på to millioner kroner årligt, der skal kunne søges af
turismeaktører i Østgrønland, for på den måde at skabe grobund for erhvervsudvikling i Østgrønland og for
at udnytte det store turismepotentiale, som nærheden til Island indebærer. Midlerne øremærkes via den
allerede eksisterende konto til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i bygder og yderdistrikter. Desuden
ser partierne gerne, at Naalakkersuisut prioriterer at udarbejde en analyse i løbet af 2016 af mulighederne
for at udvikle lystfiskerturismen i Grønland. Dette ud fra en antagelse om, at turisters betalingsvillighed
eventuelt kunne give en større værditilvækst og beskæftigelseseffekt i fangst- og fiskerierhvervet end, hvad
den aktuelle udnyttelse af visse arter af mindre kommerciel interesse for fiskerisektoren giver anledning til.
Endelig er partierne enige om, at Visit Greenlands bevilling på kr. 1,6 mio. til udvikling af kunsthåndværk og
oplevelsesindustri genetableres på FFL 2016. Midlerne hertil hentes fra en tilsvarende reduktion af midler
fra Råstof og storskalaprojekter indenfor samme hovedkonto. Ændringen er således budgetneutral.
Videreudvikling af fiskerierhvervet
Partierne fortsætter bestræbelserne på at videreudvikle fiskerierhvervet, herunder skabe et mere
levedygtigt kystnært fiskeri og udvikle det pelagiske fiskeri. Grønlands Naturinstitut er som følge af aftalen
tilført 1,0 mio. kr. ekstra årligt for at kunne skabe et bedre grundlag for rådgivningen omkring det pelagiske
fiskeri. Midlerne skal anvendes til biologiske undersøgelser af fiskearten lodde, som er en fiskeressource
der ved EM2015 søges afgiftsbelagt fra 2016. Naalakkersuisut er i dialog med fiskerierhvervet om konkret
strategi for udvikling af det pelagiske fiskeri med henblik på, at dette fiskeri i fremtiden kan udgøre en god
kilde til indtjening og beskæftigelse for erhvervet og med afledt positiv effekt for de offentlige kasser.
Partierne er enige om, at Naalakkersuisut senest i første halvdel af 2017 skal have evalueret effekten af, at
Naalakkersuisut i FFL 2016 har hjemtaget konsulentvirksomheden over for fiskere og fangere. Partierne går
ud fra, at Naalakkersuisut efter hjemtagningen er i dialog med KNAPK om konsulentvirksomhedens virke.
Partierne ser frem til et kommende forslag til revision af fiskeriloven. Dette skal gerne blive et godt og
fremadrettet produkt af det igangværende arbejde mellem de vigtigste aktører i fiskerisektoren og
Naalakkersuisut. Målet for arbejdet bør være at få skabt bedre rammer for at udvikle det kystnære fiskeri,
øge innovationsindsatsen i sektoren og lette adgangen til at finansiere en fortsat videreudvikling af landets
vigtigste erhverv uden unødig belastning af landskassen.
Partierne finder at den kommende fiskerilov og administrationen af fiskeriområdet i højere grad end
tilfældet er i dag skal fremme fiskerireguleringssystemer og kvotetildeling i erhvervet, der optimerer den
hermed forbundne samfundsøkonomiske nytte, herunder beskæftigelseseffekt, indtjening i erhvervet og
provenu til det offentlige i form af skatter og afgifter.
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Reformer for at fremme større selvforsørgelse
Pejlemærker for den kommende holdbarheds- og vækstplan
Partierne ser finansloven for 2016 som et skridt i retning af et mere økonomisk selvbærende samfund, men
der er brug for en mere sammenhængende reformindsats i de næste mange år.
Partierne har noteret sig, at Naalakkersuisut i den kommende tid vil fremlægge en langsigtet holdbarhedsog vækstplan, der dels bygger videre på allerede igangsatte tiltag og finanslovsaftalen, dels kommer med
nye forslag for at skabe en økonomisk holdbar udvikling i den offentlige sektor samt vækst og øget
beskæftigelse i den private sektor.
Partierne ser frem til kommende drøftelser med Naalakkersuisut om reformplanerne. Målet bør være, at
planen kan øge selvforsørgelsen, give flere en erhvervskompetencegivende uddannelse, betyde et mere
inkluderende og dynamisk arbejdsmarked og øge produktivitetsudviklingen i samfundet. Der bør banes vej
for mere lige udviklingsmuligheder for den enkelte og en bedre regional balance i landet.
Partierne finder det vigtigt, at Naalakkersuisut er opmærksomme på, at reformerne kan indfases i praksis.
Det kræver i en vis udstrækning tilpasning af IT-systemer og et godt samarbejde med kommunerne, så
sagsbehandlerne er klædt på til nye opgaver og en bemanding, der afspejler behovene.
Derfor lægges der med finanslovsforslaget op til at forøge rammen til den kommunale reserve med årligt
3,0 mio. kr. Midlerne skal kunne bruges, såfremt det ved indgåelse af tillægsaftaler med kommunerne til
bloktilskudsaftalen viser sig, at de med lovforslag om reformtiltag mod forventning viser sig, at de
økonomiske afledte konsekvenser ikke har været tilstrækkelige.
Reserven skal herudover også kunne bruges til at styrke sagsbehandlingsindsatsen på det sociale område
med henblik på at skabe en bedre balance mellem opgavemængden for socialrådgiverne og antallet af
medarbejdere. Naalakkersuisut forventes at indgå i en dialog med kommunerne herom og eventuelt indgå
et tillæg til bloktilskudsaftalen for 2016, når en kommende, nærmere analyse på det sociale område har
belyst behovets omfang i løbet af 2016. Der skal i dette analysearbejde indgå muligheden for og
hensigtsmæssigheden af, at der i 2016 kan sættes et loft på de sagstal, som landets socialrådgivere sidder
med og i givet fald på hvilket niveau, eventuelt afhængigt af opgavetype og muligheden for at skaffe den
fornødne kvalificerede arbejdskraft. Dette for at understøtte det store sociale arbejde der skal løftes i de
kommende år blandt andet som konsekvens af reformer på området.
Partierne er opmærksomme på, at gennemførelse af de i finansloven indarbejdede reformforslag på
hovedkonto 20.11.51. Effekter af reformtiltag er af væsentlig betydning for at sikre balance på finansloven
og understøtte målet om fortsat opretholdelse af en holdbar økonomi. Det er derfor væsentligt, at der
budgetteres så realistisk som muligt og løbende arbejdes på at forbedre beslutningsgrundlaget for
kommende reformer og med inddragelse af de berørte organisationer tidligt i arbejdet.
Naalakkersuisut vil sammen med partierne gennemgå de planlagte reformer og revurdere de forventede
effekter og forventede indtægter, som indeholdes på reformkontoen med vedtagelsen af finansloven for
2016, frem mod udarbejdelsen af forslaget til finanslov for 2017. Da reformprocessen må forventes at pågå
i en længere årrække, vil kontoens indhold og beløb i sagens natur ændre sig over tid. Helt konkret vil der
skulle ske en politisk forankret aftales en køreplan for arbejdet med de kommende reformer indenfor
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social-, skatte- og boligområdet med henblik på at søge brede forlig om vidtrækkende reformer på blandt
andet skatte-, bolig- og socialområdet.
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Et trygt samfund at vokse op i med gode fremtidsmuligheder for den enkelte
Sammenhængende indsatser på børn- og ungeområdet
Tidlig og forebyggende indsats via ”Dukkeprojektet” og forældreprojektet ”Klar til Barn”
Sundhedsvæsenet har via ”Enheden for tidlig indsats” været ansvarlige for tre projekter; selve
programmet Tidlig Indsats, ”Dukkeprojektet” og forældreprojektet ”Klar til Barn”. Formålet med
indsatserne er dels en styrket indsats i forebyggelsen af omsorgssvigtede børn ved at yde støtte til
den gravide familie med særlige behov, dels at styrke relationer og følelsesmæssige bånd mellem
kommende forældre og børn samt at give unge mennesker er realistisk billede af, hvad det vil sige
at være forældre samt styrke de unges viden om seksuel sundhed.
Tidlig indsats overgik fra at være et projekt til en egentlig driftsopgave i 2014, mens
”Dukkeprojektet” og ”Klar til barn projektet” er fortsat som projekter i 2015. "Klar til barnprojektet" og ”Dukkeprojektet” er begge blevet evaluerede med gode resultater.
Partierne ønsker, at de to sidstnævnte projekter overgår til at blive egentlige driftsopgaver fra 2016
under hensyntagen til resultaterne fra evalueringen. Herunder skal den centrale enhed på DIH
understøtte lokale indsatser indenfor områderne, konceptudvikler og løbende evaluere området.
Partierne afsætter 2.500.000 kr. årligt til at sætte projekterne i drift.
Bedre tilsyn & bedre samarbejde med kommunerne på det sociale område
Naalakkersuisut har i 2014 og 2015 gennemført skærpede tilsyn i kommunerne, der har påvist
omfattende svigt på såvel børn og ungeområdet som handicapområdet. Tilsynene beretter om
ubehandlede underretninger om blandt andet grov vold, seksuelle overgreb og vanrøgt. Tilsynet
peger blandt andet på fravær af ledelsesmæssig koordinering, instruktion og oplæring som en årsag
til den omfattende passivitet i sager om udsatte børn. De samfundsmæssige konsekvenser af
svigtene er omfattende, og der er et påtrængende behov for at understøtte kommunerne i
arbejdet på det sociale område. På baggrund af de skærpede tilsyn blev der med finanslovsaftalen
for 2015 oprettet en central rådgivningsenhed, der kan rådgive kommunerne og sikre det
nødvendige kompetenceløft på børn og ungeområdet.
Der har dog vist sig et stort behov for også fremadrettet at have fokus på det kommunale tilsyn og
kommunernes evne til at løfte det sociale område. Der er behov for et tilsvarende grundigt tilsyn af
kommunernes håndtering af de andre sociale regelsæt. Dette specielt set i lyset af de forestående
reformer på området (alderspension, førtidspension og boligsikring).
Kommunerne erkender, at der er behov for at indgå i et tæt samarbejde med Naalakkersuisut om
en langsigtet indsats for at opbygge kompetencer og kapacitet på det sociale område, herunder på
såvel børn og unge som handicapområdet, hvis de massive sociale udfordringer skal løses og på sigt
forhindres. Et mere permanent og mere omfattende tilsyn, der både identificerer
problemområderne og samtidig medvirker til at kompetenceopbygge og kapacitetsopbygge på
socialområdet i kommunerne er helt afgørende. En styrkelse af tilsynet er ved flere lejligheder
blevet krævet af såvel Kommunerne, Finansudvalget, Familie- og Sundhedsudvalget, ligesom
børnerettighedsinstitutionen har anbefalet det.
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Med finanslovsaftalen for 2016 afsættes yderligere midler til at styrke indsatsen, idet indsatsen
forudsættes organiseret og koordineret med kommunerne, som har det daglige ansvar for
socialområdet. Der afsættes til dette formål 3.600.000 kr. i 2016 og 4.300.000 kr. årligt i hvert af
årene 2017-2019.
Som led i styrkelsen af tilsynet og den overordnede koordinering af indsatsen på socialområdet
forventes Naalakkersuisut i løbet af 2016 også at optimere sin organisering af området efter dialog
med kommunerne og andre relevante aktører.
Flere hurtigt videre med en ungdomsuddannelse
En styrket og succesfuld social indsats forventes også at give positive afledte effekter i forhold til
resultaterne i uddannelsessystemet. Partierne er enige med Naalakkersuisut om behovet for en
målrettet indsats på at følge op på evalueringen af folkeskolen i samarbejde med kommunerne,
lærerne og forældrene.
Det må desværre fortsat konstateres, at kun et mindretal af eleverne går direkte videre på en
ungdomsuddannelse i samme år, som de forlader folkeskolen. Af samme grund bruges årligt store
midler til en vifte af brobygningstiltag for at gøre eleverne uddannelsesparate.
Den igangsatte evaluering af ungemål-gruppen (15-18 årige), der ikke er kommet i gang med en
uddannelse, er blevet forsinket og den afsluttende evalueringsrapport forventes nu klar i løbet af
november 2015. Partierne er enige om at diskutere rapportens konklusioner og på baggrund heraf
tage stilling til behovet for eventuelt nye tiltag, ændrede i prioriteringer og mulige initiativer, der
gradvist kan reducere ungemålgruppens størrelse. Sidstnævnte er væsentligt, da midlerne til
brobygningstiltag blandt andet går fra det egentlige uddannelsessystem.
Partierne har noteret sig, at der er en væsentlig stigning i midlerne til at imødegå problemerne med
ungdomsledighed og for at gøre flere unge uddannelsesparate via en væsentlig forøgelse af
bevillingen til hovedkonto 64.13.23. Piareersarfiit. Partierne er grundlæggende enige om at
opprioritere indsatsen målrettet denne gruppe for at bane vejen for, at flere efterfølgende får en
erhvervskompetencegivende uddannelse og herefter kommer i varig beskæftigelse. Situationen
med mange unge udenfor arbejdsmarkedet og uden for uddannelsessystemet kan ikke fortsat
accepteres og kræver handling nu. Derfor er aftaleparterne enige om, at inddrage flere kræfter i
dette vigtige arbejde.
Partierne er også opmærksomme på, at der kan være et behov for andre brobygningsinitiativer
målrettet denne gruppe. Derfor er partierne enige om at etablere en ny pulje, der skal kunne
udmøntes primo 2016 efter en nærmere drøftelse mellem partierne og Naalakkersuisut og med
inddragelse af kommunerne. Udmøntningen vil tage hensyn til resultaterne af den igangværende
evaluering, så prioriteringerne af midlerne fra puljen tager hensyn til, hvilke midlerne målrettes
initiativer, der har størst udsigt til at have positiv effekt for de unge. Til formålet flyttes årligt 3,0
mio. kr. fra hovedkonto 64.01.04. Kompetenceudviklingskurser til den nye pulje. Ændringen er
således budgetneutral.
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Mangfoldighed via stærke medier og frivillige organisationer
Forbedret mediestøtte, øget transparens og mere faste rammer for tilskud
Klare rammer for mediestøtten
Mediestøtten har været til genstand for megen polemik gennem det seneste år. Partierne er enige
med Naalakkersuisut i, at der er behov for klare retningslinjer for mediestøtten og politisk ro om
mediernes rammevilkår.
Partierne har noteret sig, at Naalakkersuisut nu har udarbejdet nye regler for tildeling af
mediestøtten og forventer, at tildeling af mediestøtten sker under iagttagelse af
armslængdeprincippet, så der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved mediernes uafhængighed af det
politiske system.
Partierne ønsker herudover, at der afsættes ekstra 500.000 kr. årligt til mediestøtte, der skal
uddeles som egentlig porto- eller distributionsstøtte. Der forudsættes ligeledes udarbejdet klare
regler for uddelingen af denne støtteform.
Endelig er partierne enige om, at mediestøtten skal bidrage til en mangfoldighed i medielandskabet. Herunder bør Naalakkersuisut overveje, hvordan dette mest hensigtsmæssigt kan
opnås, herunder om der skal sættes rammer for andelen, som en enkelt ansøger kan modtage af
den samlede mediestøtte.

Flere midler til Avalak og ro om bevillingen til ICC
Partierne ønsker endvidere at forhøje Avalaks bevilling med 200.000 kr., så den årlige bevilling til
organisationen bliver på 400.000 kr. Baggrunden er, at Avalak dels har udfordringer med
medlemsfinansieringen, dels gennem sit gode arbejde er meget relevant for at højne
uddannelsesniveauet i Grønland.
Partierne har desuden drøftet bevillingsniveauet for ICC og er blevet enige om at sikre
organisationen en fast ramme på 3.000.000 kr. årligt. Partierne vil i den forbindelse stille krav om
gennemsigtighed i forhold til tilskuddet fra det offentlige og offentliggørelse af regnskaberne fra
ICC. Desuden opfordres ICC til at søge fondsfinansiering til en større del af sine aktiviteter
fremadrettet.
Partierne har endvidere noteret sig, at Naalakkersuisut vil fremsætte et ændringsforslag til
finansloven om at øge støtten til grønlandske filmprojekter med årligt 1,0 mio. kr.

Større transparens som led i den demokratiske proces
Partierne er enige med Naalakkersuisut i bestræbelserne på at sikre større transparens. Dette er
væsentligt for den demokratiske proces i samfundet. Den hidtidige arbejde med at etablere en
whistleblower-ordning er støtteværdigt og bør videreføres i lighed med arbejdet med at
implementere en anti-korruptionspolitik.
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En mere effektiv offentlig sektor

Løbende produktivitetsudvikling og fokus på at skabe resultater i den offentlige sektor

Løbende produktivitetsudvikling som princip
Partierne fastholder målet om, at den offentlige sektor skal vokse relativt mindre end den private sektor
i de kommende år. Det er en forudsætning for at skabe en holdbar økonomisk udvikling i selvstyret og
kommunerne og for at skabe vækst i den private sektor.
Partierne er derfor enige om, at løbende produktivitetsudvikling i hele den offentlige sektor vil være et
vigtigt bærende princip fremadrettet. Princippet skal bidrage til at sikre en holdbar økonomisk udvikling
og samtidig skabe økonomisk råderum til nye, politisk prioriterede initiativer.
Målrettede indsatser – fælles opgaveløsning, digitalisering og hjemtagning af opgaver
Jævnfør delaftalen om udmøntning af reserve til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet er der med
finansloven lagt op til at videreføre besparelsen i finansloven for 2015. Disse besparelser blev med
delaftalen suppleret af rammebesparelser på 1 % af de P&L-regulerede hovedkonti for 2016, og
rammebesparelsen øget til 2 % i overslagsårene. Her blev sundhedssektoren og det kommunale
bloktilskud dog friholdt for besparelser, mens uddannelsesområdet kun rammes halvt.
Besparelsen med 1 % udmøntes ud fra sektorenes indstilling inden 3. behandlingen af FFL 2016.
Stigningen med yderligere 1 % fordeles og indarbejdes i forbindelse med udarbejdelsen af FFL 2017. Det
er målet, at disse besparelser søges gjort målrettede fremfor udmøntet via grønthøsterbesparelser.
Partierne finder det derfor vigtigt, at Naalakkersuisut fortsat arbejder målrettet med digitalisering af
processer, kompetenceudvikling, fælles serviceløsninger, systematisering af offentlige indkøbspolitikker
og udgiftsanalyser på sektorområderne. Som led i forberedelsen af FFL 2017 skal der udarbejdes
konkrete planer om blandt andet følgende:
• bedre styring af brugen af eksterne konsulenter i Selvstyret,
• effektivisering og billiggørelse af Selvstyrets IT-drift samlet set,
• reduktion af selvstyrets driftsomkostninger i Danmark gennem rationaliseringer og mulig
hjemtagelse af funktioner,
• mulig optimering af indretning af centraladministrationen,
• nedbringelse af selvstyrets omkostninger på forsikringsområdet, og
• en mulig aftale med kommunerne om at reducere omkostningsniveauet i den offentlige sektor.

Ny budgetlov
Partierne forventer, at Naalakkersuisut fremlægger et forslag til en større revision af budgetloven i 2016.
Loven bør dække hele den offentlige sektor, give konkrete værktøjer til en sikre en bedre styring af de
offentlige udgifter og muliggøre en langsigtet, tværgående og overordnet prioritering.
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Bilag 1.
3. behandlingen - udgifter indlagt i henhold til finanslovsaftale for 2016
Beløb i kr.
Udgifter i finanslovsaftalen:
27.01.07 - ICC - en årlig bevilling på
3,0 mio. kr.*
30.01.01 - Familiedep. - midler til
tilsyn med socialområdet
34.11.03 - Midler til dukkeprojektet
og Klar til barn-projektet
40.94.14 - Midler til Avalak
40.94.28 - Midler til
mediestøtte/distributionsstøtte
20.05.31 – Forøget reserve til merudgifter på det kommunale område
40.95.01 – Filmstøtte
20.11.70 – Pulje til ungeindsatsen
64.01.04 –
Kompetenceudviklingskurser
I alt

2016

2017

2018

2019

600.000

1.605.000

1.615.000

1.615.000

3.600.000

4.300.000

4.300.000

4.300.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

200.000

200.000

200.000

200.000

500.000

500.000

500.000

500.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

11.400.000

13.105.000

13.115.000

13.115.000

*: Beløbet er udregnet incl. ICC's andel af besparelserne
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