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Bemærkninger til lovforslaget 

Almindelige bemærkninger 
 

1. Baggrunden for lovforslaget 
Folketinget har vedtaget L 223 af 22. marts 2011 Lov for Grønland om visse spil. Loven 
indfører en samlet ny lov om spil i Grønland for de typer af spil, som ikke er overtaget af 
Grønlands Selvstyre. Det gælder bl.a. lotteri, væddemål og online kasinospil. Loven svarer 
stort set til de nye danske regler på området, og det indebærer derfor en delvis liberalisering af 
udbuddet af væddemål og online kasinospil. Lovforslaget er en udmøntning af § 35 i den 
ovenfor nævnte lov.  
 
Den danske lov betyder, at fordelingen fra tips- og lottomidlerne nu skal ændres til fordeling 
af midler fra visse spil. Forslaget udspringer derfor af et ønske om at præcisere 
hjemmelsgrundlaget for fordelingen af midler fra visse spil. Indholdsmæssigt er lovforslaget 
dog i store træk en videreførelse af landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler. 
 
Forslaget udspringer ligeledes af et ønske om at præcisere afgrænsningen af 
tilskudsberettigede, tilskudsformer, tilskudsbetingelser og vilkår i forbindelse med uddelingen 
af midler fra visse spil.  
 
Ved at give Naalakkersuisut en bemyndigelse til at fastsætte nærmere bestemmelser som 
præciserer afgrænsningen af tilskudsberettigede og om tilskudsformerne, får Naalakkersuisut 
mulighed for at fastsætte ensartede regler for ansøgerne. På den måde kan ansøgerne være 
sikre på, at der gælder de samme bestemmelser for andre ansøgere, og behandlingen af 
ansøgningerne vil ske ud fra de samme kriterier. Dermed vil ansøgerne have forbedret deres 
retssikkerhed i forhold til de krav der bliver stillet i forbindelse med behandlingen af 
ansøgningerne. 
 
2. Hovedpunkter i lovforslaget 
 
a) Gældende ret 
Efter gældende bestemmelser bliver midler fra tips- og lottoomsætningen fordelt til de i § 2, 
stk. 1, nr. 1-3 nævnte organisationer samt til andre almennyttige formål. Der er dog ikke 
fastsat nærmere regler om afgrænsning af tilskudsberettigede, tilskudsformer, 
tilskudsbetingelser eller om vilkår for modtagelse af tilskud. Således gælder der alene 
retningslinjer til brug for ansøgerne for uddeling af midler til almennyttige formål efter § 2, 
stk. 1, nr. 4. Dette medfører, at ansøgningerne bliver behandlet uden nærmere definerede krav 
til ansøgerne. Manglende definerede krav til ansøgerne kan føre til uensartethed i de 
forskellige sagers behandling.   
 
b) Forslaget 
Efter gældende regler får Selvstyret overskuddet fra Danske Spils udbud af spil i Grønland til 
fordeling til velgørende og almennyttige formål i Grønland. Den delvise liberalisering af 
spillemarkedet betyder, at overskuddet fra Danske Spil forventes at falde som følge af, at 
dette selskab fremover kun må udbyde lotteri og puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb, 
samt at der f. eks. skal betales selskabsskat i Danmark. 



9. august 2011 EM 2011/41 
 
 
 
 

__________________ 2
EM 2011/41 
IKINN j.nr. 2011-049024  

 
For at undgå, at dette vil få økonomisk betydning for Grønland, bliver udlodningen af midler 
til Grønland fremover afkoblet fra de konkrete spilleindtægter ved, at der afsættes et beløb på 
Finansloven svarende til det efter gældende regler senest overførte beløb. For regnskabsåret 
2010 udgjorde det samlede overskud fra spil i Grønland ca. 29,5 mio. kr. Med Lov nr. L 223 
af 22. marts 2011 Lov for Grønland om visse spil sikres det således at dette beløb udloddes i 
2010 og i det efterfølgende år. Overskuddet fra Danske Spils spil i Grønland tilfalder den 
danske statskasse.  
 
Naalakkersuisut fordeler det udloddede beløb til almennyttige formål i henhold til de i § 2, 
stk. 1, nr. 1-3 nævnte organisationer samt til andre almennyttige formål jf. § 2, stk. 1, nr. 4.   
 
I den gældende lov har Naalakkersuisut allerede en bemyndigelse til at fastsætte nærmere 
bestemmelser vedrørende krav til ansøgninger, aflæggelse af regnskaber, anvendelse af tips- 
og lottomidler til information om fordelingen af tips- og lottomidler samt om behandling af 
klager over afgørelser. Forslaget vil give Naalakkersuisut bemyndigelse til at fastsætte 
nærmere bestemmelser vedrørende afgrænsning af tilskudsberettigede, tilskudsformer, 
tilskudsbetingelser og vilkår for tilskud. Ansøgerne vil således sikres ensartede procedurer i 
forbindelse med behandlingen af ansøgningerne.  
 
3. Administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige 
Lovforslaget forventes ikke at indebære administrative eller økonomiske konsekvenser for det 
offentlige. Efter gældende lov forestår Departementet for Kultur allerede de administrative 
opgaver i forbindelse med den i § 1, stk. 1, nr. 4 nævnte andel. 
 
Den af Folketinget vedtagne L 223 af 22. marts 2011 Lov for Grønland om visse spil 
forventes heller ikke at indebære administrative eller økonomiske konsekvenser for det 
offentlige, idet ændringen vedrørende fordelingen af midlerne fra tips- og lottomidlerne (nu 
fordeling af midler fra visse spil) findes i § 35 i den ovenfor nævnte lov. Jf. § 35 i Lov for 
Grønland om visse spil, skal den danske stat årligt overføre et beløb til Grønlands Selvstyre 
for spil udbudt i Grønland. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S på baggrund af 
regnskabsåret 2010 overføres i 2011 til Grønlands Selvstyre.  
 
4. Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 
Lovforslaget forventes ikke at indebære administrative eller økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser 
Lovforslaget indebærer ikke konsekvenser for miljøet og naturen. 
 
6. Administrative konsekvenser for borgerne 
Lovforslaget forventes ikke at indebære forøgede administrative konsekvenser for borgerne. 
Der er på nuværende tidspunkt allerede krav om, at borgerne skal anvende forskellige 
skemaer for de enkelte tilskudsordninger. Lovforslaget forventes dog at ville medføre bedre 
retssikkerhed for borgerne, idet Naalakkersuisut vil få bemyndigelse til at fastsætte nærmere 
regler om krav til ansøgerne. Således vil ansøgerne have mulighed for, at læse om de krav der 
bliver stillet for at ansøge om tilskud i medfør af loven. Når Naalakkersuisut har udnyttet 
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bemyndigelsesbestemmelserne kan ansøgerne være sikre på, at tilskud bliver uddelt ud fra 
kendte kriterier fastlagt i bekendtgørelsesform. 
 
7. Høring af myndigheder og organisationer 
Lovforslaget har været til høring i perioden 19. maj 2011 til 27. juni 2011 hos følgende 
høringsparter: 
Formandens Departement 
Departementet for Finanser 
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked 
Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik 
Departementet for Sundhed 
Departementet for Uddannelse og Forskning 
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø 
Råstofdirektoratet 
KANUKOKA 
Sorlak 
Spejderit Kattuffiat 
KIK 
NAIP 
Sanningasoq Tungujortoq (Blå Kors) 
Grønlands Idrætsforbund 
Elite Sport Greenland 
Dida’s Dansebureau 
Grønlands Nationalteater 
Neriuffiit Kattuffiat 
Katuaq  
Taseralik 
Mælkebøtten 
Kattuffik Utoqqaat Nipaat 
Nordisk Koncertkor 
Kalaallit Atuakkiortut 
Qeqqani Erinarsoqatigiit Kattuffiat 
Kalaallit Røde Korsit 
Foreningen Neriusaaq 
Avannaani Erinarsoqatigiit Suleqatigiiffiat 
Ombudsmanden for Inatsisartut 
 
Der er ved høringsfristens udløb modtaget svar fra følgende høringsparter: 
 
Kalaallit Atuakkiortut, Departementet for Uddannelse og Forskning, Mælkebøtten, 
KANUKOKA, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Eqqumiitsuliornikkut 
Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu (EPI), Sanningasoq Tungujortoq og Ombudsmanden for 
Inatsisartut. 
 
Kalaallit Atuakkiortut har ingen kommentarer for så vidt angår helheden af lovudkastet. 
Kalaallit Atuakkiortut ønsker at foreslå, at der tilføjes kunstnernes paraplyorganisation EPI til 
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§ 1, stk. 1. Derudover finder Kalaallit Atuakkiortut det betænkeligt, at Avalak er nævnt ved 
navn i en lovtekst, og mener at det vil medføre, at andre foreninger og organisationer ønsker 
at blive nævnt i teksten. 
Naalakkersuisut har valgt at videreføre de fastlagte procentfordelinger til de 4 puljer, der har 
været fastlagt administrativt af de daværende Landsstyre siden 1. juli 1998.  
 
Når Avalak særskilt er nævnt i lovforslaget hænger det sammen med, at foreningen ikke 
opfylder betingelsen om, at dette skal have hjemsted her i landet. Naalakkersuisut har valgt at 
videreføre undtagelsesreglen fra Landstingslov nr. 7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og 
lottomidler om, at Avalak kan søge midler fra fordeling af visse spil, på trods af at foreningen 
har hjemsted i Danmark. Baggrunden for dette skal findes i behandlingen af landstingslov nr. 
7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler, hvor Inatsisartut dengang lagde vægt 
på, at Avalak ikke havde mulighed for at søge midler fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). 
Helt konkret har det daværende Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg begrundet reglen 
med følgende: ”Udvalget finder det særdeles vigtigt, at grønlandske studerende, som jo har 
deres rødder i Grønland, har mulighed for at afholde kulturelle aktiviteter.”   
 
EPI påpeger, at procent fordelingen i § 1 er skæv, idet idrætten i sammenligning med de andre 
udøvere af kunsten får meget mere. EPI foreslår reduktion af puljen til breddeidræt fra 50 % 
til 40-45 % og tilføre ændringen til andre almennyttige formål. EPI anser på den baggrund, at 
procentfordelingen i § 1, stk. 1 nr. 1, 2 og 4 bør ændres.  
Naalakkersuisut har valgt at videreføre de fastlagte procentfordelinger til de 4 puljer, der har 
været fastlagt administrativt af de daværende Landsstyre siden 1. juli 1998.  
 
EPI påpeger samtidig at der er for mange mulige modtagere af midler fra puljen i § 1, stk. 1, 
nr. 4. EPI foreslår ligeledes at nogle af tilskudsmodtagerne henvises til at søge midler fra 
f.eks. NUNA Fond, INUUNERITTA, PAARISA og andre, for derved at styrke udøvere af 
kunsten mere mærkbart.  
Hjemmelsgrundlaget for uddeling af midler fra visse spil kræver i § 35 i Lov for Grønland om 
visse spil, at fordelingen skal gå til almennyttige formål. Naalakkersuisut ønsker med § 1, stk. 
1, nr. 4 at udlodningen kommer flest mulig til gavn. Derudover kan det nævnes, at 
Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen også kan yde støtte til kultur- og 
folkeoplysningsvirksomhed efter § 30 i kultur- og fritidsforordningen.    
 
Ombudsmanden foreslår, at henvisningen til ”landstingslov om Ombudsmanden for 
Inatsisartut” udgår af lovforslagets § 7. Dette begrunder Ombudsmanden med gældende 
Ombudsmandslov § 7, stk. 3, hvorefter Ombudsmanden selv kan bestemme, om 
organisationer, foreninger m.v. som omfattes af de forvaltningsretlige regler i samme omfang 
skal være omfattet af Ombudsmandens virksomhed. 
Naalakkersuisut har taget Ombudsmandens bemærkninger til efterretning. 
 
Ombudsmanden bemærker at lovforslagets § 7 umiddelbart ikke giver præcis mening i 
sammenhæng med lovforslagets § 6, stk. 1, nr. 1-3 (nu § 2, stk. 1, nr. 1-3), da de heri anførte 
organisationer originært tillægges kompetence til at viderefordele pengepuljerne, mens § 7 
henviser til ”det omfang”, hvori disse organisationer med hjemmel i loven har, eller 
administrativt tillægges beføjelser til at træffe afgørelser. 
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Ombudsmanden gør ligeledes opmærksom på, at der bør ske en nærmere konkretisering af 
hvilken kompetence der udlægges til de private organisationer. Samtidig mener 
Ombudsmanden at Naalakkersuisut også bør forholde sig til landstingsloven om arkivvæsen 
skal gælde for organisationerne. 
Naalakkersuisut skal gøre opmærksom på, at der i forslagets § 7 er tale om 2 situationer. Den 
første situation er hvor organisationerne har fået tillagt beføjelser til at træffe en afgørelse 
efter dette lovforslag, og den anden situation er hvor organisationerne får tillagt evt. andre 
beføjelser i medfør af en senere udstedt bekendtgørelse. Naalakkersuisut har som konsekvens 
af Ombudsmandens bemærkninger konkretiseret bemærkningerne til forslagets § 7. Med 
hensyn til landstingsloven om arkivvæsen kan Naalakkersuisut i medfør af samme lov 
bestemme at denne skal gælde for de private organisationer ved evt. senere udstedelse af en 
bekendtgørelse herom. 
 
Følgende har givet høringssvar om, at de ikke har bemærkninger til forslaget: Departementet 
for Uddannelse og Forskning, Mælkebøtten, KANUKOKA, Sanningasoq Tungujortoq og 
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked. 
 
Bemærkningerne fra Lovafdelingen og Lovteknisk Funktion, Bureau for Inatsisartut er blevet 
indarbejdet i forslaget. 
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bemærkninger 
 

Til § 1 
 

Til stk. 1. 
Bestemmelsen er en udmøntning af § 35 i Lov for Grønland om visse spil, der blev vedtaget 
af Folketinget den 22. marts 2011.  
 
Bestemmelsen er en videreførelse af gældende lovs § 1. Der er desuden tilføjet supplerende 
forklarende bemærkninger til forslaget.  
 
I bestemmelsen er det i overensstemmelse med kravet herom i lov for Grønland om visse spil 
fastsat, at midler fra visse spil udelukkende kan fordeles til almennyttige formål, dvs. idræt, 
børne- og ungdomsformål samt andre almennyttige formål, herunder kulturelle formål, 
folkeoplysningsformål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, 
friluftsformål og almennyttige forskningsformål. Bestemmelsen svarer til de nu gældende 
regler. Det almennyttige formål skal komme en bred kreds af ansøgere, deltagere og borgere i 
almindelighed til gode.  
 
De fastlagte procentfordelinger til de 4 nævnte puljer svarer til den fordeling, der har været 
fastlagt administrativt af det daværende Landstyre siden 1. juli 1998. Den foreslåede 
procentvise fordeling mellem de angivne formål er videreført fra landstingslov nr. 13 af 11. 
november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler. Formålet er at fastlægge en klar 
puljefordeling af midler fra visse spil til aktiviteter af almennyttig karakter ud fra politisk 
vedtagne fordelingsprincipper og at sikre, at midlerne anvendes hertil. 
 
Til stk. 2. 
Bestemmelsen er videreført fra landstingslov nr. 4 af 21. maj 2004 om ændring af 
landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler. Med bestemmelsen kan et beløb svarende 
til den i 2004 bortfaldne statsafgift af spil i Grønland anvendes til andre formål, end de i stk. 1 
nævnte.  
 
Bestemmelsen var en følge af, at den danske lov om visse spil, lotterier og væddemål den 26. 
marts 2003 blev ændret således, at der fra og med 2004 ikke længere skulle betales dansk 
statsafgift af tips- og lottoomsætningen i Grønland. Statsafgiften var på daværende tidspunkt 
på ca. 8 mio. kr. årligt, og blev dengang pålagt en dansk statsafgift på 16 %. Til gengæld 
nedsattes statens bloktilskud til Grønland med et svarende beløb. Til sikring af, at landskassen 
ikke derved påføres et tab, giver stk. 2 mulighed for, at et beløb svarende til den i 2004 
bortfaldne statsafgift af spil i Grønland kan anvendes til andre formål end til fordeling efter 
stk. 1.  
 
Loven fra 2000 indeholdt oprindeligt mulighed for at bruge midler fra tips- og lottomidlerne 
til dækning af administrationsudgifterne. Denne bestemmelse skal dog ses i lyset af, at der er 
tale om administrationsudgifter til f. eks. Tipsmiddelnævnet. Dette blev imidlertid ændret i 
2006-loven med den begrundelse, at administrationsudgifterne ikke kunne anses som 
”almennyttigt formål”, hvorfor disse skal holdes udenfor tips- og lottomidlerne. 
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Til stk. 3. 
Bestemmelsen er videreført fra landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af 
tips- og lottomidler. Bestemmelsen medfører, at Naalakkersuisut som hidtil blandt andet kan 
indgå aftale med Lokale- og Anlægsfonden om, at fonden kan yde økonomisk støtte til 
arkitektonisk nyskabende kultur- og idrætsbyggeri her i landet og lignende mod, at der fra 
midler fra visse spil ydes et årligt bidrag til fonden. Bestemmelsen åbner desuden mulighed 
for indgåelse af lignende aftaler med andre aftaleparter, der varetager almennyttige formål. 

 
Til § 2 

 
Til stk. 1. 
Forslagets § 2 svarer til gældende lovs § 2.  
 
Organisationerne i nr. 1-3 er i fordelingen af midler fra visse spil undergivet tilsyn og kontrol 
fra Naalakkersuisut, jf. §§ 4 og 5, og skal i deres behandling af sager omfattet af denne lov 
følge blandt andet sagsbehandlingslovens regler, jf. forslagets § 7.  
 
De i nr. 1 og 3 nævnte organisationer skal i forbindelse med den videre fordeling af midler fra 
visse spil også behandle sager (ansøgninger) fra foreninger m.v., som ikke er medlemmer af 
organisationerne. Ved aftale af fordelingsnøgler m.v. skal der derfor tages fornødent hensyn 
til, at der kan indkomme ansøgninger fra foreninger m.v., som ikke er medlemmer af 
organisationerne. 
 
Til stk. 2. 
I henhold til stk. 2 kan Naalakkersuisut overtage administrationen af den videre fordeling af 
de i stk. 1, nr. 1-3 nævnte puljer, når en organisation anmoder Naalakkersuisut herom, eller 
der er en væsentlig og konkret begrundet formodning for, at en organisation ikke er i stand til 
at varetage opgaven. 
 
Den foreslåede bestemmelse har til formål at sikre en kontinuerlig administration af midler fra 
visse spil. Bestemmelsen kan blandt andet tænkes bragt i anvendelse i et tilfælde, hvor 
Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport Greenland eller Sorlak ønsker at frasige sig opgaven 
med fordelingen af midler fra visse spil, eksempelvis som følge af en organisationsændring. 
 
Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over tilfælde, hvor Naalakkersuisut kan 
overtage administrationen af fordelingen af midler fra visse spil fra en organisation som følge 
af, at organisationen ikke længere kan anses for at være i stand til at varetage opgaven. 
Bestemmelsen vil eksempelvis kunne bringes i anvendelse, hvis Naalakkersuisut flere gange 
forgæves har rettet henvendelse til en organisation om at efterleve centrale krav til 
regnskabsmæssige eller administrative forhold og der ikke er udsigt til, at nye henvendelser 
vil resultere i en forbedring af situationen. Under bestemmelsen falder også tilfælde, hvor en 
organisation har været udsat for så betydelige og langvarige interne uoverensstemmelser, at 
det kan få betydning for organisationens arbejde med fordeling af midler fra visse spil. Også 
tilfælde, hvor en organisation reelt må anses for opløst kan henføres under bestemmelsen. 
 

Til § 3 
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Til stk. 1. 
Bestemmelsen er videreført fra landstingslov nr. 7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og 
lottomidler, hvorefter tilskudsansøgere skal have hjemsted i Grønland. Forslaget svarer 
således til gældende lovs § 4. Der er desuden tilføjet yderligere bemærkninger til forslagets 
stk. 2. Det juridiske hjemstedskrav skal vedrøre foreninger, organisationer, virksomheder, 
myndigheder m.v., mens personer skal have bopæl her i landet for at kunne komme i 
betragtning ved fordeling af midler fra visse spil.  
 
Til stk. 2. 
Bestemmelsen præciserer, at Elite Sport Greenland kan yde tilskud til personer med bopæl 
uden for Grønland, såfremt Naalakkersuisut har godkendt modtagerne som idrætstalenter eller 
eliteidrætsudøvere. Idrætstalenter eller eliteidrætsudøvere godkendes af Departementet for 
Uddannelse som eliteidrætsudøvere eller idrætstalenter efter indstilling fra Elitesport 
Greenland og et specialforbund. Grønlands Idrætsforbund kan repræsentere idrætsgrene uden 
specialforbund. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med uddannelsesstøttereglerne samt 
forslagets § 3, stk. 3. Bestemmelsen skal sikre, at Grønlands andel af midler fra visse spil 
alene kommer herværende personer, foreninger m.v. til gode. Dermed støttes aktiviteter, der 
tager udgangspunkt her i landet. 
 
Til stk. 3. 
Bestemmelsen giver mulighed for, at Avalak, som er organisationen af grønlandske 
studerende i Danmark, kan få tilskud, uanset at denne har hjemsted i Danmark. Dette 
begrundes med, at de studerende anses for midlertidigt at opholde sig i Danmark, og dermed 
stadig har et tilhørsforhold til Grønland.   
 

Til § 4 
 
Til stk. 1. 
Bestemmelsen er videreført fra Landstingslov nr. 7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og 
lottomidler og skal sikre Naalakkersuisut mulighed for at føre tilsyn og kontrol med 
fordelingen af midler fra visse spil, som administreres af Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport 
Greenland og Sorlak. Forslaget svarer til gældende lovs § 5. 
 
Stk. 1 fastlægger, at de i § 2, stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer senest den 1. juni skal 
sende deres reviderede regnskab og andet regnskabsmateriale for det foregående regnskabsår 
til Naalakkersuisut. Regnskaberne skal være bilagt en af en autoriseret eller registreret revisor 
revideret og underskreven opgørelse over det foregående kalenderårs fordeling af puljerne. 
 
Ved andet regnskabsmateriale forstås regnskabsprotokollater, noter til regnskabet, 
årsberetninger o.l. Derimod omfattes regnskabsbilag ikke af bestemmelsen. Regnskaberne og 
andet regnskabsmateriale skal fremsendes senest den 1. juni, uanset om disse forinden er 
godkendt af organisationens kompetente forsamlinger. 
 
Til stk. 2. 
Bestemmelsen er videreført fra Landstingslov nr. 7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og 
lottomidler, der giver Naalakkersuisut mulighed for at udsætte fremtidige udbetalinger til 
organisationerne, såfremt regnskaber og opgørelser som nævnt i stk. 1 ikke indkommer 
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rettidigt, eller hvis Naalakkersuisut konstaterer, at puljerne ikke anvendes til de i § 1, stk. 1, 
angivne formål. Udsættelsen af udbetalingerne skal ophøre, når regnskaberne efterfølgende 
indsendes eller skabes sikkerhed for, at midler fra visse spil anvendes i overensstemmelse 
med formålene. 
 
Regnskaber, andet regnskabsmateriale og opgørelser er et væsentligt element i 
Naalakkersuisuts mulighed for at føre tilsyn og kontrol med administrationen af midler fra 
visse spil, og det er derfor væsentligt, at disse indkommer rettidigt. Anvendes puljerne ikke til 
de formål, som er anført i § 1, stk. 1, er der tale om brud på reglerne, hvorfor Naalakkersuisut 
kan gribe ind og udsætte fremtidige udbetalinger. Et sådant indgreb forudsætter, at der efter 
konkret vurdering er tale om klart og væsentligt brud på reglerne. I mindre klare og mindre 
væsentlige tilfælde kan Naalakkersuisut i stedet pålægge organisationerne at ændre den 
fremtidige praksis. Udsættelsen af udbetalingerne skal ophøre, når forholdene er bragt i orden, 
dvs. at regnskaberne m.v. er indsendt til Naalakkersuisut eller der opnås sikkerhed for, at 
organisationerne fremover anvender midlerne til formål som angivet i § 1, stk. 1. 
 
I forbindelse med en udsættelse af betalingerne, kan Naalakkersuisut beslutte midlertidigt at 
overtage administrationen af den videre fordeling af puljerne således, at modtagerne af tilskud 
fra midler fra visse spil ikke bliver berørt af udsættelsen. 
 

Til § 5 
 
Bestemmelsen er videreført fra Landstingslov nr. 7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og 
lottomidler og skal sikre Naalakkersuisut mulighed for at føre tilsyn og kontrol med 
fordelingen og anvendelsen af midler fra visse spil. Forslaget svarer til gældende lovs § 6. 
Modtagere af tilskud, Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport Greenland og Sorlak skal således 
efter anmodning sende alle oplysninger, herunder oplysninger om ansøgninger, afgørelser, 
fordelingsnøgler medlemstal, udbetalinger m.v., til Naalakkersuisut. Naalakkersuisuts 
anmodning kan omfatte en enkelt konkret sag, flere sager eller alle sager, der er behandlet af 
de omhandlede organisationer.  
 
Bestemmelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at indkalde alt relevant materiale til brug 
for tilsyn og kontrol med de tre nævnte organisationer. På samme måde kan Naalakkersuisut 
indkalde alt relevant materiale til brug for tilsyn og kontrol med de, der modtager, tilskud fra 
midler fra visse spil, uanset om tilskuddet fordeles af en organisation eller af Naalakkersuisut. 
 

Til § 6 
 

Forslaget er en videreførelse af gældende lovs § 7. Bestemmelsen fastslår, i hvilke tilfælde 
bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, og kan både gøres gældende af 
Naalakkersuisut, Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport Greenland og Sorlak. 
 
Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ansøgeren har afgivet 
urigtige oplysninger til brug for behandlingen af ansøgningen, hvis en eller flere af de 
betingelser, som gælder for tildeling af tilskuddet, ikke er opfyldt, eller hvis den aktivitet, der 
er søgt tilskud til giver overskud. 
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Til § 7 
 

Bestemmelsen er videreført fra Landstingslov nr. 7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og 
lottomidler, og medfører, at behandlingen af sager omfattet af denne lov eller regler udstedt i 
medfør heraf, som behandles af organisationer som nævnt i forslagets § 2, stk. 1, nr. 1-3 skal 
ske indenfor de rammer, som fastlægges af sagsbehandlingsloven. Forslaget svarer til 
gældende lovs § 3, bestemmelsen foreslås dog flyttet til kapitel 4 Administration og klage for 
at samle bestemmelser vedrørende administration under et kapitel.  
 
Det skal bemærkes, at organisationerne efter forslagets bestemmelse bliver tillagt beføjelse til 
at træffe afgørelse når organisationerne behandler de indkomne ansøgninger. De private 
organisationer er således ved behandlingen af de indkomne ansøgninger underlagt regler om 
inhabilitet og tavshedspligt. Hermed sikres, at de grundlæggende forvaltningsretlige krav m.v. 
finder anvendelse ved behandling af alle sager vedrørende fordeling af midler fra visse spil, 
selv om opgaverne løses af de private organisationer Grønlands Idrætsforbund, Elite Sport 
Greenland og Sorlak.  
 
Det skal ligeledes bemærkes, i det tilfælde organisationerne får tillagt andre beføjelser i 
medfør af evt. en senere udstedt bekendtgørelse, skal behandlingen af sagerne også ske inden 
for de rammer, som fastlægges af sagsbehandlingsloven.   
 
Naalakkersuisut skal ved udarbejdelse af en bekendtgørelse herom præcisere i hvilket 
nærmere omfang den uddelegerede kompetence har karakter af afgørelsesvirksomhed. 
 
Det skal bemærkes, at henvisningen til landstingslov om Landstingets Ombudsmand i den 
gældende lov ikke er videreført i forslaget. Dette skyldes Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 
2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut er blevet vedtaget, hvor der i § 7, stk. 3 er fastsat at 
Ombudsmanden selv træffer beslutning om, hvorvidt foreninger, organisationer m.v., som ved 
lov inddrages under forvaltningsrettens regler, skal være omfattet af Ombudsmandens 
virksomhed. 
 

Til § 8 
 
Til stk. 1. 
Bestemmelsen er ny i forhold til gældende regler. Gældende praksis på området er således, at 
ansøgningerne bliver behandlet efter loven, uden nærmere definerede krav til ansøgerne. Det 
vil sige, at der kun kan ansøges om midler til et af de i § 1, stk. 1, nr. 1-4 nævnte formål. 
 
Den foreslåede ændring vil medføre bedre retssikkerhed for ansøgerne, idet der med denne 
bestemmelse gives Naalakkersuisut bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om 
afgrænsning af tilskudsberettigede, tilskudsformer, tilskudsbetingelser og vilkår for tilskud. 
Herunder vil Naalakkersuisut have mulighed for nærmere at definere begreber som 
”almennyttigt formål”, ”breddeidræt”, ”talent- og eliteidræt”, ”børne- og 
ungdomsforeninger” osv.  
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Med den foreslåede ændring vil ansøgerne, forudsat at Naalakkersuisut udnytter 
bemyndigelsen, have kendte forudsætninger for at kunne søge tilskud, som kan være med til 
at sikre ensartethed og kvalitet som grundlag for sagernes behandling.  
 
Til stk. 2. 
Bestemmelsen fastsætter, at Naalakkersuisut får bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler 
om krav til ansøgninger. De krav der bliver nævnt i stk. 2 er ikke udtømmende, men alene en 
eksemplificering af hvilke krav Naalakkersuisut kan fastsætte regler om. 
 
Til stk. 3. 
Bestemmelsen er en videreførelse af gældende bestemmelse. Naalakkersuisut kan, i henhold 
til denne bestemmelse, fastsætte nærmere regler om aflæggelse af regnskab, herunder at andre 
end de i § 2, stk. 1, nr. 1-3 nævnte organisationer skal aflægge regnskab, når de har modtaget 
midler fra visse spil. 
 
Bestemmelsen giver blandt andet mulighed for at fastsætte forskellige krav til regnskabet 
afhængigt af tilskuddene og om, at modtagerne i forvejen er undergivet visse regnskabskrav. 
Der kan eksempelvis tænkes opstillet lempeligere krav for enkeltpersoner, der modtager 
mindre beløb fra puljen til andre almennyttige formål, og større krav for specialforbund, der 
er medlemmer af Grønlands Idrætsforbund. Bestemmelsen giver også mulighed for at 
fastsætte forskellige krav til revision af regnskabet, f.eks. som følge af forskelle på størrelsen 
af tilskuddene, og om modtagerne i forvejen er undergivet visse revisionskrav. 
 
Til stk. 4. 
Bestemmelsen er en udvidelse af den gældende bemyndigelse i § 8, stk. 3, hvor 
Naalakkersuisut var bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om anvendelse af midler til 
information om fordeling af tips- og lottomidlerne. 
 
Naalakkersuisut får med forslaget bemyndigelse til blandt andet at fastsætte nærmere regler, 
der fastlægger grænserne for, hvor stor en del af midlerne fra visse spil kan anvendes til 
administration og information. Naalakkersuisut kan således med afsæt heri, fastsætte 
forskellige procentsatser for de enkelte modtagere af puljer, dvs. § 2, stk. 1, nr. 1-3 
modtagerne. 
 
Bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om administration og information i stk. 4 er 
ikke udtømmende, men alene en eksemplificering. Naalakkersuisut kan således fastsætte 
andre bestemmelser om anvendelsesområde, tilskudsberettigede mv. 
 
Til stk. 5. 
Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om 
behandling af klager over afgørelser truffet af de i § 2, stk. 1, nr. 1-3 nævnte organisationer 
om videre fordeling af tilskud. Bestemmelsen vil give ansøgerne mulighed for at klage over 
afgørelser truffet af de i § 2, stk. 1, nr. 1-3 nævnte organisationer, og på den måde være med 
til at sikre ensartethed og kvalitet som grundlag for sagernes behandling.   
 

Til § 9 
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Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012, samtidig ophæves 
landstingslov nr. 7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler. 
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