
 

 

 

 

 

VEDERLAG 
 



 

 

Vederlag  

Vederlaget er reguleret i Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. med de 
ændringer, som er en følge af Landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006, Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006, Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011, 
Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2015 og Inatsisartutlov nr. 10 af 6. juni 2016. 

Vederlagsloven findes på oversigten over lovgivning om Inatsisartut  
 

Beløbene er som følger (satser reguleret pr. 1. april 2020): 

http://intra.ina.gl/inatsisartut/lovgivning-om-inatsisartut/


 

 

Medlemmer af Inatsisartut modtager et vederlag for deres hverv. 

Det fremgår af vederlagslovens:   

 § 1. Til medlemmerne af Inatsisartut ydes der årligt et vederlag svarende til lønramme 35 incl. generelt tillæg men excl. generelt skalalønstillæg 
og med et særligt tillæg på kr. 49.340 kr i årligt grundbeløb. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G-området til enhver tid gældende 
aftale om justering af tjenestemandslønninger. 

Lønramme 35 ASG 
  

Vederlag 357.866,40 kr. årligt 29.822,20 kr. pr. måned 

Generelt tillæg   17.383,68 kr. årligt   1.448,64 kr. pr. måned 

Særligt tillæg   73.877,04 kr. årligt   6.156,42 kr. pr. måned 

Omkostningstillæg 

(ikke pensionsgivende) 

  69.643,08 kr. årligt    5.803,59 kr. pr. måned 

I alt 518.770,20 kr. årligt  43.230,85 kr. pr. måned 

 Reguleringen af vederlaget følger udviklingen inden for AS-G forhandlingsområdet. 

Reguleringen af omkostningstillægget finder sted én gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske regu-
leringspristal. 

 



 

 

Formanden for Inatsisartut og Naalakkersuisut modtager et vederlag for deres hverv 

Det fremgår af vederlagslovens:   

§ 6. Til Inatsisartutformanden, Naalakkersuisutformanden og til medlemmer af Naalakkersuisut ydes ud over vederlaget i § 1, stk. 1, et årligt 
vederlag svarende til lønnen i lønramme 38, incl. generelt tillæg. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G området til enhver tid gæl-
dende aftale om justering af tjenestemandslønninger m.v.  
Stk. 2.  Til Inatsisartutformanden og Naalakkersuisutformanden ydes der et særligt tillæg på kr. 120.930. 
 
Formanden for Inatsisartut: 
 

Lønramme 35 ASG   

Vederlag 357.866,40 kr. årligt 29.822,20 kr. pr. måned 

Generelt tillæg   17.383,68 kr. årligt   1.448,64 kr. pr. måned 

Særligt tillæg   73.877,04 kr. årligt   6.156,42 kr. pr. måned 

ialt 449.127,12 kr. årligt  37.427,26 kr. pr. måned 

Lønramme 38 ASG   

Vederlag 448.306,56 kr. årligt 37.358,88 kr. pr. måned 

Generelt tillæg   30.425,28 kr. årligt   2.535,44 kr. pr. måned 

Særligt tillæg 181.069,08 kr. årligt 15.089,09 kr. pr. måned 

ialt 659.800,92 kr. årligt 54.983,41 kr. pr. måned 

   
L35+L38 1.108.928,04 kr. årligt 92.410,67 kr. pr. måned 



 

 

 Formanden for Naalakkersuisut 

Lønramme 35 ASG   

Vederlag 357.866,40 kr. årligt 29.822,20 kr. pr. måned 

Generelt tillæg   17.383,68 kr. årligt   1.448,64 kr. pr. måned 

Særligt tillæg   73.877,04 kr. årligt   6.156,42 kr. pr. måned 

ialt 449.127,12 kr. årligt  37.427,26 kr. pr. måned 

Lønramme 38 ASG   

Vederlag 448.306,56 kr. årligt 37.358,88 kr. pr. måned 

Generelt tillæg   30.425,28 kr. årligt   2.535,44 kr. pr. måned 

Særligt tillæg 181.069,08 kr. årligt 15.089,09 kr. pr. måned 

ialt 659.800,92 kr. årligt 54.983,41 kr. pr. måned 

   
L35+L38 1.108.928,04 kr. årligt 92.410,67 kr. pr. måned 

 Reguleringen af vederlaget følger udviklingen inden for AS-G forhandlingsområdet. 

Reguleringen af omkostningstillægget finder sted én gang årligt ved kalenderårets begyndelse i overensstemmelse med det grønlandske regu-
leringspristal. 



 

 

Suppleanter for medlemmer af Inatsisartut  

 Det fremgår af vederlagslovens:   

 § 1. Til medlemmerne af Inatsisartut ydes der årligt et vederlag svarende til lønramme 35 incl. generelt tillæg men excl. generelt skalalønstillæg 
og med et særligt tillæg på kr. 49.340 i årligt grundbeløb. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G-området til enhver tid gældende 
aftale om justering af tjenestemandslønninger. 

§ 5. Suppleanter for medlemmer af Inatsisartut oppebærer for hver dag, hvor de træder i stedet for et medlem af Inatsisartut, 1/365 af vederla-
get i § 1, stk. 1. Endvidere oppebærer suppleanten 1/365 af omkostningstillægget i § 1, stk. 2. 

Lønramme 35 ASG 
 

Vederlag    980,46 kr 

Generelt tillæg      47,63 kr 

Særligt tillæg    205,21 kr. 

Omkostningstillæg    190,80 kr. 

Pension    123,33 kr. 

I alt 1.547,43 kr. pr. dag 

 

 


