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§ 1. For at styrke det politiske arbejde i Inatsisartut ydes økonomisk tilskud til politiske partier, kandidatforbund, der
er repræsenteret i Inatsisartut og til medlemmer der er valgt udenfor partierne.
Stk. 2. Der ydes endvidere tilskud til medlemmer af Inatsisartut, valgt for et parti eller kandidatforbund, som
udtræder af partiet eller kandidatforbundet.
Stk. 3. Der kan endvidere ydes økonomisk tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i kommune samt
Inatsisartutvalg.
Stk. 4. Grønlands Selvstyre må ikke yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til partier, kandidatforbund eller
enkeltkandidater, hvor dette ikke har udtrykkelig hjemmel i denne lov eller anden lovgivning.
Stk. 5. Grønlands Selvstyre kan uanset stk. 4 uden vederlag stille kontor og mødefaciliteter med videre til rådighed i
forbindelse med inatsisartutmedlemmers parlamentariske arbejde.

Tilskud til Inatsisartutarbejdet
§ 2. Et politisk parti, der er repræsenteret i Inatsisartut, har ret til tilskud til partiets politiske arbejde, bestående af
et grundtilskud på 850.000 kr. årligt samt et mandattilskud, der udgør 275.000 kr. årligt for hvert af partiets
mandater. Grundtilskuddet og mandattilskuddet reguleres 1 gang årligt ved kalenderårets begyndelse i
overensstemmelse med det grønlandske reguleringspristal, dog oprundet til det nærmeste antal kroner, som kan deles
med 100. Regulering finder sted første gang i 2019.
Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte grundtilskud og mandattilskud ydes endvidere til medlemmer af Inatsisartut, der er valgt
uden for et parti eller kandidatforbund.
Stk. 3. Er flere medlemmer af Inatsisartut valgt i kandidatforbund med hinanden, ydes kandidatforbundet som
sådant et samlet tilskud til medlemmernes politiske arbejde, som om de repræsenterede et politisk parti.
Stk. 4. Ansøgning om tilskud efter stk. 13, skal indgives senest 1. marts i ansøgningsåret.
§ 3. Et parti, et kandidatforbund eller et medlem valgt uden for parti, som ikke tidligere har været repræsenteret i
Inatsisartut har ret til tilskud efter reglerne i § 2, stk. 1-3.
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes, i valgåret, som en forholdsmæssig del af det årlige tilskudsbeløb, regnet fra udgangen
af den måned valget er afholdt.
Stk. 3. Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter stk. 1 skal indgives senest 2 måneder efter, at valget er afholdt.
§ 3 a. Et politisk parti, som ikke ved seneste valg til Inatsisartut var opstillet eller opnåede repræsentation i
Inatsisartut, men som et eller flere medlemmer af Inatsisartut efterfølgende overgår til at repræsentere, har ret til
tilskud til partiets politiske arbejde i Inatsisartut. Tilskuddet udgør 275.000 kr. årligt for hvert af partiets mandater.
Tilskuddet reguleres 1 gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske
reguleringspristal, dog oprundet til det nærmeste antal kroner, som kan deles med 100. Regulering finder sted første
gang i 2019.
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes i det år, hvor partiet opnår repræsentation, som en forholdsmæssig del af det årlige
tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den måned, hvor partiet opnår repræsentation.
Stk. 3. Har en repræsentant for partiet modtaget tilskud efter § 4 som løsgænger, før den pågældende overgik til at
repræsentere partiet, kan der ikke ydes partiet mandattilskud for det pågældende mandat i den periode, som
repræsentantens tilskud efter § 4 skal dække.
§ 4. Et medlem af Inatsisartut, valgt for et parti eller kandidatforbund, som udtræder af partiet eller
kandidatforbundet, har ret til tilskud til sit politiske arbejde i Inatsisartut. Tilskuddet udgør årligt 275.000 kr.
Tilskuddet reguleres 1 gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske
reguleringspristal, dog oprundet til det nærmeste antal kroner, som kan deles med 100. Regulering finder sted første
gang i 2019.
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes, i året for udtræden af parti eller kandidatforbund, som en forholdsmæssig del af det
årlige tilskudsbeløb, regnet fra udgangen af den måned udtræden af parti eller kandidatforbund finder sted.
Stk. 3. Ansøgning om tilskud efter stk. 1, skal indgives senest 2 måneder efter udtræden af parti eller
kandidatforbund.
§ 4 a. Mandattilskud efter § 2 og § 3a og tilskud efter § 4 udbetales ikke for fulde måneder, hvor det pågældende
medlem af Inatsisartut mangler at meddele Inatsisartut pligtige oplysninger om personlige hverv og interesser.
Stk. 2. En oplysning anses som pligtig efter stk. 1, hvis pligten til at afgive denne fremgår af Inatsisartut’s
Forretningsorden. Samme sted kan det være bestemt, at oplysningen skal gives i en bestemt form, samt at den må
offentliggøres.
Stk. 3. Der kan kræves tilbagebetaling af allerede udbetalt mandattilskud, jf. stk. 1, for op til 6 måneder, hvis det
viser sig, at pligtige oplysninger enten mangler eller har været behæftet med grove mangler.

Beregningsgrundlaget

§ 5. Tilskud efter §§ 2-4 ydes efter ansøgning én gang årligt, gældende for halvårsperioderne 1. januar – 30. juni og 1.
juli-31. december.
Stk. 2. Tilskud efter § 2, stk. 1 og 3, og efter § 3a beregnes for første halvår på grundlag af mandatforfordelingen pr. 1.
januar i ansøgningsåret, og for andet halvår på baggrund af mandatfordelingen pr. 1. juli i ansøgningsåret.
Stk. 3. Tilskud, som tilfalder et parti, et kandidatforbund, en enkeltkandidat eller et udtrådt medlem efter § 2, § 3a og
§ 4 i det halvår, hvor valg finder sted, reduceres eller forøges ikke, selv om valget medfører ændringer i forhold til
mandatfordelingen pr. 1. januar eller 1. juli.

Tilskud til valgkamp
§ 6. Et parti eller en kandidat opstillet uden for partierne, der deltager i et bygde-, kommune- eller Inatsisartutvalg,
kan modtage tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i politisk arbejde forud for valget.
Stk. 2. Tilskuddets størrelse til partier og kandidater opstillet uden for partierne fastsættes på finansloven.
§ 7. Ansøgning om tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i politisk arbejde forud for valget skal indgives senest
2 måneder efter valgets afholdelse.

Ansøgning og udbetaling
§ 8. Ansøgning om tilskud efter §§ 2-4, skal indgives til Inatsisartut’s Formandskab, der afgør om betingelserne for at
yde tilskud er opfyldt.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud skal indgives af og tilskud udbetales til partiets hovedbestyrelse, en repræsentant for et
kandidatforbund henholdsvis et medlem af Inatsisartut valgt uden for partierne eller en kandidat uden for partierne.
Stk. 3. Ansøgning om tilskud efter § 6, indgives til Naalakkersuisut.
§ 9. Tilskud efter denne landstingslov skal indsættes på en særskilt bankkonto, som ikke må benyttes til andre
formål.
Stk. 2. Modtagere af tilskud efter §§ 2-4 skal hvert år sammen med ansøgningen indsende en erklæring til
Inatsisartut’s Formandskab om, at tilskudsbeløbet for det foregående kalenderår er anvendt til politisk arbejde, samt
at dette agtes videreført. Endvidere skal der hvert år senest 30. juni indsendes revideret regnskab for det foregående år
til Inatsisartut’s Formandskab. Tilskuddet for første halvår udbetales efter, at Formandskabet for Inatsisartut har
behandlet ansøgningen om tilskud. Tilskuddet for andet halvår udbetales efter indsendelse af revideret regnskab for
det foregående år, dog tidligst 1. juli. Hvis den foreskrevne erklæring og revideret regnskab ikke indsendes, kan
Inatsisartut’s Formandskab bestemme, at kommende udbetalinger af tilskud skal udsættes eller bortfalde.
Stk. 3. Modtagere af tilskud efter § 6, skal senest 6 måneder efter begyndelsen af det kalenderår, som følger efter
valgets afholdelse, indsende en erklæring til Naalakkersuisut om, at tilskud er anvendt til dækning af udgifter ved
deltagelse i politisk arbejde forud for valget. Modtager af tilskud over 25.000 kr. skal sammen med erklæringen
indsende revideret regnskab for tilskuddets anvendelse. Hvis erklæring eller revideret regnskab ikke indsendes, kan
Naalakkersuisut bestemme, at det udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis.
Stk. 4. Inatsisartut kan foretage eller foranledige modregning i partitilskud efter denne lov for udgifter, der er afholdt
på vegne af partier, kandidatforbund eller enkelte medlemmer.
§ 10. Tilskud efter denne lov medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Renteafkast af tilskud medregnes ikke
til den skattepligtige indkomst.
Stk. 2. Udgifter til tilskud efter denne landstingslov afholdes af Landskassen.
§ 11. Loven træder i kraft den 1. januar 2002.
Stk. 2. Der skal ikke indsendes revideret regnskab efter § 9, for tilskud ydet i 2001.
Stk. 3. Samtidig ophæves landstingslov nr. 9 af 30. oktober 1995 om økonomisk tilskud til politisk arbejde, samt
landstingslov nr. 5 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om tilskud til politisk arbejde.
-------------------Landstingslov nr. 11 af 15. april 2003 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde (Frist for
tilskudsmodtageres indsendelse af revideret regnskab), der angår § 9, stk. 2, indeholder følgende

ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Ændringerne træder i kraft 31. december 2003.
-------------------Landstingslov nr. 1 af 12. maj 2005 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde (Ændring af
fristen for indsendelse af erklæring og revideret regnskab for økonomisk tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i
kommune og landstingsvalg), der angår § 9, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2005 og har virkning for tilskud, der udbetales efter den 1. januar 2005.
-------------------Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde samt
landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret (Partitilskuddets forhøjelse og opdeling i
grundtilskud og mandattilskud, samt ophævelse af landstingsmedlemmernes retskrav på individuelle
orienteringsrejser), der angår § 2, stk. 1-3, og § 4, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§3
Landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2006. Ansøgninger om forhøjet tilskud til politisk arbejde for den resterende
del af 2006 skal indgives senest den 1. august 2006.
-------------------Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2009 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
(Adskillelse af partiernes økonomi fra Inatsisartutadministrationens budget), der angår §§ 1, 2, 4 og 9, og som desuden
bringer lovens terminologi i overensstemmelse med selvstyreloven, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2010.
-------------------Inatsisartutlov nr. 25 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde
(Overførsel af midler til orienteringsrejser fra Inatsisartut til partierne), der angår § 2, stk. 1, og § 4, stk. 1, indeholder
følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2011.
--------------------

Inatsisartutlov nr. 4 af 3. juni 2015 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde (Ingen
grundtilskud til nye partidannelser. Ingen mandattilskud ved manglende oplysninger om personlige hverv.
Modregningsadgang for udgifter afholdt på partiernes vegne), der angår § 3a, § 4a, § 5 og § 9, indeholder følgende
ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2015.
-------------------Inatsisartutlov nr. 25 af 17. november 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde
(Tilskudsforhøjelse), der angår § 2, stk. 1, § 3a, stk. 1, og § 4, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§2
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.
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