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Ny holdbarhedsplan
 Naalakkersuisut vil i løbet af 2014 præsentere en
langsigtet plan for en holdbar og balanceret udvikling
 Temaerne for den langsigtede plan vil fremgå af dette års
Politisk-Økonomisk Beretning
 Naalakkersuisut vil lægge op til en bred diskussion af,
hvordan vi løser de nuværende og kommende
udfordringer:
 Flere nye jobs og større indtægter
 Fremtidssikring af samfundet
 Bedre økonomistyring – ny budgetlov
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Reform af alders- og førtidspension
Reformer
 Reform af alderspension og førtidspension er under
udarbejdelse og forventes færdig til Efterårssamlingen 2014
 Incitamenter til at flere bliver længe på arbejdsmarkedet
 Øge den enkeltes egen pensionsopsparing
 Færre uden for fællesskabet – færre førtidspensionister
 Forberedende analysearbejde er nødvendigt for at vurdere
konsekvenserne for borgerne og landskassen
 Kommunerne og de væsentligste repræsentanter fra bl.a.
arbejdsmarkedets parter vil indgå i det forberedende arbejde

Indtægter
- bredere indtægtsgrundlag

Ressourcerente
 Ressourcerentebeskatning på de arter som ikke forarbejdes på land
 Naalakkersuisut arbejder aktivt for at
 udbrede kommercielt fiskeri til nye arter
 bedre kommerciel udnyttelse af hele fisken
 Makrelfiskeriet skal bidrage til vækst i grønlandske virksomheder og til
finansiering af velfærdsydelser
 opkrævning af ressourcerente
 krav til lokal tilknytning som kriterium i forbindelse med
kvotetildeling
Facts om motorafgiften
 Høringsrunden har givet anledning til ændringer

Tilpasning af den offentlige sektor
 Ny Budgetsamarbejdsaftale indgået med kommunerne
 Holdbarhed i den offentlige økonomi, nye modeller for en
økonomiaftale mellem selvstyret og kommunerne.
 Ændring af bloktilskuds- og udligningsordningen for at skabe større
lighed mellem kommunerne, og styrke incitamentet til udvikling
 Revision af tilskud og refusioner for at undgå dobbeltadministration
 Udarbejdelse af sektorplaner på alle indsatsområder for at forbedre
planlægningen af den offentlige økonomi
 Fællesoffentlige serviceløsninger skal sikre effektiv borgerbetjening, og
medvirker til at reducere offentlige omkostninger
 Evaluering af strukturreformen netop igangsat
 Gik det som forventet med service, effektivitet og nærdemokrati
 Omplacering af opgaver

