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Grønlandsudvalget 

 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer 

6. oktober 2016 

Regeringens lovprogram på Grønlandsudvalgets område 

 

Vedlagt findes en oversigt over de lovforslag og redegørelser, som regerin-
gen forventer at fremsætte på Grønlandsudvalgets område i det kommende 
folketingsår, jf. den skriftlige del af statsministerens åbningsredegørelse. 
 
I parentesen efter lovforslagenes titel fremgår det tidspunkt, hvor regeringen 
forventer at fremsætte dem. Under hvert forslag er desuden indsat det korte 
resumé af de enkelte forslag, som fremgår af den skriftlige del af statsmini-
sterens åbningstale. 
 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jesper Thinghuus, 

udvalgssekretær 
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Beskæftigelsesministeren: 
 
Ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- 
og vandkraftaktiviteter og indsamling og videregivelse af oplysninger om 
arbejdsulykker og erhvervssygdomme m.v.) (Feb II) 
 
Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til betaling for Arbejdstilsy-
nets tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland, således at tilsyn 
med disse projekter gøres udgiftsneutralt for den danske stat. Loven ændres 
bl.a. i sammenhæng med den grønlandske arbejdsskadesikringslov med hen-
blik på at sikre, at Arbejdstilsynet i Grønland også fremadrettet har adgang til 
oplysninger om arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der er sket i Grøn-
land, fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Grønland.  
 
Justitsministeren: 
 
Ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Telefon-
forkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholds-
forbud og bortvisning m.v.) (Nov I) 
 
Lovforslaget har til formål at indføre mulighed for telefonforkyndelse i Grøn-
land samt at give ansatte ved de grønlandske anstalter mulighed for at an-
vende peberspray og skjold over for de indsatte. Endvidere lægges der med 
lovforslaget op til at foretage ændringer af den grønlandske retsplejelov og 
kriminalloven, som har sammenhæng med en samtidig ikraftsættelse for 
Grønland ved kongelig anordning af lov om tilhold, opholdsforbud og bort-
visning.  
 
Skatteministeren: 
 
Ændring af lov for Grønland om visse spil (Forhøjelse af det beløb, der årligt 
overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland) (Nov I)  
 
Formålet med lovforslaget er, at forhøje den årlige overførsel fra den danske 
stat til Grønlands selvstyre for spil udbudt i Grønland. Lovforslaget er en op-
følgning på skatteministerens redegørelse til Folketinget om beløbet til Grøn-
land i forbindelse med spil fra april 2016 (R 15).  
 
Statsministeren: 
Redegørelse om rigsfællesskabet 2017 (Apr I)  
 
Udenrigsministeren: 
Arktisk redegørelse 2016 (Okt I)  

 


