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Formandens møde EU parlamentets næst-
formand
i forbindelse med deltagelsen i markeringen af vores 
nationaldag i bruxelles den 23. juni havde jeg lejlighed til 
at mødes med næstformanden for eU parlamentet diana 
Wallis.

diana Wallis fremsatte en opfordring til det grønlandske 
parlament om, at intensivere dialogen med de europæi-
ske parlamentsmedlemmer. denne opfordring vil jeg 
hermed gerne give videre til overvejelse blandt medlem-
merne af inatsisartut, i lyset af at eU parlamentarikerne 
har fået en langt større betydning i beslutningsproces-
serne i eU med vedtagelsen af lissabon traktaten. Grøn-
land står overfor større aftaler der skal fornyes med eU 
systemet, hvorfor også inatsisartut må være bevidste om 
den mulighed og opgave der ligger i udvalgsarbejdet, med 
også at sikre dialogen ud af landet og arbejdet med at 
bringe grønlandske politiske dagsordner op i de relevante 
fora. af særlig betydning kan det nævnes at inatsisartut 
må overveje muligheden for en dialog med eU parlamen-
tarikerne indenfor fiskeriområdet for at sikre en bred 
forståelse for Grønlands synspunkter i disse sager. 

Tildeling af Nersornaat
formandskabet har tildelt 2 nersornaat i sølv i april og 1 nersor-
naat i guld i maj.

modtagerne af nersornaat i sølv gik til Kitsia berthelsen og ro-
sina heilmann, begge nuuk. 

formandskabet begrundede tildelingen med  at de begge over en 
længere periode og i en væsentlig grad har ydet en fortjenstfuld 
indsats for Grønland på det kulturelle område.

nersornaat i guld blev tildelt formanden for naalakkersuisut 
Kuupik Kleist med begrundelsen i at Kuupik Kleist over en længere 
periode og i en væsentlig grad, har ydet en fortjenstfuld anseelig 
indsats for Grønland, både på det kulturelle og sproglige område.

tildelingen af nersornaat foregik ved en reception i hans egedes 
hus.

Efterårssamling 2010
formandskabet vil overveje, hvorvidt efterårs og forårssamlin-
gerne kan forlænges, som der har været udtrykt ønske om fra 
flere medlemmer ved flere lejligheder. det skal derfor vurderes, 
hvorvidt fm11 kan starte allerede i februar og strække sig frem 
til maj. beslutningen om eventuelle længere samlinger vil også 
afhænge af mængden af de sager der fremsættes til behandling i 
inatsisartut.

inatsisartut afsluttede forårssamlingen med beslutningen om, 
at efterårssamlingen skal starte den 17. september 2010. det 
betyder, at afleveringsfristen for sager der ønskes optaget på 
dagsorden for em10 bliver den 13. august 2010 kl.12.00.
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Forord
det første arbejdsår i inatsisartut er nu snart ved at være 
omme. vi har med det første inatsisartut år efter nyvalget i 
2009, haft et travlt år. vi har nået en konstituerende samling i 
juni 2009, en ekstraordinær samling i juni, en efterårssamling 
2009 og en forårssamling 2010.

det næste arbejdsår i inatsisartut starter den 17. september 
2010 med åbningen af efterårssamlingen 2010.

Formandskabet
formandskabet har i februar 2010 afholdt et seminar om-
kring mulighederne for ændringer i de taletider som inatsisar-
tut gennem em09 fandt nødvendige at få justeret.  

arbejdet omkring ændringerne i taletiderne skete i et kon-
struktivt og fremadrettet arbejde i formandskabet.

Partierne fik herefter muligheden for at tilkendegive deres 
holdninger til formandskabets forslag til nye taletider og som 
inatsisartut brugte den første mødedag ved fm10 til at få 
vedtaget som nye taletider.

formandskabet havde møde i starten af marts måned, hvor 
det planlagde og tilrettelagde forårssamlingen 2010 (fm10). 

formandskabet afholdt desuden13 møder under fm10. disse 
møder er daglige forberedende møder forud for møderne i 
salen.

Forårssamlingen 2010 (FM10)
fm10 startede den 9. april 2010 og der var planlagt 17 mø-
dedage. fm10 blev dog forkortet med 1 mødedag, således at 
samlingen sluttede den 18. maj 2010 efter 16 mødedage. for-
kortelsen med en mødedag skyldes dels at der blev trukket 
punkter til behandling fra dagsordenen, dels at de justerede 
taletider må antages at have haft indflydelse på længden af 
debatterne. 

Som noget nyt blev forårssamlingen ligeledes opdelt i 2 
perioder. i den første periode var der 3 mødedage om ugen 
og i den anden periode var der 2 mødedage om ugen i salen. 
dette skete for at give udvalgene bedre tid til at arbejde med 
de sager der blev henvist til udvalgsbehandling.

Spørgetime til Naalakkersuisut
Som noget nyt anvendte inatsisartut for første gang, mulig-
heden for at stille naalakkersuisut uforberedte spørgsmål fra 
salen. dette skete første gang onsdag 5. maj. 

Spørgetimen varer 1 time og formanden for naalakkersuisut 
meddeler 2 dage i forvejen hvilke medlemmer af naalakker-
suisut der vil være til rådighed for spørgetimen. herefter har 
alle partier mulighed for at stille 3 spørgsmål til et medlem af 
naalakkersuisut.

anvendelsen af denne mulighed giver formandskabet anled-
ning til at overveje hvorvidt de skriftligt formulerede spørgs-
mål til naalakkersuisut og iht forretningsordenens §36, stk 
2 fortsat skal være gældende, da denne onsdagsspørgetime 
synes at dække dette behov bedre. denne overvejelse vil 
indgå i arbejdet med ændringerne til forretningsordenen der 
planlægges fremlagt ved em10. 

Justeringen af taletiderne
Ændringerne i forretningsordenen for inatsisartut omkring ta-
letiderne, går i hovedsagen ud på, at der nu er sat et maksimalt 
antal spørgsmål som hvert parti kan stille til hver ordfører. det 
betyder at hvert parti kun har 3 spørgsmål til hvert ordførerind-
læg. ligesom der ikke længere kan stilles spørgsmål til hverken 
forslagsstiller eller naalakkersuisut under de afsluttende 
bemærkninger.

Vestnordisk dag
inatsisartut vedtog på fm10 en rekommandation fra vestnor-
disk råd der var fremsat i 2008 om, at der skal være en officiel 
dag til markeringen af det vestnordiske samarbejde. første 
gang denne dag bliver markeret i Grønland, bliver i tasiilaq den 
23. august ved vestnordisk råds års- og topmøde.

Formandskabets arbejdsform i 2010

Formandskabet kan ikke være klageinstans for 
politiske uenigheder
med udgangspunkt i formandskabets nye forretningsorden fra 
efteråret 2009, vil formandskabet fortsat arbejde for at udvikle 
et formandskab der træffer beslutninger for det samlede inat-
sisartut og dens virke. formandskabet har på baggrund heraf 
truffet beslutning om, at formandskabet ikke ønsker at være 
en klageinstans for politiske uenigheder eller drillerier, som i 
stedet henvises til at blive løst via politiske dialoger mellem 
parterne.

denne beslutning sker på baggrund af flere konkrete tilfælde, 
hvor formandskabet efter grundige drøftelser, ikke har fundet 
det rigtigt at formandskabet bliver medpart i konkrete politiske 
uenigheder. dette ligger også i tråd med forretningsordens ånd, 
at formandskabet arbejder for det samlede inatsisartut. dette 
er ligeledes blevet oplyst medlemmerne ved flere lejligheder, 
hvorfor det er formandskabets forventning, at medlemmerne vil 
anerkende denne beslutning.

medlemmerne af inatsisartut er ligeledes blevet erindret om, 
at det fremgår af håndbogen for inatsisartut at medlemmerne 
af inatsisartut under samlingerne eller på anden måde offent-
ligt bør afholde sig fra at udtrykke kritik af formandskabet 
og dagsordensudvalget. dette hensyn bør udvises for at vise 
respekt for formandskabet og dagsordensudvalget men også 
for at værne om omdømmet af inatsisartut. alle medlemmerne 
af inatsisartut repræsenterer inatsisartut. intsisartut udgør en 
vigtig og betydningsfuld institution, hvorfor vi alle må bidrage 
til at fokusere på politiske dagsordner og værne om samfundets 
fælles institution inatsisartut. der er kun os selv – medlemmer 
af inatsisartut - til at sikre dette. 

det er mit fortsatte håb for inatsisartut, at medlemmerne fort-
sat vil arbejde for at skabe forståelse for hinandens forskel-
ligheder og lære at være politisk uenige, uden at dette bliver 
personlige uenigheder.


