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Forord
det fjerde arbejdsår for inatsisartut indenfor denne valgperiode startede med åbningen af efterårssamlingen den 21. 
september og sluttede den 7. december. efterårssamlingen sluttede således med vedtagelsen af storskalaloven, som er 
blevet betegnet som den vigtigste nye lov siden Selvstyreloven. der har været stor mediebevågenhed både indenlands 
og udenlands, og denne lov vil fortsat udgøre et vigtigt fundament for den videre debat og muligheder for samfundets 
videre udvikling.

Formandskabets forberedelse af EM12
formandskabet udsendte dagsordenen for efterårssamlingen for 2012 blot syv dage efter fristdagen, som var fredag 
den 17. august 2012. det var glædeligt igen at kunne offentliggøre dagsordenen så tidligt som muligt, da det gav medle-
mmerne af inatsisartut og offentligheden samt administrationen god tid til at forberede sig til samlingens start.

der var optaget 57 nye medlemsforslag på dagsordenen for em12, og naalakkersuisut havde 29 nye punkter til behan-
dling, og endelig var der 18 punkter som enten var udsat fra eller 1. behandlet på tidligere samlinger.

efterårssamlingens forventede afslutningsdag den 27. nov. blev på baggrund af anmodning om længere tid til behandlin-
gen af storskalaloven udsat, således sidste mødedag i efterårssamlingen blev den 7. december, hvorefter medlemmerne 
kunne rejse hjem. 

Kontaktudvalget Igaliko aug 2012

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium
formandskabet for inatsisartut og folketingets præsidium afholder årligt et kontaktudvalgsmøde med placering skifte-
vis mellem landene. i år blev mødet afholdt i Sydgrønland i dagene 27. – 30. august. Kontaktudvalget udveksler parlamen-
tariske erfaringer og drøfter emner af fælles interesser. det er også tydeligt, at drøftelserne på disse møder drejer sig 
meget om det nye, selvstyrende Grønland, som folketingets præsidium har stor interesse i at blive informeret om. 



Islands Præsident og formanden for Inatsisartut sept. 2012

Formanden lykønsker Islands Præsident med genvalget som Islands præsident 
formanden for inatsisartut havde i september lejlighed til at lykønske islands Præsident med genvalget i maj måned, som 
islands Præsident for de næste 4 år. ved samme lejlighed drøftede formanden for inatsisartut og islands Præsident de 
fælles politiske interesseområder indenfor de arktiske lande, hvor Grønland og island kan arbejde tættere sammen om, 
at fremme landenes fælles arktiske interesser. 

Formandens deltagelse ved det Forberedende møde til FNs verdenskonference  
for Arktiske oprindelige folk i 2014 i Nuuk 
formanden for inatsisartut deltog ved åbningen af det forberedende møde til fns verdenskonference for arktiske 

oprindelige folk, der fandt sted i nuuk i dagene 23. og 24. oktober i Katuaq. der var deltagelse fra flere arktiske lande, 
herunder fra det norske Sameting ved formanden egil olli.    



Formanden for Sametinget og formanden for Inatsisartut oktober 2012 

Møde med Sametingets formand 
Under det forberedende møde til fns verdens konference, afholdt formanden et møde med Sametingets formand egil 
olli, der havde ønsket et orienteringsmøde omkring arbejdet i inatsisartut. Sametingets formand inviterede ved samme 
lejlighed formandskabet for inatsisartut på besøg i det norske Sameting.

Vestnordisk Råds (VNR) årsmøde i Færøerne
vestnordisk råds årsmøde blev afholdt i Gjørv på færøerne i dagene 3. – 7. september. efter årsmødet i færøerne rejste 
den grønlandske delegation tilbage til Grønland via island, hvor delegationen deltog i den vestnordiske kulturdag i reyk-
javik, der blev afholdt den 7. og 8. september.

Vestnordisk Råd Færøerne sept 2012



VNRs rekommandationer
vnr vedtog 2 nye rekommandationer ved deres årsmøde. dette er færre rekommandationer end sædvanligt, hvilket 
hovedsagligt sker på baggrund af nye, forbedrede formkrav i det vestnordiske samarbejde. den ene rekommandation 
handler om, at regeringerne opfordres til at give mulighed for et forfatter- og skrivekursus, og den anden rekommanda-
tion handler om, at regeringerne opfordres til at styrke deres fælles vestnordiske arktiske strategi. de 2 nye rekomman-
dationer vil blive sat til behandling i inatsisartut ved forårssamlingen 2013. 

rekommandationer fremlægges som beslutningsforslag for tinget, selvom de kun indeholder opfordringer til naalakker-
suisut om at varetage de forskellige forslags indhold. rekommandationerne er således ikke bindende.

Grønlands overtagelse af formandskabet i  
VNR for perioden sept2012/sept2013
for anden gang indenfor denne valgperiode i Grønland overtog Grønland formandskabet i vestnordisk råd ved vnrs 
årsmøde. Grønland bliver derved værtsland for næste årsmøde, der vil finde sted i dagene 26. - 30. august 2013 i igaliko.  

VNRs kulturdag og Børne- og ungdoms  
Litteraturpris i Island
i forlængelse af det vestnordiske råds årsmøde blev der afholdt en vestnordisk kulturdag i reykjavik i dagene 7. -8. sep-
tember. ved denne lejlighed blev der offentliggjort en bog om det vestnordiske samarbejde med titlen: naboer i nordat-
lanten. bogen er iværksat på baggrund af et ønske fra vnr og har været undervejs siden 2002.

Under Kulturdagen blev der ligeledes uddelt vnrs børne- og ungdomslitteraturpris 2012, der gik til en grønlandsk børne-
bogsforfatter lars-Pele berthelsen for bogen „Kassalimik oqaluttuaq“ (legenden om Kaassali). 

Formanden for Inatsisartut og Naalakkersuisoq for Kultur nov. 2012



Overdragelse af VNRs Kulturdags stafet til Grønland
Som formand for vnr overdrog formanden på vegne af vnr kulturdags-stafetten til naalakkersuisoq for Kultur mimi 
Karlsen, der skal varetage afholdelsen af næste vestnordiske kulturdag. det er nu op til Grønland at udpege et sted for 
afholdelsen og et program for næste vnr kulturdag. afholdelsen af en fælles vestnordisk Kulturdag sker på baggrund af 
en rekommandation fra 2008, som alle tre lande tilsluttede sig.

Formandens møder med Østasiatiske ambassadører
det blev et efterår, hvor formanden for inatsisartut mødte mange ambassadør fra de østasiatiske lande. der var således 
møder med ambassadører fra Kina, Sydkorea, australien og Singapore. den brede repræsentation af de forskellige østa-
siatiske lande afspejler det enorme politiske fokus, der er fra disse lande på Grønland og de arktiske lande og områder. 
møderne med ambassadørerne viste, at de hver især interesserer sig for mulighederne indenfor efterforskning og udvin-
ding af mineraler samt ønsket om at skabe tættere samarbejdsaftaler med Grønland.   

Efterårssamlingen 2012 i tal
efterårssamlingen 2012 startede den 21. september og sluttede den 7. december. 

Antal mødedage (debattimer):

2009

28 em
2010 2010

fm 16 22 em
2011 2011

fm 18 27 (135 timer) em
2012 2012

fm 22 (130 timer) 30 (156 timer) em

efterårssamlingen 2012 bestod af 30 mødedage. til sammenligning kan man i ovenstående skema se antallet af møded-
age de øvrige samlinger indenfor indeværende valgperiode samt den nye opgørelsesmetode over antallet af timer, der er 
anvendt til forhandlingerne i salen.

der blev afholdt 8 spørgetimer ved em12 og til sammenligning blev der afholdt 7 spørgetimer ved em11.

formandskabet holdt 14 møder under em12 mod 20 møder i formandskabet ved em11.

Formandskabets tildeling af Nersornaat
formandskabet har tildelt 2 nersornaat i sølv i andet halvår af 2012, således at der er tildelt 4 nersornaat i sølv i alt for 
2012.

den tredje nersornaat i sølv i 2012 blev således tildelt til hr. Jens Salling. overrækkelsen af nersornaat fandt sted den 
15. august i Qeqertarsuaq ved en højtidelighed afholdt af formanden for inatsisartut.



Formanden for Inatsisartut med Jens Salling og frue. 

den fjerde nersornaat i sølv blev givet til hr. Gerth larsen i reykjavik, island. overrækkelsen af nersornaat fandt sted 
den 8. september i althingets repræsentations-lokaler, under en højtidelighed afholdt af formanden for inatsisartut. 
althingets præsident havde ved denne helt særlige lejlighed stillet deres lokaler til rådighed for begivenheden.

Formanden for Inatsisartut med Gerth Larsen og frue

Forårssamlingen 2013 (FM13)
inatsisartut forårssamling starter fredag den 8. marts 2013. afleveringsfristen for forslag, der ønskes optaget på dag-
sordenen for forårssamlingen, fra både medlemmerne af inatsisartut og naalakkersuisut er sat til senest den 1. februar 
2013 kl. 12.00. eventuel rådgivning fra bureauet indhentes senest to uger før denne deadline. 

Ungdomsparlamentet (UP) 2013
formandskabet har iværksat et nyt koncept for afholdelsen af ungdomsparlamenter. der vil i det næste UP være fokus 
på folkeskolens ældste elever, og der søges så vidt muligt en repræsentant fra alle egne af landet. denne proces med at 
finde deltagere til UP er nu afsluttet, og deltagerne til det første ungdomsparlament forventes at deltage ved ungdom-
sparlamentet, der afholdes i dagene 22. – 24. februar 2013.

der er lavet en særlig hjemmeside til ungdomsparlamentet: www.inu.gl. 

Se også formandens nyheder fra 2. halvår 2012 på www.inatsisartut.gl. 

http://www.inu.gl
http://www.inatsisartut.gl

