
 
 
 
 
 
23. januar 2023                         FM2023/102 
 
Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til §33 i Inatsisartuts 
forretningsorden:  
 
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indarbejde en 
procedure, der sikrer tilstrækkelig indhentning af kontaktoplysninger i forbindelse med 
ansattes fratræden, således at udbetaling af feriepenge kan ske i henhold til ferieloven. 
(Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut)  
 
Begrundelse 
Jeg har i forrige år ved slutningen af oktober måned stillet et spørgsmål i henhold til §371, 
om hvor mange uafhentede feriepenge der foreligger årligt fra 2016 og frem. Man kan i 
svaret fra Naalakkersuisoq for Finanser se årlige størrelser på uafhentede feriepenge2. 
 
123.298 i 2016 
2.554.711 i 2017 

1.914.045 i 2018 
2.284.714 i 2019 

3.382.170 i 2020 
 
Det fremgår i Naalakkersuisoq´s svar, at de uafhentede og forældede feriepenge, der ellers 
skulle tilfalde borgerne, tilfalder SIK og NPK i henhold til overenskomsterne, og det fremgår 
endvidere i svaret, at begrundelsen hertil enten er fordi personen med tilgodehavender er 
flyttet til et ukendt opholdssted, eller fordi man ikke kan rekvirere et kontonummer. I disse 
tilfælde tilfalder feriepengene arbejdsgiverne eller ovenstående foreningers fonde. 
 
Jeg har i mit §37-spørgsmål desuden spurgt Naalakkersuisut, om de har planer om at hindre 
disse situationer, hvortil Naalakkersuisoq svarede, at man gennem e-boks prøver at 
forebygge uafhentning af feriepenge. Hvilke er godt, men da det drejer sig om mange penge 
som ikke tilfalder de rette personer, så foreslår jeg, at Naalakkersuisut skal arbejde for at 
sikre, at feriepengene uvægerligt tilfalder de rette personer. 
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser vil afhænge af, hvilken procedure 
Naalakkersuisut vælger at indarbejde. Jeg forventer dog, at forslaget vil kunne 
implementeres i en form, som ikke indebærer væsentlige økonomiske eller administrative 
konsekvenser. 

                                                      
1 § 37-spørgsmål nr. 193/2022 
2 Se også § 37-spørgsmål nr. 52/2023, hvor jeg har søgt besvarelsen uddybet. 



 
Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv  
Ingen. 
 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 
Borgerne vil blive meddelt om deres feriepenge tilgodehavender. 
 
 
 


