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1. Forord ved Formanden for Inatsisartut
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Med indførelsen af selvstyre den21. ju-
ni 2009 er betegnelserne ”Landsting”
og ”Landsstyre” blevet erstattet med
”Inatsisartut” hhv. ”Naalakkersuisut”. I
denne årsberetning bruges alligevel den
gamle terminologi, da den stadigvæk
var gældende i 2008.

Beretningen for året, der gik, skal ses i
lyset af Landstingets ønske om vedva-
rende åbenhed og gennemsigtighed i
lovgivningsprocessen og det politiske
samspil mellem Landstinget og Lands-
styret. Endvidere giver beretningenmu-
lighed for et indblik i demange aktivite-
ter, der optager Landstingets Formand-
skab og udvalg i årets løb.

Året 2008 har været præget af omfat-
tende og betydningsfulde politiske til-
tag. Den grønlandsk-danske selvstyre-
kommission afleverede ved en officiel
ceremoni kommissionens betænkning
til den daværende Landsstyreformand
og den daværende danske statsmini-
ster den 6. maj 2008. Der blev afholdt
folkeafstemning i november 2008 om
indførsel af selvstyre den21. juni 2009.
Resultatet blev et stort ja med 75 pro-
cent ja-stemmer til, at vi i år har fejret
indførsel af selvstyre den21. juni 2009.

Landstingetmåtte den 18. januar 2008
samles ekstraordinært for valg af en ny
Landstingsformand, da daværende
Landstingsformand Jonathan Motz-
feldt trak sig, og Ruth Heilmann indtog
posten som den første kvindelige for-
mand for Landstinget.

Landstinget indførte til sit efterårsmø-
de 2008 et elektronisk afstemningssy-
stem, som udover selve afstemnings-
funktionen også indeholder andre tek-
niske finesser. Man kan via en stor-
skærm i salen følge talerækken for de
enkelte dagsordenspunkter. Systemet
harmuliggjort, at debatterne i salen kan
følges direkte via internettet. Endvide-
re giver systemet mulighed for tilkob-
ling til KNR-TVfor direkte transmission.
Landstingetsmedlemmer og Landssty-
remedlemmerne kan ved hjælp af sy-
stemet nu anvende deres bærbare
PC’er og tale direkte fra deres egen
plads. Og endelig har det medført, at
Landstingetsmøder nu optages digitalt
og ikke længere på bånd.

Desværre blev efterårssamlingen2008
også præget af det nye afstemningssy-
stem, da enkelte medlemmer benytte-
de lejligheden under afstemninger til at
afgive stemme for deres sidemand.
Dette medførte en ændring i Landstin-
gets forretningsorden, således at man
nu fik et redskab til håndhævelse af
Landstingets ordensregler. Formands-
skabet har nu mulighed for at udelukke
etmedlem indtil 14mødedage, hvis det
pågældende landstingsmedlem groft
har tilsidesat Landstingets ordensreg-
ler. Under udelukkelsen vil Landstings-
medlemmet ikkemodtage vederlag.

Med ønsket om en modernisering af
Landstingets arbejdsform fremsatte
formandsskabet på forårssamlingen
2008 forslag til ændring af Landstin-

gets forretningsorden. Ændringsfor-
slaget blev vedtaget på efterårssamlin-
gen. Forslagetmedfører, at Landstinget
nu har mulighed for en mere dynamisk
og hurtigere replikskifte i forhandlin-
gerne. Der er åbnet mulighed for åbne
samråd, som offentligheden kan over-
være. Landstinget kan vedtage en er-
klæring (en såkaldt "landstingsudtalel-
se") som en form for konklusion på
Landstingets behandling af redegørel-
ser og forespørgselsdebatter.

God læselyst.

JosefMotzfeldt
Formand for Inatsisartut
Efteråret 2009
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Landstingets medlemmer

Landstinget består af 31 folkevalgte
medlemmer, som efter valget i 2005
fordelte sig mellem 5 partier:

PARTI ANTAL MEDLEMMER

A Atassut 6
D Demokraterne 7
IA Inuit Ataqatigiit 7
KP Katusseqatigiit Partiat 1
S Siumut 10

Efter der allerede var sket ændringer i
Landstingets sammensætning siden
2005, skete der flereændringer i 2008:
Per Berthelsen meldte sig ud af Demo-
kraterne den 16. maj 2008 og skiftede
efterfølgende over til Siumut. Derud-
over valgteMarie Fleischer den 16.maj
2008 at blive løsgænger, og Ane Marie
Schmidt Hansen meldte sig ud af De-
mokraterne den 13. november 2008 og
blev efterfølgendemedlemaf Inuit Ata-
qatigiit.

Landstingets mandater var derefter
ved udgangen af 2008 fordelt som føl-
ger:
PARTI ANTAL MEDLEMMER

A Atassut 6
D Demokraterne 3
IA Inuit Ataqatigiit 9
KP Katusseqatigiit Partiat 1
S Siumut 11
Løsgænger 1

Flere af Landstingets medlemmer har
derudover fået bevilget orlov, mens de
helliger sig jobbet somLandsstyremed-
lemmer, varetager etmandat i Folketin-
get eller for eksempel holder barsels-
orlov. Derudover er fem personer trådt
ud af Landstinget i løbet af 2008, hvor-
ved en suppleant indtræder i Landstin-
get. I det følgende gives en oversigt
over udtrådte personer og deres sup-
pleanter i Landstinget.

Udtrådte personer og deres
suppleanter:

Ekstraordinær samling 2008
Den 7. januar indtrådt Kristian Jeremi-
assen for Ellen Christoffersen, der ud-
trådte som landstingsmedlem samme
dag. Kristian Jeremiassen var tidligere
langtidssuppleant for Siverth K. Heil-
mann under dennes hverv som lands-
styremedlem.

Forårssamling 2008
OleThorleifsen blev indkaldt som lang-
tidssuppleant for landsstyremedlem
Kim Kielsen den 29. februar, hvorved
langtidssuppleant Jens-Lars Fleischer
er udtrådt samme dag.

Efterårssamling 2008
Emilie Olsen er fra 19. september ind-
trådt for Thomas Kristensen, der ud-
trådte som landstingsmedlem. Knud
Kristiansen er fra 19. september ind-
kaldt som langtidssuppleant for lands-
styremedlem Siverth K. Heilmann. Ane
Marie Schmidt Hansen er den 19. sep-
tember indtrådt efter Lene Knüppels

udtræden af Landstinget. Olga P. Bert-
helsen er fra den 19. september ind-
kaldt som langtidssuppleant for Asii
Chemnitz Narup. Aleqa Hammond er
den 22. september indtrådt som lands-
tingsmedlem, efter hun var trådt tilba-
ge som landsstyremedlem, hvorved
langtidssuppleant Ole Thorleifsen er
udtrådt samme dag. Otto Jeremiassen
er fra30. september indtrådt for Jørgen
Wæver Johansen, der udtrådte som
landstingsmedlem.

Bådeændringer i partitilhørsforhold og
orlovsperioder har ført til, at der i et ab-
solut tal i løbet af 2008 har været flere
personer i Landstinget, end der erman-
dater, mens antallet af mandater altid
har været på 31. Dette har i 2008 ført
til efterfølgende fordeling.
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Atassut
(6 mandater)

Ellen Christoffersen

01.01. – 07.01.2008

Kristian Jeremiassen

01.01. – 31.12.2008

Nikolaj Jeremiassen

12.11. – 21.11.2008

Finn Karlsen

01.01. – 31.12.2008

Thomas Kristensen

01.01. - 19.09.2008

Knud Kristiansen

22.04. – 15.05. og 19.09. - 31.12.2008

Emilie Olsen

18.01. - 18.09. og 19.09. - 31.12.2008

Naja Petersen

24.10. – 04.11.2008

Godmand Rasmussen

01.01. – 31.12.2008

Augusta Salling

01.01. – 31.12.2008

Demokraterne
(6 og efterfølgende 3mandater)

Per Berthelsen

01.01. – 18.09.2008

Palle Christiansen

01.01. - 31.12.2008

Marie Fleischer

01.01. – 18.09.2008

Astrid Fleischer Rex

01.01. - 31.12.2008

Jens B. Frederiksen

01.01. - 31.12.2008

Lene Knüppel

01.01. – 17.08.2008

Jørgen Ole Nyboe Nielsen

04.03. – 14.03. og 01.11. – 28.11.2008

Michael Rosing

22.09. – 28.09.2008

Inuit Ataqatigiit
(8 og efterfølgende 9mandater)

Esmar Bergstrøm

01.01. - 31.12.2008

Olga P. Berthelsen

19.09. – 31.12.2008

Asii Chemnitz Narup

01.01. – 18.09.2008

Aqqaluaq Egede

18.01. – 30.06.2008

og 19.09. – 10.10.2008

Agathe Fontain

01.01. - 31.12.2008

Ane Hansen

01.01. - 31.12.2008

Juliane Henningsen

01.07. – 31.12.2008

Kuupik Kleist

01.01. - 31.12.2008

Johan Lund Olsen

01.01. - 31.12.2008

JosefMotzfeldt

01.01. - 31.12.2008

AneMarieSchmidtHansen

17.08 – 13.11.2008

Kattusseqatigiit Partiiat
(1 mandat)

Anthon Frederiksen

01.01. - 31.12.2008

Loritha Henriksen

22.04. – 02.05.2008

og 06.10. – 14.10.2008

Siumut
(10 og efterfølgende 11mandater)

Per Berthelsen

19.09. – 25.09.2008

Isak Davidsen

18.01. – 31.12.2008

Hans Enoksen

01.01. – 31.12.2008

Jens-Lars Fleischer

01.01. – 29.02.2008

Aleqa Hammond

22.09. – 31.12.2008

Ruth Heilmann

01.01. – 31.12.2008

Doris Jakobsen

01.01. – 31.12.2008

Otto Jeremiassen

01.01. – 31.12.2008

Lars Emil Johansen

01.01. – 31.12.2008

VittusMikaelsen

01.01. – 31.12.2008

JonathanMotzfeldt

01.01. – 31.12.2008

JørgenWæver Johansen

01.01. – 30.09.2008

Løsgænger
(0 og efterfølgende 1mandat)

Marie Fleischer

19.09. – 31.12.2008

Medlemmer og suppleanter i Landstinget 2008



Medlemmer og suppleanter i Landstinget 2008

6 L A N D S T I N G E T S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8

Ellen Christoffersen

Atassut
Kristian Jeremiassen

Atassut
Nikolaj Jeremiassen

Atassut
Finn Karlsen

Atassut
Thomas Kristensen

Atassut
Knud Kristiansen

Atassut

Emilie Olsen

Atassut
Naja Petersen

Atassut
Godmand Rasmussen

Atassut
Augusta Salling

Atassut

Per Berthelsen

Demokraterne
Palle Christiansen

Demokraterne
Marie Fleischer

Demokraatit
Astrid Fleischer Rex

Demokraatit
Jens B. Frederiksen

Demokraterne
Lene Knüppel

Demokraterne

Jørgen O. Nyboe Nielsen

Demokraterne
Michael Rosing

Demokraterne

Esmar Bergstrøm

Inuit Ataqatigiit
Olga P. Berthelsen

Inuit Ataqatigiit
Asii Chemnitz Narup

Inuit Ataqatigiit
Aqqaluaq Egede

Inuit Ataqatigiit
Agathe Fontain

Inuit Ataqatigiit
Ane Hansen

Inuit Ataqatigiit
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Medlemmer og suppleanter i Landstinget 2008

Juliane Henningsen

Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist

Inuit Ataqatigiit
Johan Lund Olsen

Inuit Ataqatigiit
JosefMotzfeldt

Inuit Ataqatigiit
AneMarieSchmidtHansen

Inuit Ataqatigiit

Anthon Frederiksen

Kattusseqatigiit
Partiiat

Loritha Henriksen

Kattusseqatigiit
Partiiat

Isak Davidsen

Siumut
Per Berthelsen

Siumut
Hans Enoksen

Siumut
Jens-Lars Fleischer

Siumut
Aleqa Hammond

Siumut
Ruth Heilmann

Siumut

Doris Jakobsen

Siumut
Otto Jeremiassen

Siumut
Lars Emil Johansen

Siumut
VittusMikaelsen

Siumut
JonathanMotzfeldt

Siumut
JørgenWæver Johansen

Siumut

Marie Fleischer

Løsgænger
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Atassut
Siverth K. Heilmann

01.01. – 31.12.2008

Augusta Salling

11.03. – 14.03.2008

02.05. – 06.05.2008

22.09. – 26.09.2008

Kristian Jeremiassen

22.04. – 15.05.2008

Thomas Kristensen

22.04. – 29.04. 2008

07.05. – 15.05.2008

Godmand Rasmussen

30.04. – 07.05.2008

og 15.05.2008

Emilie Olsen

30.04. – 02.05.2008

og 26.09., 01.10., 03.10.2008

Demokraterne
Palle Christiansen

04.03. – 14.03.2008

Per Berthelsen

11.03. – 13.03.2008

og 02.05.2008

Marie Fleischer

22.04. – 29.04.2008

Astrid Fleischer Rex

02.05., 23.09., 26.09. og 03.10.2008

Jens B. Frederiksen

02.05., 03.10.2008

og 08.10. – 14.10.2008

Lene Knüppel

02.05. og 15.05.2008

Inuit Ataqatigiit
Kuupik Kleist

11.03. – 13.03.2008

JosefMotzfeldt

22.04. – 29.04.2008

og 19.09. – 10.10.2008

Agathe Fontain

30.04. – 02.05.2008

16.10. og 18.11. – 20.11.2008

Ane Hansen

02.05. – 06.052008

15.05. og 23.09. – 26.09.2008

Aqqaluaq Egede

02.05. - 06.05.2008

Asii Chemnitz Narup

02.05.2008

Johan Lund Olsen

30.09. – 01.10.2008 og 03.10.2008

Esmar Bergstrøm

03.10.2008

Olga P. Berthelsen

08. – 14.10.2008

Juliane Henningsen

18.01. – 30.06.2008

03.10. – 10.10. 2008

04.11. – 14.11.2008

Kattusseqatigiit Partiiat
Anthon Frederiksen

22.04. – 02.05.2008

08.10. – 14.10.2008

Siumut
JørgenWæver Johansen

04.03. – 14.03.2008

og 04.05. – 09.05.2008

Ruth Heilmann

11.03. – 13.03.2008

25.04. – 01.05.2008

23.09 – 26.09.2008

og 06.10. – 09.10.2008

Otto Jeremiassen

18.01.2008 og 30.04. – 05.05.2008

Doris Jakobsen

11.10. – 31.12.2008

Isak Davidsen

10.05. – 15.05.2008

VittusMikaelsen

15.05. og 24.11. – 28.11.2008

Ole Thorleifsen

04.10. – 11.10.2008

Lars-Emil Johansen

03.10. – 10.10.2008

og 11.11. – 17.11.2008

Aleqa Hammond

01.01. – 21.09.2008

JonathanMotzfeldt

13.11. – 17.11.2008

Per Berthelsen

26.09. – 31.12.2008

Kim Kielsen

01.01. – 31.12.2008

Løsgængere
Marie Fleischer

22.09. – 28.09.2008

og 15.10. – 28.11.2008

Personer som har haft orlov fra Landstinget i 2008
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3. Landstingets samlinger

Arbejdet i Landstinget under samlingerne i 2008
Ekstraordinær Forårs- Efterårs-

samling samling samling

Antal mødedage 1 20 27

Beslutningsforslag fremsat af Landsstyret 0 10 9

Lov- og forordningsforslag fremsat af Landsstyret 0 12 19

Redegørelser og beretninger 0 5 6

Beslutningsforslag fremsat af Landstingsmedlemmer 0 64 91

Lov- og forordningsforslag fremsat af medlemmer 0 1 2

Vestnordisk Råds rekommandationer 0 2 5

Forslag til forespørgselsdebat 0 14 4

Spørgsmål til Landsstyret 0 3 6

Antal forslag i alt 1 131 169

Afgivne betænkninger under samlingerne i 2008
Ekstraordinær Forårs- Efterårs-

samling samling samling

Formandskabet 0 0 1

Forretningsordensudvalget 0 0 1

Selvstyreudvalget 0 1 0

Erhvervsudvalget 0 8 5

Familieudvalget 0 1 6

Sundhedsudvalget 0 2 4

Finansudvalget 0 1 5

Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget 0 1 2

Frednings- ogMiljøudvalget 0 2 2

Infrastruktur- og Boligudvalget 0 6 6

Kultur- og Uddannelsesudvalget 0 3 7

Lovudvalget 0 2 1

Revisionsudvalget 0 0 1

Skatte- og Afgiftsudvalget 0 1 4

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg 0 0 0

Midlertidige Udvalg vedrørende Strukturreformen 0 0 2

Afgivne betænkninger i alt 0 28 45

En oversigt over samtlige dagsordenspunkter, som Landstinget har behandlet i 2008, kan ses i bilag til kapitel 3 (side 23).

I 2008afholdt Landstinget i alt tre sam-
linger.
• En ekstraordinær samling den 18. ja-
nuar 2008, som varede kun én dag.
• Forårssamlingen, somstartededen4.
marts og sluttede den 15. maj, dog var
der pause fra 15. marts – 21. april.
• Efterårssamlingen, somstartede den
19. september og sluttede den 28. no-
vember, dog var der pause fra 18.
oktober – 3. november.
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4. Aktiviteter i Landstingets Formandskab og udvalg

Landstinget nedsætter hvert år en ræk-
ke udvalg. Hvert udvalg består typisk af
5 medlemmer, som ikke samtidig må
væremedlemafNaalakkersuisut.Tre af
udvalgene – de såkaldte “Lovpligtige
udvalg” – er obligatoriske, hvilket vil si-
ge, at de skal nedsættes. Det drejer sig
om:
• Finansudvalget
• Revisionsudvalget
• Udenrigs- og Sikkerhdspolitisk
Udvalg

Landstinget skal også nedsætte et Ud-
valg til Valgs Prøvelse samt et retspoli-
tisk udvalg (Lovudvalget). Derudover
nedsætter Landstinget en række øvri-
ge udvalg, hvis antal og arbejdsområder
Landstinget frit kan fastsætte fra år til
år.

Disse udvalgs hovedopgave er at gen-
nemgå og afgive indstilling vedr. de lov-
forslag, som Landstinget henviser til
udvalgsbehandling. Herudover skal ud-

valgene holde sig a jour med deres ar-
bejdsområde og føre tilsynmed, at for-
valtningen foretaget af Landsstyret
holder sig inden for lovens rammer.

I det følgende gives enoversigt over ak-
tiviteter i Landstingets Formandskab
og udvalg i 2008. Detaljerede informa-
tioner om Landstingets Formandskabs
og om udvalgenes opgaver findes på
www.inatsisartut.gl.

4.1.
Landstingets Formandskab

Landstinget vælger ved hvert Lands-
tingsårs begyndelse en formand og 4
næstformænd, som tilsammen udgør
Landstingets Formandskab. Landstin-
gets Formandskab har i 2008 afholdt
63møder.

Formandskabet har været repræsente-
ret ved følgende: Jonathan Motzfeldt

(Landstingsformand indtil januar), Ruth
Heilmann (Landstingsformand heref-
ter), Ane Hansen (1. næstformand), Au-
gusta Salling (2. næstformand), Per
Berthelsen (3. næstformand), Vittus
Mikaelsen (4. næstformand). Igennem
året har flere suppleanter indtrådt for
kortere eller længere perioder.

Landstingets Formandskab repræsen-
terer Landstinget udadtil og sikrer, at
Landstingets arbejde tilrettelægges og
afvikles på forsvarlig vis. I den forbin-
delse har Landstingsformanden delta-
get i flere arrangementer, herunder
blandt andet kontaktudvalgsmødemed
Folketingets Præsidium i Ilulissat og
møder i regi af Vestnordisk Råd i Island
og på Færøerne.

Betænkninger:
Udvalget har afgivet 1 betænkning.

Tabel 4-1
Formandskabets og udvalgenesmødevirksomhed i 2008
Udvalg Antal møder Antal samråd Betænkninger

(herunder budget- og og orienteringsmøder

regnskabsseminarer) med Landsstyret

Formandskabet 63 - 1

Finansudvalget 42 - 6

Revisionsudvalget 12 - 1

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg 7 1 -

Lovudvalget 6 - 3

Erhvervsudvalget 10 2 13

Familieudvalget 5 5 7

Sundhedsudvalget 18 2 6

Fiskeri- Fangst og Landbrugsudvalget 4 1 4

Frednings- ogMiljøudvalget 13 1 4

Infrastruktur- og Boligudvalget 10 - 12

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 18 5 10

Skatte- og Afgiftsudvalget 2 - 5

Selvstyreudvalg 1 - 1

Landstingets midlertidige Udvalg vedr. Strukturreformen 4 2 2

Landstingets midlertidige udvalg vedrørende

eventuel etablering af en aluminiumssmelter i Grønland 11 - 1

Landstingets Udvalg for Forretningsorden - - 1

I alt 227 20 77
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4.2.
Landstingets Finansudvalg

Møder:
Finansudvalget har inkl. konstituerende
møder afholdt i alt 42møder.

Betænkninger:
Udvalget har afgivet 4betænkninger og
2 tillægsbetænkninger.

Orienteringsrejser:
4. – 7. juni / Ittoqqortoormiit
Orienteringsrejsem.h.p. at besøgebyen
og afholde møde med kommunalbesty-
relsen for at orientere sig om den aktu-
elle situation i byen. Herunder status på
projektet vedr. udnyttelse afmalmbjer-
get.

9. – 16. august / Sydgrønland
Rejsen blev i perioden 9.-12. august
gennemført som en fællesrejsemed en
delegation fra Folketingets Finansud-
valg. Under fællesrejsen besøgte de to
udvalg bl.a. guldminen i Kirkespirdalen,
Grønlands Kommando og Qaqortoq
Kommune. Folketingets Finansudvalg
gennemførte herefter 13.-16. august
2008 et officielt besøg i Nuuk. I perio-
den13.-16. august gennemførte Lands-
tingets Finansudvalg sit årlige budget-
seminar vedr. Finanslovsforslaget for
2009 i Narsarsuaq.

4.3.
Landstingets Udvalg til Revision
af Landskassens Regnskaber

Møder:
Revisionsudvalget har ud over det kon-
stituerendemøde afholdt 12møder.

Betænkninger:
Revisionsudvalget har under efterårs-
samlingen afgivet 1 betænkning.

Orienteringsrejse:
16. – 20. juni / Færøerne
Regnskabsseminar over Landskassens
regnskaber 2007. Under regnskabsse-
minaret på Færøerne havde udvalget
møde med de færøske Lagtingsreviso-

rer samt Landsrevisionen for at afsøge
mulighederne for oprettelsen af en lig-
nende model for en institution i Grøn-
landmeden uafhængig landsrevisor un-
der Inatsisartut.

Forvaltningsrevision:
Revisionsudvalget har foranstaltet 1
advokatundersøgelse af ”Lejer til ejer”
ordningen, der blev afsluttet i foråret
samt1 forvaltningsundersøgelse afKII-
IN, der blev afsluttet i efteråret.

4.4.
Landstingets Udenrigs- og
Sikkerhedspolitiske Udvalg

Møder:
Det Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske
Udvalg har afholdt 7møder.

Samråd:
Udvalget har gennemført samrådden2.
maj. Derudover stillede udvalget
spørgsmål til Landsstyret.

Betænkninger:
Udvalget nåede at forberede to be-
tænkninger udendogat færdiggøredis-
se, da punkterne først skulle 2. behand-
les under forårssamlingen 2009.

Orienteringsrejser:
27. – 29. maj / Ilulissat
En af udvalgets repræsentanter deltog
iNordpolskonference, foruden at delta-
ge i et seminar i Brussels i Det Europæ-
iske Parlament med titlen "Arctic Go-
vernance in a globalising world", arran-
geret af det liberale partisamarbejde
ALDE.

21. – 26. april / NewYork
Hele udvalget deltog i Permanent For-
um i NewYork.

4.5.
Landstingets Lovudvalg

Møder:
Lovudvalget har afholdt 6 møder. Her-
udover har udvalget afholdt møde med

Landstingets Ombudsmand den 5. maj
og den 13. oktober, samtmedPolitime-
steren den 24. april.

Betænkninger:
Lovudvalget har afgivet 2 betænknin-
ger under forårssamlingen 2008 1 un-
der efterårssamlingen samt fremsat 1
beslutningsforslag (Landstingets be-
handling af Landstingets Ombuds-
mands Årsberetning).

Orienteringsrejse:
17. – 19. april 2008 / Verona
Lovudvalget deltog i Det Europæiske
Forum for Konfliktmæglings 5. konfe-
rence.

4.6.
Landstingets Erhvervsudvalg

Møder:
Erhvervsudvalget har ud over det kon-
stituerendemøde afholdt 9møder.

Samråd:
Erhvervsudvalget gennemført 2 samråd
i januarmedLandsstyremedlemmet for
Erhverv omkring forsinkelserne i Qor-
lortorsuaq vandkraftbyggeriet samt
voldgiftsagen herom, samt et samråd
omkring oprettelsen af fangerskolen i
Uummannaq.

Betænkninger:
Erhvervsudvalget har afgivet 8 be-
tænkninger under forårssamlingen og5
under efterårssamlingen.

4.7.
Landstingets Familieudvalg

Møder:
Familieudvalget har afholdt 5møder.

Samråd:
Familieudvalget har gennemført 5 sam-
råd, hvoraf 4 blev gennemført med
Landsstyremedlemmet for Familie og
Sundhed omkring forslag vedrørende
fastsættelse af regler om magtanven-
delse overfor børn og unge; omkring
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forslag vedrørende patientledsagelse
af nære pårørende under langvarige
sygdomsforløb; omkring dele af finans-
lovsforslaget for 2009 på det sociale
områdeogden igangsatte kommunalre-
form, herunder påtænkte udlægning af
mere ansvar til kommunerne på det so-
cialpolitiske område samt omkring for-
slag vedrørende Videnscenteret for
Børn ogUnge (MIPI). Det femte samråd
blev gennemført med Landsstyremed-
lemmet for Infrastruktur og Miljø om-
kring lukningen af el-værket i KapTobin.

Betænkninger:
Familieudvalget har afgivet 7 betænk-
ninger.

Orienteringsrejser:
6. marts / Nuuk
Medlemmer af Familieudvalget samt
udvalgets sekretariat deltog i debataf-
ten arrangeret af plejefamiliernes lo-
kalforeningNuuk.Temaet var forholde-
ne for plejeforældre i Grønland.

4. – 6. juni / Sisimiut
Suppleant fra Landstingets Familieud-
valg og udvalgets sekretariat deltog i et
seminar om ressourcestærke familier.

01. – 09. september / Danmark
Den første del af programmet blev gen-
nemført som en fællesrejse sammen
medLandsstyremedlemmet for Familie
ogSundhed rundt til forskellige sikrede
institutioner i Danmark. Dette som led i
Familieudvalgets behandling af lovfor-
slaget FM 2008/39 (EM 2008/10) om-
kring magtanvendelse overfor børn og
unge. At rejsen blev gennemført sam-
menmedLandsstyremedlemmet ansås
at sikre, at der blev skabt et fælles er-
faringsfundament og en fælles referen-
ceramme for den videre behandling af
forslaget og skabelse af politikker om-
kring håndtering af voldsomme og util-
passende unge.

Foruden fællesdelen ønskede udvalget
tillige at besøge særlige døgninstitu-
tioner for børn og unge, handicappede
og misbrugsdemente. Rejsen skulle
endvidere sætte fokus påden socialpo-

litiske indsatsmod udsatte og ikke vel-
fungerende grønlændere i Danmark.

4 .8.
Landstingets Sundhedsudvalg

Møder:
Landstingets Sundhedsudvalg har ud
over sit konstituerende møde afholdt
17møder. Udvalget afholdte 2 oriente-
ringsmøder, hvoraf et var kombineret
medet besøg i SANA, hvor Sundhedsle-
delsen fremlagde tiltag omkring pati-
entbehandling og telemedicinudstyr
udviklingen i Grønland.

Samråd:
Desuden har udvalget gennemført 2
samrådmed landsstyremedlemmet for
Familie og Sundhed og 2 deputationer
under efterårssamlingen, henholdsvis
med Sundhedskartellets fagforenings-
formanden/ Peqqissaasutut Kattuffiat
og Air Greenlands ledelse.

Betænkninger:
Sundhedsudvalget har afgivet 6 be-
tænkninger.

Orienteringsrejse:
15. – 23.maj / Nunavik ogNunavut, Ca-
nada
Udvalget rejste sammen med Landsty-
remedlemmet for Familie og Sundhed/
Kuujjuaq, Nunavik og Iqaluit samtPang-
nirtung, Nunavut. Turen var planlagt så-
ledes, at udvalget blandt andet kunne få
indsigt i følgende emner:
-Telemedicin ogdets funktion i Nunavik
og Nunavut
- Organiseringen af Sundhedsvæsenet
- Opbygningen af et uddannelsessy-
stem for Sundhedsvæsenet

4.9.
Landstingets Udvalg for Fiskeri-,
Fangst- og Landbrug

Møder:
Landstingets Udvalg for Fiskeri-,
Fangst- og Landbrug har afholdt 4 ordi-
næremøder.

Samråd:
Udvalget har gennemført 1 samråd.

Betænkninger:
Udvalget har afgivet 4 betænkninger, 1
på forårssamlingen og 3 på efterårs-
samlingen.

4.10.
Landstingets Frednings- ogMiljø-
udvalg

Møder:
Landstingets Frednings- ogMiljøudval-
get hold 8 møder under forårssamlin-
gen og 5 møder under efterårssamlin-
gen.

Samråd:
Udvalget afholdt samråd den 6. marts
om affaldshåndteringsplaner.

Betænkninger:
Udvalget har udarbejdet 6 betænknin-
ger, hvoraf 4 først skulle færdiggøres i
forbindelsemedpunkternes 2. behand-
ling under forårssamlingen 2009.

Orienteringsrejse:
12. – 17. december / Danmark
Formåletmedorienteringsrejsen var at
gennemføremødermedDanmarksMil-
jøundersøgelser (DMU), Forskningssta-
tionen RISØ, Miljøstyrelsen og endelig
FolketingetsGrønlandsudvalg.Temaer-
ne for møderne har været de pågæl-
dendes aktiviteter i Grønland, miljøpå-
virkningen efter det amerikanske bom-
beflys styrt og tab af brintbomber i
1968 vedThule, det dansk/grønlandske
samarbejde indenfor miljøområdet i
Grønland samt affaldssituationen som
følge af den amerikanske tilstedevæ-
relse i Dundasområdet. I den forbindel-
se ønskede udvalget at få en oplysning
omFolketingets viden omdisse forhold
samt Folketingets erfaring med
Stockholm-konventionen. Udvalget øn-
skede også en uddybning af en strå-
lingseksperts udtalelse om at han ikke
mente, at den formodede bombe udgør
nogen fare.
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4.11.
Landstingets Infrastruktur- og
Boligudvalg

Landstingets Infrastruktur- ogBoligud-
valg har afgivet 12 betænkninger, 6 på
forårssamlingen og 6 på efterårssam-
lingen. Udvalget har afholdt 10 møder
ogdeltog i 2 konferencer. Der blev hver-
ken gennemført samråd eller oriente-
ringsbesøg eller modtaget deputatio-
ner.

4.12.
Landstingets Udvalg for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke

Møder:
Landstingets Udvalg for Kultur, Uddan-
nelse, Forskning og Kirke har holdt 18
møder.

Samråd:
Udvalget har gennemført 5 samråd,
hvoraf 4 blev gennemført med Lands-
styremedlemmet for Kultur, Uddannel-
se, Forskning ogKirkeTommyMarøom-
kring: dobbeltårgange 2008, uddannel-
se af timelærer, forslag til Finanslov
2009 og redegørelse om anvendelsen
af filmpuljen. Det femte samråd blev
gennemført med Landsstyremedlem-
met for Erhverv, Arbejdsmarked og Er-
hvervsuddannelser Siverth K. Heilmann
omkring dobbeltårgangen 2008.

Betænkninger:
Udvalget har afgivet 10 betænkninger.

Andre arrangementer:
3. marts: Orienteringsbesøg hos Ineri-
saavik, hvor udvalget fik en generel in-
troduktion til Inerisaaviks arbejde, de-
res forlagsvirksomhed og institutio-
nens holdning til lærermanglen.

13. maj:Møde med Meeqqerivitsialak-
arbejdsgruppen vedrørende uddannel-
sesreformen af de socialpædagogiske
grunduddannelser og socialpædagog-
uddannelsen.

2. oktober: Møde med IMAK om efter-
skoler i Grønland og sikring af de svage
elever i folkeskolen.

4.13.
Landstingets Skatte- og Afgifts-
udvalg

Møder:
Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg
har afholdt 2møder.

Betænkninger:
Udvalget har afgivet 1 betænkning på
forårssamlingen og 4 betænkninger på
efterårssamlingen.

4.14.
Landstingets Selvstyreudvalg

Møder:
Selvstyreudvalget har afholdt 1møde.

Betænkninger:
Selvstyreudvalget har under forårs-
samlingen afgivet 1 betænkning.

4.15.
Landstingets midlertidige Udvalg
vedr. Strukturreformen

Møder:
Landstingets midlertidige Udvalg vedr.
Strukturreformen har afholdt 4møder.

Samråd:
Udvalget har afholdt 2 samråd.

Betænkninger:
Udvalget har under efterårssamlingen
afgivet 2 betænkninger.

4.16.
Landstingets midlertidige udvalg
vedrørende eventuel etablering
af en aluminiumssmelter i
Grønland

Landstinget nedsatte på forårssamlin-
gen et midlertidigt parlamentarisk ud-

valg m.h.p. at følge processen omkring
Aluminiumsprojektet i Maniitsoq. Ud-
valget blev nedsatmed 11medlemmer,
der blev udpeget efter d’Hondts meto-
de, således at alle Landstingets partier
var repræsenteret i udvalget.

Møder:
Aluminiumsudvalget har inkl. konstitue-
rendemøder afholdt i alt 11møder.

Betænkninger:
Udvalget har afgivet 1 betænkning.

Orienteringsrejse:
29. maj – 4. juni / Island
Formålet med rejsen var at gennemfø-
re drøftelser med politikere, embeds-
mændog repræsentanter for organisa-
tioner med flere på såvel lokalt som
centralt planmed henblik på at indsam-
le viden omde islandske erfaringermed
vandkraftsbaseret aluminiumsindustri.

Særligt om de internationale
delegationer

4.17.
Nordisk Råd

Grønland har 2 ud af 87 medlemmer i
NordiskRåd. I NordiskRåds regi har fle-
re partier haft repræsentanter med på
følgende rejser:

29. – 30. januar / Stockholm, Sverige
Møderne og arrangenmenterne blev
gennemført i det svenske parlament –
Riksdagen. Deltagende var Landstings-
medlemAugustaSalling sommedlemaf
Miljø- og Naturressourceudvalget og
Landstingsmedlem Josef Motzfeldt
som suppleant i Kultur- og Uddannel-
sesudvalget.

Udover deltagelse i partipolitiske mø-
der og udvalgsmøder overværede Au-
gusta Salling og Josef Motzfeldt den
29. januar fremlæggelsen af det sven-
ske formandskabs program for 2008.
Programmet hed ”Kraftssamling” og
programmet ville, ved at fokucere på
konkurrencedygtighed, klima, kreativi-
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tet og koordinering, fremhæve Norden
som et kraftcentrum.

Miljø- og Naturressourceudvalget gen-
nemførte den30. januar etminiseminar
omeuropæiskognordisk fiskeripolitisk
samarbejde. I de nordiske lande, såvel
som i EU, arbejder man i lighed med
Grønland for en bæredygtig udnyttelse
indenfor fiskeriet. Dette både hvad an-
går erhvervsudøvelse, investeringer,
beskæftigelse og forvaltning af fiske-
bestandene.

Den 30. januar deltog begge tillige i et
seminar om det internationale polarår.

14. – 15. april /Oslo, Norge
Deltagende var Landstingsmedlem Au-
gusta Salling som medlem af Miljø- og
Naturressourceudvalget og Lands-
tingsmedlem JosefMotzfeldt somsup-
pleant i Kultur- og Uddannelsesudval-
get.

Udover deltagelse i partipolitiske mø-
der og udvalgsmøder deltog Lands-
tingsmedlemmerne i et seminar omme-
re energivenlige og mindre CO2 bela-
stende transportformer. Under semina-
ret blev der løbende givet indspark til
og drøftet forslag, der kunne fremmeet
nordisk samarbejde derom.

Den 14. april gennemførtes et fælles-
møde om Stavangers dynamiske
spændvidde og udvikling fra Norges
oliehovedstad til europæisk kulturho-
vedstad 2008. Et ambitiøst eksempel
til eftertanke om samarbejde mellem
erhverv og kultur.

Uge 26, Sommermøder i Nordisk Råd
24. – 27. juni / Hviderusland og Ukrane
Miljø- og Naturressourceudvalgets
sommermøde blev gennemført i Hvide-
rusland og Ukraine. Udvalget havde
valgt at besøge de pågældende lande
som følge af udvalgets interesse for
problemstillinger i relation til atom-
kraft som energikilde. Udvalget besøg-
te i Hviderusland områder og landsbyer,
som blev berørt af Chernobyl katastro-
fen i Ukraine. Udvalget holdtmødemed

de regionale myndigheder, der er an-
svarlige for problemerne med Cherno-
byl katastrofen samt med Parlamen-
tets stående komité for Chernobyl-ka-
tastrofe-problemer, miljø og benyttel-
se af naturen. I Ukraine besøgte Udval-
get Chernobyl kernekraftværket.

23. – 26. juni / Sønderjylland, Danmark
og Nordslesvig
Kultur- og Uddannelsesudvalget gen-
nemførte dets sommerrejse til Sønder-
jylland og Slesvig. Der blev orienteret
om grænseproblematikken i Sydsles-
vig, foruden at der blev orienteret om
kultur og kulturarvsprojekter samt om
uddannelsesmuligheder i området.

23. – 24. september / Reykjavik, Island
Deltagende var Landstingsmedlem Au-
gusta Salling som medlem af Miljø- og
Naturressourceudvalget.Mødet var det
sidste møde inden Sessionen, hvor alle
indstillinger og betænkninger om for-
slag til behandling til Sessionen skulle
færdigbehandles.

25. – 27. oktober / Reykjavik, Island
Nordisk Råds 60. Session blev afholdt i
den finske hovedstad Helsingfors, hvor
det finske parlament, Eduskunta, lagde
lokaler til. I forbindelse med Sessionen
blev der afholdt møder i samtlige ud-
valg. Nordisk Råds budget for 2009
blev vedtaget. Fra Landstinget deltog
Augusta Salling som medlem af Miljø-
og Naturressourceudvalget, og Josef
Motzfeldt som medlem af Kultur- og
Uddannelsesudvalget.

Den globale finanskrise blev et vigtigt
tema, da regerings- og oppositionsle-
derne mødtes den 28. oktober til det
nordiske topmøde under Sessionen.

I forbindelse med Sessionen gennem-
førtes tillige 3 sidearrangementer. Dis-
se var:

• Parlamentarisk paneldebat om Den
Nordlige Dimension, hvilket er beteg-
nelsen for EU´s samarbejde med Rus-
land, Island og Norge.

• Paneldebat om nordk sprogpolitik.
Hvilket sprog foregår fremtidens nordi-
ske samarbejde på?

• Paneldebat med overskriften; Hvem
skal redde Østersøen?

I paneldebatten om det nærmere ind-
hold af de politiske projekter i EU´s po-
litik omDenNordlige Dimension deltog
parlamentarikere fra EU-Parlamentet,
Sverige, Danmark, Norge, Finland, Rus-
land, Færøerne, Estland, Letland, Polen,
Grønland og Island blandt mange andre
repræsenterede nationaliteter.

4.18.
Vestnordisk Råd

VestnordiskRåd er et interparlamenta-
risk organ bestående af tre delegatio-
ner fra henholdsvis det Grønlandske
Landsting, det Islandske Alting og det
Færøske Lagting. Hver delegation be-
står af seksmedlemmer. Rådets præsi-
dium består af en repræsentant udpe-
get af hvert lands delegation.

Vestnordisk Råd har haft følgende rej-
seaktiviteter:
5. – 7. juni / Færøerne:
VestnordiskRåds årlige temakonferen-
ce. Temaet var ”Søredningsberedskab
og internationelt samarbejde om sø-
redning”. I forbindelsemedkonferencen
blev der også gennemført en fælles
øvelsemellem de islandske og færøske
frivillige beredningsredskaber samt
Færøernes kystvagt, Færøernes kyst-
vagt og Islands kystvagt. Deltagelse af
Vestnordisk Råd, omkring 50 vestnor-
diske ministre og parlamentsmedlem-
mer, chefer for søredning samt parla-
mentsmedlemmer fra det øvrige Nor-
den, fagfolk og eksperter. Fra Grønland
deltog delegationen.

25. – 28. august / Grundarfjörður,
Island:
Vestnordisk Råds årsmøde. På mødet
vedtog Rådet rekommendationer ved-
rørende vestnordisk fiskeri og fangst i
forhold til den Europæiske Union, op-
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rettelse af officielle konsulatermeddi-
plomatstatus mellem det grønlandske
Landsstyre og den islandske regering,
fremme af aftaler som sikrer en bære-
dygtig udnyttelse af de vestnordiske
bestande af fugle, fisk og pattedyr
samt afholdelse af en Vestnordisk dag
den sidste fredag i august som skal fej-
res hvert år i alle de vestnordiske lande
fra og med 2010. Fra Grønland deltog
delegationen.

27. – 29. oktober / Helsinki, Finland:
Nordisk Råds 59. session.Medlemmer-
ne af præsidiet, herunder formanden
for den grønlandske delegation og den-
nes sekretær, afholdtmødermedde re-
levante partnere i Nordisk Råd med
henblik på at fremme rådets rekom-
mendationer og øvrige beslutninger,
herunder særligt omkring at etablere
nordiske højskoler samt at hindre at
veluddannede forlader Norden. Des-
uden blev der forhandlet om, hvordan
Grønland skulle forholde sig til frihan-
delsesaftalen (Hoyviksaftalen) mellem
Island og Færøerne. Desuden indgik
formanden for den grønlandskedelega-
tion i forhandlinger indenfor kulturom-
rådet.

Særligt om udvalgene for forret-
ningsorden og til valgs prøvelse

4.19.
Landstingets Udvalg for
Forretningsorden

Udvalget for Forretningsorden består
af Landstingets Formandskab supple-
ret med repræsentanter for grupperin-
ger i Landstinget, der ikke i forvejen er
repræsenteret i Formandskabet. Ud-
valget behandler Formandskabets ind-
stilling om budgetforslag til optagelse
på Landstingets Finanslov og er bevil-
gende myndighed for Landstingets an-
liggender, når Landstinget ikke er sam-
let.

Betænkninger
Udvalget har afgivet 1 betænkning på
efterårssamlingen.

4.20.
Landstingets Udvalg til Valgs
Prøvelse

I forbindelse med nyvalg nedsættes et
foreløbigt udvalg til valgs prøvelse, be-
stående af aldersformanden og4 andre

af ham udpegede medlemmer, jvf.
Landstingets Forretningsorden
§ 1, stk. 3. Udvalget afgiver indstilling
om de valgte Landstings- og Landssty-
remedlemmers valgbarhed, jfr. Lands-
tingets Forretningsorden § 1, stk. 4 og
§ 6, stk. 2.

Udvalget til valgs prøvelse nedsættes
efter Forretningsordenens§7, stk. 2 på
den konstituerende samling og ved
landstingsårets begyndelse. Udvalget
afgiver indstilling til Landstinget om-
kring Landstings- og Landsstyremed-
lemmers forhold, der i almindeligt om-
dømmekunnegøre etmedlemuværdigt
til at være medlem af Landstinget, jvf.
Forretningsordenens § 2 og 6, stk. 2.
Endvidere forelægges udvalget spørgs-
mål til afgørelse efter Vederlagslovens
§ 9, om Landstingsformandens mulige
bevarelse af hverv i offentlige eller pri-
vate virksomheder, som denne måtte
ønske fortsat at varetage under sit for-
mandskab.

Det grønlandske og det danske Finans-
udvalg på orienteringsrejse i Sydgrøn-
land.
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5.1.
Kulturnat

Landstingets formandskab har siden
2001 holdt åbent hus i Landstinget på
Kulturnatten i Nuuk, for at give befolk-
ningen mulighed for at få et uformelt
indblik i, hvad politikerne laver, hvordan
arbejdsformen er, hvad administratio-
nen arbejdermed, og for at få et indtryk
af de fysiske rammer.

Ikke mindst set i lyset af succesen fra
tidligere år, deltog Landstinget igen i
Kulturnatten den 19. januar 2008 der
var tilrettelagt i forbindelse med Nuuk
kommunesWinter Cities arrangement.

Der var rundvisninger med informatio-
ner om dels arbejdet i Landstinget og
om kunsten, der udsmykker lokalerne
rundt omkring i Landstinget. Samtidigt
var der mulighed for at teste sin viden
om politik og arbejde i Landstinget. I
kaffestuen blev der serveret kaffe, te,
grønlandsk kage, frugt og saft til bør-
nene. Ligesompartigangene også holdt
åbent hus og der var mulighed for at
mødesmed sine landstingspolitikere.

Alle medarbejdergrupperne i admini-
strationen var repræsenteret og stod
til rådighed for en snak om arbejdet i
Landstinget. I mødelokalerne var der
filmfremvisning fraUngdomsparlamen-

tet og en gættekonkurrence samtet sli-
de-show om Landstinget med en tilhø-
rende gættekonkurrencemedpræmier.

Formandens kontor var ligeledes åbent
for et besøg.

Besøgstallet blev opgjort til et sted
mellem1.500og2.000besøgende hvil-
ket anses som en stigning i forhold til
tidligere år.
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5.2.
Lancering af Landstingets elek-
troniske afstemningssystem

Landstinget har i forbindelse med ef-
terårssamlingen 2008 indført et nyt
konference system. Det nye system in-
deholder et elektronisk afstemningssy-
stem med gengivelse af resultater på
en storskærm i salen, et nyt tolkeanlæg
og et nyt distributionssystemmed mu-
lighed for at medlemmerne tager ordet
fra deres pladser i salen når der er tale
om helt korte bemærkninger. Endelig
blev PC-forbindelser installeret fra
medlemmernes pladser med adgang til
de behandlede forslag og data af rele-
vans for deres behandling.

Hvert Landstingsmedlem har fået et
personligt stemmekort, som gør det
muligt at få en elektronisk dokumenta-
tion for, hvordan det enkelte medlem
har stemt. Samtidigt kan talepunkterne
følges på storskærmen i salen og i
Grønlands Hjemmestyres marmorhal.

Afstemningssystemet bliver centralt
styret ved hjælp af specielt tilpasset
software. Softwaren betjenes ved
hjælp af enPCmonteret ved formands-
og sekretærpladsen. På skærmen er
detmuligt at fremvise et grafisk layout,
der indeholder tekst om lovforslag, ta-
lerlister og afstemningsresultater. Der
er også blevetmonteret et kamera i sa-
len, der viser den aktive taler. Når der
ikke er en aktiv taler, vises et overbliks-
billede fra salen. Dette billede kan også
streames direkte via internettet på
Landstingets hjemmeside www.inatsi-
sartut.gl.

Det elektroniske afstemningssystem
har været omtalt i pressen, efter at to
landstingsmedlemmer indrømmede at
have afgivet deres stemme på vegne af
et andet landstingsmedlem, som på af-
stemningstidspunktet ikke selv var til
stede i salen. På baggrund heraf har
Landstingets Formandskab indhentet
en juridisk vurdering af, om en sådan
stemmeafgivning indebærer en over-
trædelse af kriminalloven. Undersøgel-

sen konkluderede, at et landstingsmed-
lem, som har afgivet stemme for andre,
næppe vil kunne dømmes for overtræ-
delse af bestemmelser i kriminalloven.
Landstingets Formandskab har derfor
indskærpet afstemningsreglerneoghar
endvidere truffet forholdsregler, som
gør, at ureglementeret brug af det elek-
troniske afstemningssystem næppe
igen vil finde sted, uden at det straks
opdages. Endelig har Landstinget på
Formandskabets initiativ vedtaget en
ændring af Landstingets Forretnings-
orden, som fik virkning fra 1.1.2009.
Med denneændring vil Formandskabet
fremover kunne udelukke etmedlem fra
Landstingetsmøder i indtil 14mødeda-
ge, hvis det pågældende landstings-
medlem groft tilsidesætter Landstin-
gets ordensregler. Et landstingsmed-
lem, som er udelukket, modtager ikke
vederlag i udelukkelsesperioden.

5.3.
Kontaktudvalgsmødemellem
Folketingets præsidium og
Landstingets formandskab

Der er mellem Landstingets Formand-
skab og Folketingets Præsidium etab-
leret et forum for gensidig orientering
omdet parlamentariske arbejde; de så-
kaldte kontaktudvalgsmøder. Der af-
holdes som udgangspunkt kontaktud-
valgsmødeéngangårligt, hvert andet år
med Landstingets Formandskab som
vært.

I 2008 blev kontaktudvalgsmødet af-
holdt i Ilulissat, i dagene 19. til 22. au-
gust.

5.4.
Landstingets Ombudsmand

Ombudsmandens aktiviteter i 2008 var
præget af to store projekter: For det
første flytningen til et nyt domicil i byg-
ningen B-7, beliggende Noorlernut 53,
som frem til årsskiftet 2007/2008hav-
de huset Ilisimatusarfik/GrønlandsUni-
versitet, og for det andet overgangen til

et nytweb-baseret sagsstyringssystem
baseret på Captia/Scanjour.

Flytningen foregik i august, mens over-
gangen til Captia fandt sted i septem-
ber.

Begge disse projekter medførte bekla-
geligvis en række forsinkelser i embe-
dets sagsbehandling, som påregnes
indhentet i 2009.

Ombudsmanden har i 2008 indledt en
nærmere undersøgelse af denomstruk-
turering af Grønlands Hjemmestyres
centraladministration, som blev gen-
nemført i begyndelsen af 2008. Under-
søgelsen, som ikke var afsluttet ved ud-
gangen af 2008, har særligt fokus på
spørgsmålet, omopdelingen af central-
administrationen i departementer og
styrelser indebærer en hierarkiskmyn-
dighedsstruktur. Det har betydning for,
om afgørelser truffet af eksempelvis
styrelser i centraladministrationen skal
påklages til et medlem af Landsstyret
eller dennes departement, forinden kla-
ge kan indgives til Ombudsmanden.

De konkrete sager, som Ombudsman-
den afsluttede i 2008 var – i lighedmed
udviklingen i de senest forudgående år
– afmeget forskellig karakter,menmed
hjemmelsspørgsmål som tema i en del
af sagerne.

Nærmere information omombudsman-
dens arbejde i 2008 kan fås i Ombuds-
mandens årsberetning for 2008, som
offentliggøres i bogform og på Om-
budsmandens hjemmeside www.om-
budsmand.gl.
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6. Landstingets Bureau

Mål

LandstingetsBureau skal somdet grøn-
landske parlaments administration ak-
tivtmedvirke til, at Landstingets arbej-
de fremmes bedst muligt.

Bureauet skal inden for lovgivningens
rammer og de af Formandskabet ud-
stukne retningslinier arbejde for:

Forbedring af betingelserne for det
parlamentariske arbejde ved:
• ydelse af rådgivning, støtte, tolkning
og oversættelse af høj kvalitet til
Landstingets udvalg ogmedlemmer,
• fremme af samspillet mellem Lands-
ting ogLandsstyre til bedre forberedel-
se af udvalgsarbejdet og til undgåelse
af uhensigtsmæssigheder i arbejdsde-
lingen,
• ydelse af bidrag til den mest hen-
sigtsmæssige udvalgsstruktur og ud-
valgenes arbejdsformer,
• opbygning af et fagligt videnbered-
skab til sikring af fortsat kvalitetsud-
vikling inden for Bureauets arbejdsom-
råde,
• bedstmulig anvendelse af Bureauets
ressourcer ved bedre planlægning, be-
slutningsprocesser ogopfølgning på er-
kendte svagheder.

Højnelse af Landstingets anseelse ved:
• fortsat fokus på forbedring af lov-
kvaliteten,

• forbedring af reaktionstiden på hen-
vendelser fra organisationer og inter-
essegrupper,
• øget og forbedret formidling af infor-
mation om Landstingets arbejde og re-
sultater,
• opdatering af referater fra Landstin-
gets samlinger,
• iværksættelse af og deltagelse i pro-
jekter, der kan danne model i henseen-
de til integration og anvendelse af grøn-
landsk som modersmål i to-sprogede
sammenhænge.

Udvikling af Bureauet som arbejdsplads
ved:
• anvendelse af resultatorienterede le-
delsesformer og en aktiv personalepo-
litik, der kan tiltrække, udvikle og fast-
holde kompetente ogmotiveredemed-
arbejdere,
• løbende effektivisering af Bureauets
drift, så der kontinuerligt dokumente-
res et højt produktivitets- og kvalitets-
niveau i opgaveløsningen, svarende
mindst til niveauet af offentlige udgif-
ter der medgår til driften.

Interessent-grupper

LandstingetsBureau kandeles op i 5 in-
teressent-grupper, som udgør Lands-
tingets administrations ”brugere”. Disse
grupper kan defineres vedderes værdi-
er og servicebehov:

1. Formandskabet – Rådgivning, pro-
fessionel ledelse og administration.
2. Landstingsmedlemmerne (LM’erne) –
Parlamentarisk og praktisk service.
3.Medarbejderne – Attraktiv arbejds-
plads og tryghed.
4.Offentligheden og pressen – Infor-
mation om det parlamentariske arbej-
de.
5. Landsstyret / Landsstyreområderne
– Samspil.

Personalestaben

Vedudgangen af2008har Landstingets
Bureau beskæftiget 30 fastansatte
medarbejdere. De fordeler sig på føl-
gende funktioner i henhold til organisa-
tionsplanen:

Personalestaben:
Generalsekretær: 1

Formandssekretariat: 1

Direktions- og

informationssekretariat: 2

Tolkning og oversættelse 6

Udvalgssekretariat: 10

Administration: 9

I alt 29

Ved at bestræbe sig på at være en af de
mest spændendeog udviklende offent-
lige arbejdspladser lykkes det Lands-
tingets Bureau at have en høj ancienni-
tet blandt sine medarbejdere.
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Gennemsnitlig anciennitet fordelt på faggrupper

Administrative medarbjedere

LABU-anciennitet

Akademikere Tolkning og oversættelse Gennemsnit for hele
medarbejdergruppen

Hjemmestyreanciennitet
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7. Økonomi

Forbrug 2008

Landstinget
Vederlag, eftervederlag og pension 20.714.679

Løn til timelønnede 1.013.609

Pensionsbidrag 723.602

Vederlag, løn og pensionsbidrag i alt 22.451.890

Formand 791.823

Samlinger i 2008 3.032.688

Ægtefællerejser 329.238

Orienteringsrejser 760.007

Formandskabet 147.449

Finansudvalget 285.798

Revisionsudvalget 714.474

Skatteudvalget 880

Fiskeri- og Landbrugsudvalget 58.168

Frednings- ogMiljøudvalget 72.901

Trafikudvalget 21.207

Kultur- og Uddannelsesudvalget 47.149

Boligudvalget 20.115

Familieudvalget 203.289

Sundhedsudvalget 300.041

Lovudvalget 199.397

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg 399.916

Nordisk Råd 644.647

Vestnordisk Råd 341.741

Erhvervsudvalget 2.588

Kontaktudvalget 460.928

Strukturreform udvalget 3.343

ALU-udvalg 304.975

Landsting andre udvalg 420.812

Nersornaat, medaljer overrækkelser 145.748

Partisekretærer tjenesteydelser 210.072

Tjenesterejser, andre 128.501

Til- og fratrædelser, bohaveflytninger 111.559

Vakantindkvartering 63.161

Kurser & efteruddannelse 72.323

Tjenesteydelser div. 84.272

Referater af Landstingets møder 2.310.197

Eksterne tolke og vikarbistand 115.165

EDB - support 520.465

Reklameartikler 193.116

Kommunikationsudgifter 100.375

Tryksager, papir m.m. 298.934

Lejeudgifter 165.780

Inventar og IT anskaffelser 467.594

Drift-og vedligeholdelse 406.999

14.957.835

Landstingets parlamentariske arbejde i alt 37.409.725

Tilknyttede institutioner og tilskud

Landstingets Ombudsmand
Lønudgifter 5.387.000

Øvrige udgifter 2.416.000

Landstingets Ombudsmand i alt 7.803.000

Tilskud under Landstingets administration
Tilskud til politisk arbejde 5.375.000

Oppositionens repræsentation 45.000

Medlemsbidrag Vestnordisk Råd 250.000

Tilskud under Landstingets administration i alt 5.670.000

Noter:
Under formanden indgår generelt Landstingsformandens bolig, repræ-

sentation og rejser.

Under udvalgenes udgifter indgår mindre gaver og repræsentation.

Landstingets Bureau
Løn og pensionsbidrag i alt 18.234.159,54

Rejser og opholdsudgifter 1.446.758,93

Vakantindkvarteringer 38.690,36

Ansættelser 220.981,44

Kurser 132.764,60

Øvrige udgifter personale 96.345,76

Revision og vikarer 777.789,75

Tryksager, papir m.v. 599.721,88

Kommunikationsudgifter 280.825,65

Anskaffelser EDB samt inventar 285.415,38

Serviceaftaler 766.068,43

Biler og bygninger 52.249,81

Landstingets Bureau i alt 22.931.771,53

Landstingets institutioner i alt 73.814.497
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8. Landstingsmedlemmernes individuelle
orienteringsrejser

Atassut's orienteringsrejser i 2008:
NAVN DATO STED BELØB

Kristian Jeremiassen
4-11/1-08 Upernavik 10.494,00

Kristian Jeremiassen
31/1-23/2-08 Sis.Nuuk,Man. 23.094,28

Kristian Jeremiassen
24-31/3-08 Aas.Uum.+Bygd. 17.438,00

Kristian Jeremiassen
22-24/7-08 Kangerlussuaq 6.550,40

Kristian Jeremiassen
27-28/6-08 Aasiaat 7.980,28

Kristian Jeremiassen
3-5/8-08 Ilulissat + Kang. 3.640,00

Kristian Jeremiassen
25/8-3/9-08 Nuuk 4.015,00

Kristian Jeremiassen
8-10/11-08 Maniitsoq 6.050,78

Emilie Olsen
7-14/4-08 Kang.Sis.+Bygd. 13.508,01

Godmand Rasmussen
31/3-3/4-08 Kangerlussuaq 3.644,00

Godmand Rasmussen
28/5-4/6-08 Aasiaat 10.324,01

Godmand Rasmussen
5-14/7-08 Tasiilaq 19.002,14

Godmand Rasmussen
27/8-1/9-08 Nuuk 7.416,26

I alt kr. 133.157,16

Demokraterne's orienteringsrejser i 2008:
NAVN DATO STED BELØB

Palle Christiansen
31/1-1/2-08 Nuuk 7.702,46

Palle Christiansen
28/2-1/3-08 Nuuk 8.920,70

Palle Christiansen
4/4-6/4-08 Nuuk 8.678,24

Palle Christiansen
18-20/6-08 Nuuk 2.537,62

Palle Christiansen
10-05-2008 Maniitsoq 19.750,00

Astrid F. Rex
20-23/2-08 Tasiilaq 11.126,94

NAVN DATO STED BELØB

Jens B. Frederiksen
13-15/2-08 Sisimiut 6.104,86

Jens B. Frederiksen
20-23/2-08 Tasiilaq 11.255,95

Jens B. Frederiksen
8-10/3-08 Ilulissat 11.662,86

Per Berthelsen
21-22/2-08 Sisimiut 6.556,46

Lene Knuppel
8-10/3-08 Ilulissat 11.662,86

JakobM. Bishoff
20-23/2-08 Tasiilaq 11.126,92

I alt kr. 117.085,87

Inuit Ataqatigiit’s orienteringsrejser i 2008:
NAVN DATO STED BELØB

Hjalmar Dahl
2-4/2-08 Sisimiut 9.378,86

Hjalmar Dahl
9-13/2-08 Qaqortoq 13.589,67

Hjalmar Dahl
11-18/6-08 Tasiilaq 15.933,08

Hjalmar Dahl
23-29/5-08 Qaqortoq 3.598,24

Hjalmar Dahl
25-27/8-08 Qaqortoq 12.893,00

Kuupik Kleist
2-4/2-08 Sisimiut 8.993,80

Manasse Berthelsen
29/11-1/12-07 Qaqortoq 1.940,00

Manasse Berthelsen
2-6/2-08 Sisimiut 2.572,30

Manasse Berhelsen
15-18/2-08 Aasiaat 9.342,27

JosefMotzfeldt
22/12-12/1-08 Qaqortoq 723,00

JosefMotzfeldt
22-23/2-08 Qaqortoq 1.604,00

JosefMotzfeldt
9-11/1-08 Qaqortoq 2.710,00

Esmar Bergstrøm
11-18/6-08 Tasiilaq 16.162,01

Der er afsat 50.000 kr. pr. Landstingsmedlem til foretagelse
af individuelle orienteringsrejser i Grønland. De enkelte par-
tier fastlægger rejserne ud fra en samlet pulje, som er af-
hængig af partiernes størrelse i Landstinget. Et Landstings-

medlem kan vælge at lade sig ledsage af en partimedarbej-
der. Rejserne afregnes overfor Landstingets Bureau efter
sædvanlige regler.
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NAVN DATO STED BELØB

Agathe Fontain
31/3-1/4-08 Kangerlussuaq 1.645,00

Agathe Fontain
26/6-1/7-08 Nuuk 13.091,60

Agathe Fontain
31/7-5/8-09 Nuuk 5.980,00

Agathe Fontain
29/8-4/9-08 Qoornoq 2.673,58

Juliane Henningsen
23-27/8-08 Qaqortoq 7.240,18

Aqqaluaq Egede
9-11/2-08 Qaqortoq 8.757,00

Ane Hansen
31/7-5/8-08 Nuuk 8.128,00

I alt kr. 146.955,59

Siumut’s orienteringsrejser i 2008:
NAVN DATO STED BELØB

VittusMikaelsen
02/02-08/02 Ilulissat 24.545,47

VittusMikaelsen
21/10-28/10 Ilulissat, Upernavik,

Uummannaq 24.118,20
Isak Olsenm/VittusM

21/10-28/10 Ilulissat, Upernavik,
Uummannaq 24.118,20

Doris Jakobsen
26/6-3/7 Narsaq 10.359,05

Isak Davidsen
7/7-11/7 Sisimiut Bygder 3.500,94

Isak Davidsen
13/7-31/7 Maniitsoq Bygder 14.160,40

Siumut Ilulissat 42.200,00

Siumut Ilulissat 18.436,00
Hans Enoksen

19-20/1-08 Ilulissat 1.990,00
Mikael Petersen

19-20/1-08 Ilulissat 16.971,50
Jenseeraq Poulsen

Ilulissat 9.575,00
Isak Davidsen

Ilulissat 5.760,00
Jens Lars Fleischer

Ilulissat 3.759,00
Ruth Heilmann

Ilulissat 5.257,00
Doris Jakobsen

05/02-11/02 Ilulissat 2.229,47

NAVN DATO STED BELØB

Otto Jeremiassen
Ilulissat 3.377,00

VittusMikaelsen
Ilulissat 363,00

Ole Thorleifsen
Ilulissat 8.652,00

JørgenW. Johansen
Ilulissat 8.880,00

Ole Thorleifsen
Ilulissat 4.075,00

Otto Jeremiassen
Ilulissat 8.202,00

Isak Olsen
Ilulissat 14.931,50

Ole Thorleifsen
23/6-4/7 Upernavik, Up.kujall.

Aappilattoq 37.345,56
Isak Olsenm/ Ole T.

25-26/6 Ilulissat, Upernavik,
Uummannaq 20.611,50

JonathanMotzfeldt
19/7-24/7 Igaliko 1.994,90

JonathanMotzfeldt
29/6-6/7 Narsaq 7.905,75

Per Rosing Petersen
10/12-16/12 Sydgrønland,

Qaqortoq, Narsaq 21.103,67

I alt kr. 344.422,11

Marie Fleischer's orienteringsrejser i 2008:
NAVN DATO STED BELØB

Marie Fleischer
13-16/6-08 Kangerlussuaq 7.469,55

Marie Fleischer
9-12/12-08 Ilulissat 10.916,33

I alt kr. 18.385,88
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9. Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje
”Nersornaat”

Grønlands Hjemmestyres fortjenstme-
dalje Nersornaat blev indstiftet i for-
bindelsemedHjemmestyrets 10 års ju-
bilæum i 1989.

Medaljen erHjemmestyrets fornemme-
ste anerkendelse, og medaljen kan til-
deles såvel borgere i Grønland somdan-
skere og udlændinge for en helt særlig
fortjenstfuld indsats forGrønland, hvad
enten det drejer sig omsamfundstjene-
ste, erhverv, kunst, videnskab eller an-
det. Landstingets Formandskab træf-
fer beslutning om tildeling af medaljer.
Medaljen tildeles enten som guldme-
dalje eller som sølvmedalje.

Sølvmedaljer er personlig ejendom for
indehaveren og kan ikke gøres til gen-
stand for overdragelse, pantsætning el-

ler retsforfølgning, så længe indehave-
ren lever. Ved død indgår sølvmedaljer i
indehaverens almindelige bo.

Guldmedaljer tilhører Grønlands Hjem-
mestyre og skal ved død tilbageleveres
til ejeren.Medaljen overrækkesmodta-
gerenpersonligt af en repræsentant for
Hjemmestyret. Sammen med medaljen
udleveres et diplom, der underskrives
af Landstingets formand.

Udgifter i forbindelse med selve cere-
monien ved overrækkelsen af Nersor-
naat afholdes af Landstingets For-
mandskab.

Der blev ikke tildelt nogen guldmedal-
jer i 2008.

Tildelte sølvmedaljer 2008 OVERRAKT

Christian Lennert 02/3
Kristine Kreutzmann 25/6
Karl Elias Olsen 27/6
Jensine Kreutzmann 27/6
Ole Kreutzmann 27/6
Gerda Søvndahl Pedersen 20/7
Louis Rolander 29/7
Erik Balslev-Clausen 31/7
Agnethe Lundblad 08/12
Andreas Lundblad 08/12
Ole Qvist 10/12
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Bilag til kapitel 3.
Landstingets samlinger

På de efterfølgende sider gives en over-
sigt over samtlige dagsordenspunkter,
som Landstinget har behandlet i 2008:

Ekstraordinær samling 2008

Den ekstraordinære samling 2008 be-
stod af kun énmødedag. På dagsordenen
stod udelukkende valget af Landstingets
formand, næstformand og udvalg.

Beslutningsforslag fremsat af
Landsstyret

Forårssamling 2008

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse om
forslag til Anordning om ikrafttræden af
lov om arbejdsskadesikring i Grønland.
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejds-
marked og Erhvervsuddannelser)
(FM 2008/14 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning, jf. for-
retningsordenens§32, stk. 6, 2, omat de
skattemæssige fradrag m.m. for 2009
fastsættes således:
1. Personfradrag kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb
for B-indkomst kr. 5.000 (år)

4. Fradrag begrænset
skattepligtige kr.1.000 (år)

5. Fælleskommunal skat 6%
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(FM 2008/42 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse til
anordning om ikrafttræden for Grønland
af lov om garantifond for skadeforsik-
ringsselskaber.
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejds-
marked og Erhvervsuddannelser)
(FM 2008/46 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse til
anordning om ikrafttræden for Grønland
af lov om statsautoriserede og registre-
rede revisorer, anordning om ikrafttræ-
den forGrønland af lov ombogføring, an-
ordning om ikrafttræden for Grønland af
lov om visse erhvervsdrivende virksom-
heder og anordning om ikrafttræden for
Grønland af lov om erhvervsdrivende
fonde.
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejds-
marked og Erhvervsuddannelser)
(FM 2008/47 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse til
anordning om ikrafttræden for Grønland
af lov om aktieselskaber, anordning om
ikrafttræden for Grønland af lov om an-
partsselskaber og anordning om ikraft-
træden for Grønland af årsregnskabslo-
ven.
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejds-
marked og Erhvervsuddannelser)
(FM 2008/48 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Landstingets tiltræden af ændring af
konventionen for DenNordøstatlantiske
Fiskerikommission
(NEAFC) (Landsstyremedlemmet for Fiskeri,
Fangst og Landbrug) (FM 2008/50 / Vedta-
get)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landstinget godkender Landskassens
regnskab for 2007.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(FM 2008/53 / 2. beh. udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om
placering af aluminiumssmelteværk
samt principbeslutning omejerskabs- og
finansieringsmodel, hvis det på et senere
tidspunkt endeligt besluttes at etablere
et vandkraftbaseret aluminiumsproduk-
tion i Grønland.
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejds-
marked og Erhvervsuddannelser)
(FM 2008/83 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
grønlandsk hjemmehørende terminale
kræftpatienter givesmulighed for at ind-
gå i den danske second-opinion ordning
for alvorligt syge, der ikke kan behandles
yderligere ved de godkendte behand-
lingsmetoder, samt at søgebevillingenpå
hovedkonto 32.10.03 Patientbehandling
i udlandet, Somatisk forhøjet med 7,9
mio kr. og bevillingen på hovedkonto
20.11.50 Driftsreserven nedsat med 7,9
mio. kr.
(Landsstyremedlemmet for Familie og
Sundhed)
(FM 2008/96 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse til
forslag til anordning om ikrafttræden for
Grønland af lov om sikkerhed til søs.
(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(FM 2008/99 / Vedtaget)

Efterårssamling 2008

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landstinget godkender Landskassens
regnskab for 2007.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(EM 2008/11 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse om
forslag til anordning om ikrafttræden for
Grønland af lov omændring af lov om re-
gistreret partnerskabmv.
(Landsstyreformanden)
(EM 2008/63 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse til
forslag til lov om de gymnasiale uddan-
nelser i Grønland.
(Landsstyremedlemmet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke)
(EM 2008/70 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse til
forslag til lov omændring af lov omsund-
hedsvæsenet i Grønland.
(Landsstyremedlemmet for Familie og Sund-
hed) (EM 2008/72 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse til
udkast til Protokol af 2000 om Bered-
skab, Bekæmpelse og Samarbejde ved-
rørende Forureningsulykker forårsaget
af farlige og giftige stoffer (OPRC/HNS
2000).
(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(EM 2008/76 Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse til
forslag til lov om finansiel stabilitet i
Kongeriget Danmark.
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejds-
marked og Erhvervsuddannelser)
(EM 2008/127 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Grønlands Hjemmestyre opfordrer den
danske regering til at fremme vedtagel-
se af forslag til lov om Grønlands Selv-
styre, forslag til lov om forskellige for-
hold i forbindelse med Grønlands Selv-
styre og lov om visse personalemæssige
spørgsmål i forbindelse med Grønlands
Selvstyres overtagelse af sagsområder i
overensstemmelse med de foreliggende
udkast, således at Grønlands Selvstyre
kan indføres den 21. juni 2009.
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(Landsstyreformanden)
(EM 2008/151 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om
Grønlands Hjemmestyres udtalelse om
forslag til anordning om ikrafttræden for
Grønland af lov om ændring af lov om
Danmarks tiltrædelse af Schengenkon-
ventionen.
(Landsstyreformanden)
(EM 2008/153 / Vedtaget)

Lov- og forordningsforslag
fremsat af Landsstyret

Forårssamling 2008

• Forslag til landstingslov om fiskeri.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst
og Landbrug)
(FM 2008/8 / 2. og 3. beh. udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingslov omGrønlands
Råstoffond.
(Landstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(FM 2008/15 / 2. og 3. beh. udsat til EM
2008)

• Forslag til landstingsforordning om
ændring af landstingsforordning nr. 2 af
31.maj 1999omerhvervsuddannelser og
erhvervsuddannelseskurser. (Udvidelse
af hjemmelsgrundlag for tilskud i forbin-
delse med kurser på erhvervsuddannel-
sesområdet, regler om praktikløn og
præciseringer som følge af ressortænd-
ringer)
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejds-
marked og Erhvervsuddannelser)
(FM 2008/17 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning om
ændring af landstingsforordning om
hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbe-
stemmelse til fastsættelse af regler om
magtanvendelse)
(Landsstyremedlemmet for Familie og
Sundhed)
(FM 2008/39 / 2. og 3. beh. Udsat til EM
2008)

• Forslag til landstinglov om tillægsbe-
villing for 2007.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(FM 2008/40 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordningoman-
delsboliger.
(Landstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(FM 2008/43 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning om
ændring af landstingsforordning om til-
slutningspligt til elektrokedler for at af-
tage el til opvarmningsformål indenfor
vandkraftanlægget i Buksefjordens for-
syningsområde. (Nukissiorfiit får mulig-
hed for, at pålægge private og offentlige
tilslutningspligt til elektrokedler)
(Landstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(FM 2008/44 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov omændring af
landstingslov om fangst og jagt.
(Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst
og Landbrug)
(FM 2008/49 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning om
ændring af landstingsforordning om al-
derspension.
(Landsstyremedlemmet for Familie og
Sundhed)
(FM 2008/51 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning om
ændring af landstingsforordning om of-
fentlig hjælp.
(Landsstyremedlemmet for Familie og
Sundhed)
(FM 2008/52 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning omar-
bejdstageres retsstilling ved virksom-
hedsoverdragelser.
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejds-
marked og Erhvervsuddannelser)
(FM 2008/128 / 2. og 3. beh. Udsat til EM
2008)

• Forslag til landstingslov omafholdelse
af vejledende folkeafstemning om indfø-
relse af selvstyre i Grønland.
(Landsstyreformanden)
(FM 2008/130 / Vedtaget)

Efterårssamling 2008

• Forslag til landstingslov omGrønlands
Råstoffond.
(Landstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(EM 2008/6 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning om
ændring af landstingsforordning om
hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbe-
stemmelse til fastsættelse af regler om
magtanvendelse)
(Landsstyremedlemmet for Familie og
Sundhed)
(EM 2008/10 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning omar-
bejdstageres retsstilling ved virksom-
hedsoverdragelser.
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejds-
marked og Erhvervsuddannelser)
(EM 2008/58 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov omGrønlands
inddeling i kommuner.
(Landsstyreformanden)
(EM 2008/62 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsfinanslov for
2009.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(EM 2008/65 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov omændring af
landstingslov om havne- og krydstogts-
passagerafgift.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(EM 2008/66 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov omændring af
landstingslov om indkomstskat.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(EM 2008/67 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov omændring af
landstingslov om forvaltning af skatter.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(EM 2008/68 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning om
ændring af landstingsforordningomæld-
reinstitutioner m.v.
(Landsstyremedlemmet for Familie og
Sundhed)
(EM 2008/71 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning om
ændring af landstingsforordning om leje
af boliger.
(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(EM 2008/73 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov omændring af
landstingslov om inddrivelse og forebyg-
gelse af restancer til det offentlige.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(EM 2008/79 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning om
pædagogisk udviklende dagtilbud til
børn i førskolealderen.
(Landsstyremedlemmet for Kultur,
Uddannelse, Forskning og Kirke)
(EM 2008/98 / Vedtaget)
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• Forslag til landstingslov om ændring
af landstingslov omafholdelse af vejle-
dende folkeafstemning om indførelse
af selvstyre i Grønland.
(Landsstyreformanden)
(EM 2008/99 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning om
planlægning og arealanvendelse
.(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(EM 2008/111 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov omændring af
forskellige landstingslove og landstings-
forordninger på fiskeri- og landbrugsom-
rådet som følge af ny inddeling i landsde-
le og kommuner.
(Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og
Landbrug)
(EM 2008/114 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsforordning om
ændring af landstingsforordning om
hjælp til personermed vidtgående handi-
cap. (Aldersgrænsen for at modtage
hjælp)
(Landsstyremedlemmet for Familie og
Sundhed)
(EM 2008/128 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov om flyveplad-
ser.
(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(EM 2008/129 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov om eftersko-
ler.
(Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannel-
se, Forskning og Kirke)
(EM 2008/152 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov om den kom-
munale styrelse.
(Landsstyreformanden)
(EM 2008/156 / Vedtaget)

Redegørelser og beretninger

Forårssamling 2008

• Udenrigspolitisk redegørelse.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(FM 2008/41)

• Redegørelse for Anlægs- og renover-
ingsfonden 2007.
(Landstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(FM 2008/45)

• Politisk økonomisk beretning 2008
. (Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(FM 2008/54)

• Redegørelse om støtte og tilskud på
børne- og ungeområdet.
(Landsstyremedlemmet for Familie og
Sundhed)
(FM 2008/94)

• Rapport om tilpasning af arbejdsstyr-
ken til nye væksterhverv.
(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejds-
marked og Erhvervsuddannelser)
(FM 2008/127)

Efterårssamling 2008

• Nordisk Redegørelse 2008.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender) (
EM 2008/78 / Taget til efterretning)

• Redegørelse omde samfundsmæssige
aspekter af efterforskning og brydning
af uran i Grønland.
(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(EM 2008/80)

• Førtidspensionsredegørelse 2008.
(omarbejdsevne og førtidspensionering)
(Landsstyremedlemmet for Familie og Sund-
hed)
(EM 2008/100)

• Redegørelse omevaluering af enspris-
reformens konsekvenser.
(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(EM 2008/119)

• Redegørelse: Affaldshandlingsplan
2010 - 2013.
(Landsstyremedlemmet for Infrastruktur,
Miljø og Råstoffer)
(EM 2008/120)

• Redegørelse om bankvirksomhed i
Grønland.
(Landsstyremedlemmet for Finanser og
Udenrigsanliggender)
(EM 2008/150 / Udsat til FM 2009)

Beslutningsforslag fremsat af
Landstingsmedlemmer

Forårssamling 2008

• Forslag til landstingsbeslutning om at
vedtage, at Landstinget, i samarbejde
med det færøske Lagting og det islands-

ke Alting fra og med 2009 finansierer
VestnordiskRåds Jubilæumsfondmedet
årligt bidrag fra Grønland på 87.500 kr.
(Landstingets Formandskab)
(FM 2008/6 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret skal arbejde for etablering
af et dataindsamlingssted for observa-
tioner af forskellige natur-, miljø- eller
dyrefænomener.
(Atassuts landstingsmedlemmer)
(FM 2008/7 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativer
til: at praktikplads mangel ikke længere
skal være begrundelse for ikke at blive
optaget på en uddannelse, at alle er-
hvervsdrivende pålægges at optage
praktikanter og oprette praktikpladser
samt at der i licitationsloven indføres
krav om optagelse af praktikanter i for-
bindelsemed renoverings- og anlægsop-
gaver.
(Siumuts landstingsmedlemmer)
(FM 2008/9 / Forkastet)

• Beslutningsforslag om, at Landsstyret
senest til Landstingets Efterårssamling
2008 fremsætter et lovforslag om, at
der kræves varselspligt i forbindelse
med planer ommasseafskedigelser.
(Siumuts landstingsmedlemmer)
(FM 2008/13 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret senest til Landstingets Ef-
terårssamling 2008 fremlægger et lov-
forslag om ansættelsesbrev i forbindel-
se med ansættelse.
(Siumuts Landstingsmedlemmer)
(FM 2008/18 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at afsætte penge
til en forsøgsordning således, at lang-
tidssyge i 2008og2009 fårmulighed for
ledsagelse af en nærtstående under
langvarig sygdomsbehandling uden for
hjemkommunen.
(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, De-
mokraterne)
(FM 2008/21 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at udarbejde lov-
givning, der sætter grænseværdier for
udledninger af forurenende stoffer fra
industrien.
(Landstingsmedlem Palle Christiansen, De-
mokraterne)
(FM 2008/22 / Forkastet)
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• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
fremkomme med sammenhængende
handlingsplan til oplysningskampagne
for de skolesøgende børn om livets vær-
dier.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/23 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at fremkomme
med ændringsforslag til Landstingsfor-
ordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af
boliger, således at lejere, der bl.a. på
grund af forringelse af økonomiske for-
hold, er kommet bagud med betaling af
husleje, vand og varme, gives mulighed
for at kunne indgå aftale omafdragpå re-
stancer.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/25 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
der igangsættes en forfatningsforbere-
dende proces og at Landstinget derfor
træffer beslutning om, at der nedsættes
en grundlovskommission for Grønland.
(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/27 / Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
der pr. 01.01.2009 indføres total ryge-
forbud i alle offentlige rum, alle inden-
dørs områder, hvor offentligheden har
adgang, såsom restauranter, cafeer, for-
retninger, skoler, institutioner, trans-
portmidler mm. Dette gælder desuden
for private virksomheder og arbejds-
pladser.
(Landstingsmedlem Aqqaluaq Egede, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/28 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret med henblik på fremme af
filmproduktion drager omsorg for, at
filmproduktion optages på listen over er-
hvervsfremmende initiativer.
(Landstingsmedlem Aqqaluaq Egede, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/29 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret senest til FM 2008 pålæg-
ges at fremlægge en opgørelse over alle
de offentlige bygninger, der ikke sikrer
handicappede adgang og mulighed for
anvendelse af faciliteter, og at der sam-
tidig redegøres for finansieringsbehovet,

der skal tilsikre, at handicappede gives
adgang til alle eksisterende offentlige
bygninger og faciliteter.
(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokra-
terne)
(FM 2008/30 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at oprette et in-
ternationalt videncenter omklimaogmil-
jø.
(Landstingsmedlem Per Berthelsen,
Demokraterne)
(FM 2008/32 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
pålægge landsstyret at arbejde for, etab-
lering af en specialskole af dysleksi-
patienter i Grønland.
(LandstingsmedlemDoris Jakobsen, Siumut)
(FM 2008/37 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
pålægge landsstyret at sikre, at der ind-
rettes særlige rygeområder på offentli-
ge steder, såsom caféer, restauranter
o.lign.
(LandstingsmedlemDoris Jakobsen, Siumut)
(FM 2008/38 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at de offentlige arbejdspladser etablerer
en børnepolitik.
(Landstingsgruppen Siumut)
(FM 2008/56 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
FNs børnekonvention bliver til obligato-
risk del af undervisningen i folkeskolen.
(Landstingsgruppen Siumut)
(FM 2008/57 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
pålægge Landsstyret at tage initiativ til
at tilpasse og implementere boligsikrin-
gen for at formindske byrden for lejere
med Lavindkomst der forsørger én eller
flere børn, samt uddannelsessøgende og
pensionister.
(Landstingsgruppen Siumut)
(FM 2008/59 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at iværksætte kurser til at uddanne
"samtalepersoner" især også i bygder og
yderdistrikter for at aflaste personer
med svære traumer.
(Landstingsgruppen Siumut)
(FM 2008/60 / Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at ændre forhol-
dene for uddannelsessøgendemed børn,
således at disse hjælpes økonomisk ved
ændring af støtteforanstaltningerne for
forældre, der i tidsbegrænsede tids-
punkter må tage til andre byer ogmå be-
tale for pasning af deres børn på bør-
neinstitutioner.
(Landstingsgruppen Siumut)
(FM 2008/61 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at gøre noget ved de grønlandske stude-
rendes kollegieforhold i Grønland - især
også kollegieforholdene i København.
(Landstingsgruppen Siumut)
(FM 2008/62 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges, at arbejde sna-
rest for en udligningsordning for el og
vand priser, for det steder på kysten,
hvor priserne er steget efter ensprissy-
stemets ophævelse.
(Landstingsgruppen Siumut)
(FM 2008/63 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at smidiggøre og
forbedre forholdene ved ophold, kost og
andre hjælpeforanstaltninger for nær-
meste familie til syge under langtidsbe-
handling i Danmark og Grønland, således
at de fårmulighed for at kunne væremed
den syge og støtte vedkommende efter
vedkommendes behov.
(Landstingsgruppen Siumut)
(FM 2008/64 / Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at indgå forhand-
linger med Kommunerne med henblik på
at forbedre boligsikringsvilkår for før-
tids- og alderspensionister.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/65 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
sikre optimal tilsyn med forholdene på
alderdomshjem, herunder medicinering
af voreældste.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/66 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for, i
samarbejde med kommunerne, at de un-
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ge handicappede sikres handlingsplan ef-
ter endt skolegang.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/67 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
få indarbejdet nye retningslinjer for at
forbedre forholdene for de uddannelses-
søgende, der har børn.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/68 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges senest til EM-
2008 at fremlægge et planlægnings- og
prioriteringsforslag over for Landstinget
om miljøteknologiske nyanlæg samt re-
novering af de eksisterende anlæg til af-
faldsbortskaffelse i bygderne og i de
mindre byer.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/70 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
tilvejebringe oversigt over resultatkon-
trakter samt at indføre årlige redegørel-
ser for såvel private somoffentlige insti-
tutioner samt interesseorganisationer
der entenmodtager offentligt tilskud el-
ler indgår servicekontrakter med Grøn-
lands Hjemmestyre.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/71 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
pålægge Landsstyret at etablere hurtig-
arbejdende arbejdsgruppe, der får til op-
gave at tilvejebringe konsekvensbelys-
ning for både husstande samt virksom-
heder, dette med henblik på at få rettet
op på alvorlige negative konsekvenser
som følger af afskaffelsen af ensprissy-
stemet.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/73 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges, i samarbejdemed
kommunerne at undersøge behovet for
ansættelse af familieplejekonsulenter,
behovet for opstramning af kravene til
plejefamilierne, behovet for psykologisk

vurdering af, samt behovet for uddannel-
se af plejeforældre.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/74 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges i samarbejdemed
staten at arbejde for, at råstofloven til-
passes således, at den i Grønland fastbo-
ende befolkning skal have mulighed for
at indsamle smykke ogædelsten overalt
i Grønland til forarbejdning og husflid så
længe en udvindingstilladelse i et givent
område, ikke er udstedt.
(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/77 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for, at
el og vandmyndighederne skal adskilles
fraNukissiorfiit, både fysisk, administra-
tivt og i praksis.
(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/78 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at den årlige pris
for udstedelse af et fangstbevis for fri-
tidsfangst forhøjes.
(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/79 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at indlede forhandlinger med vore nabo-
lande vedrørende beredskabet til be-
kæmpelse af eventuelle ulykkermedmil-
jøforurenende konsekvenser i havområ-
dernemellemGrønland ogCanada samt i
området mellem Grønland og Island.
(Landstingsmedlem JosefMotzfeldt, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/81 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at sikre, at arran-
gementer omkring trofæjagter vareta-
ges af personer med certifikat til er-
hvervsjagt, samt at sådanne jagter bliver
arangeret i samarbejde med personer
med kendskab til de givne forhold her i
landet.
(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/82 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at etablere Arnat
Højskoliat.

(Landstingsmedlemmerne Agathe Fontain og
Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)
(FM 2008/84 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at sikre, at vente-
tiden fra beslutning om tvangsfjernelse
af børn og unge til anbringelse udenfor
hjemmet aldrig overstiger 14 dage.
(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex,
Demokraatit)
(FM 2008/85 / Udsat til EM 2008)
• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at anmode Ju-
stitsministeren omat fremsætte forslag
om indførelse af en bestemmelse i krimi-
nalloven, som sikrer, at sager om seksu-
elt misbrug af børn ikke kan forældes.
(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, De-
mokraatit)
(FM 2008/86 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at indføre lovgiv-
ning, der giver alle under 18 år ret til at
have en afHjemmestyret betalt ledsager
med sig, når de skal på sygehusophold i
en anden by end deres egen. Denne ret
skal gælde uanset varigheden af ophol-
det.
(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, De-
mokraatit)
(FM 2008/87 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at indføre pas-
ningsgaranti for børn senest tremåneder
efter indgivelse af ansøgning.
(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, De-
mokraatit)
(FM 2008/88 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret senest til Landstingets Ef-
terårssamling 2007 pålægges at frem-
lægge forslag til at styrke forholdene for
plejefamilier.
(Demokraternes landstingsgruppe)
(FM 2008/89 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at nedsætte en
Børnefamiliekommission, der har til for-
mål at udarbejde konkrete forslag, som
vil forbedre vilkårene for børnefamilier.
(Landstingsmedlem Per Berthelsen, Demo-
kraatit)
(FM 2008/91 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges atændre tilbage-
betalingspligten af de landskassefi-
nansierede studielån således, at det bli-
vermere attraktivt at færdiggøre sin ud-
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dannelse og anvende denne i Grønland.
(Landstingsmedlem Per Berthelsen,
Demokraatit)
(FM 2008/92 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at offentliggøre
ændringsforslag til 2. og 3. behandlingen
af forslag til Finanslov straks efter æn-
dringsforslagenes fremsendelse til Fi-
nansudvalget. Offentliggørelsen skal
somminimum ske på internettet.
(Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demo-
kraatit)
(FM 2008/95 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til,
at der indføres obligatorisk undervisning
omseksueltmisbrug i børnehavenog fol-
keskolen fra skoleårets start 2009, så al-
le børn bliver bevidste om, hvordan de
selv kan undgå at blive ofre.
(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen,
Demokraatit)
(FM 2008/97 / Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
landsstyret pålægges at tage initiativ til
at ændre Landstingsforordning nr. 8, af
21. maj 2002 om folkeskolen, således
skolebørn tildeles uddybende og forbed-
ret undervisning vedr. samfundsfag, reli-
gion og filosofi og psykologi.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(FM 2008/100 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at foretage initia-
tiv til for at opnåbedremuligheder for vi-
dereudvikling af ufaglærte personer, der
pga. mindre handicap eller anden årsag
ikke var i stand til at udvikle sig videre på
normalvis.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(FM 2008/101 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at søge oplys-
ningskampagner og debatter via KNR ra-
dio og TV gennemført mindst to gange
om året med deltagelse af politikere og
borgere.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Katusseqatigiit Partiiat)
(FM 2008/102 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at finde en løsning
på problemerne med ræve, krage og må-
ger, som bl.a. er blevet en gene for er-
hvervsudøvere og somhelbredsmæssigt

udgør en fare, da de roder rundt med af-
fald i byerne, kød og fisk ophængt til tør-
re m.m.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(FM 2008/103 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at foretage initia-
tiver til for undersøgelse af mindre- og
middel lønnedes levevilkår.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kat-
tusseqatigiit Partiiat)
(FM 2008/104 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges tiltag for etable-
ring af boliger til rejseledsagere, nære
pårørende til sygdomsramte af kræft el-
ler andre sygdomme, der ikke kan be-
handles i Grønland.
(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(FM 2008/105 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at registrere
igangværende Landstingssager- og op-
gaver.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(FM 2008/106 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
der til Landstingets samlinger fremover
tages bedre initiativer til at gøre mere
brug af elektronisk udstyr, således ko-
piering så vidt muligt undgås.
(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(FM 2008/107 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at placere en
kommende fisker- og fangerskole i fysisk
og administrativ tilknytning til ATI-sko-
len iManiitsoq sådan somen nedsat eks-
pertarbejdsgruppe har anbefalet.
(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, De-
mokraatit)
(FM 2008/114 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret fremover pålægges, i for-
bindelse med udarbejdelse af lovforslag
og forordningsforslag, at redegøre for
hvilke konsekvenser forslaget vil få for
børns velfærd.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit)
(FM 2008/116 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at fremsætte for-

slag til ændring af Landstingslov om Vi-
denscenter for Børn og Unge, således at
MIPI-s hovedopgave bliver at skabe og
formidle samfundsrelevant viden om
børn og unge, således at MIPI indgår i
Ilimmarfik som selvstændig institution
og således at der gennem opnormering
og etablering af stilling som centerleder
skabes entydige rammer for MIPIs orga-
nisation og politiske uafhængighed.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit)
(FM 2008/117 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret i samarbejdemed statenpå-
lægges at tage initiativ til at det gøres
obligatorisk at benytte "kendtmand" for
ikke hjemmehørende krydstogtsfartøjer,
der besejler grønlandsk farvand. Ved be-
grebet "kendtmand" forstås en person
med en navigationsuddannelse samt et
indgående kendskab til sejlads i grøn-
landsk farvand. Denne forpligtigelse bør
ligeledes udstrækkes til at gælde for ik-
ke hjemmehørende undersøgelsesfartø-
jer, der besejler de grønlandske farvande
med et videnskabeligt formål.
(Landstingsmedlem JosefMotzfeldt, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/119 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at planlægge en
øgning af forsyningen af indenlandske
fødevareprodukter.
(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/120 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges på efterårssam-
lingen 2008 at fremsætte et lovforslag,
som regulerer funktionærer og tjeneste-
mandslignende ansattes ansættelses-
forhold, og dermed giver dem en retlig
beskyttelse.
(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ata-
qatigiit)
(FM 2008/121 / Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges på Efterårssam-
lingen 2008 at fremlægge en redegørel-
se for Landstinget vedrørende status på
erfaringer i pædiatrien og en forslag til
videreudviklingen af de pædiatriske til-
bud.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit )
(FM 2008/123 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning:
Landsstyret pålægges at nedsætte en
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tænketank, som hurtigst muligt skal ud-
arbejde forslag til en sammenhængende
og helhedsorienteret national handlings-
plan til bekæmpelse af børnefattigdom.
Landsstyret pålægges endvidere straks
at tage konkrete initiativer til at øge den
økonomiske støtte til børnefamiliermed
knap økonomi for at beskytte ethvert
barn mod de negative følger af at vokse
op i fattigdom. Forslag og initiativer skal
udarbejdes i overensstemmelsemed an-
visningerne i beslutningsforslagets bilag.
(Landstingsmedlemmer: Asii Chemnitz Narup
og Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, Anthon
Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat, Lene
Knüppel aamma Astrid Fleischer Rex,
Demokratit)
(FM 2008/124 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at forstærke undervisningen af de grøn-
landske sprog.
(Landstingsgruppen Siumut)
(FM 2008/129 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

Efterårssamling 2008

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at afsætte penge
til en forsøgsordning således, at lang-
tidssyge i 2008og2009 fårmulighed for
ledsagelse af en nærtstående under
langvarig sygdomsbehandling uden for
hjemkommunen.
(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, De-
mokraterne)
(EM 2008/8 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret med henblik på fremme af
filmproduktion drager omsorg for, at
filmproduktion optages på listen over er-
hvervsfremmende initiativer.
(Landstingsmedlem Aqqaluaq Egede, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/9 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at de offentlige arbejdspladser etablerer
en børnepolitik.
(Landstingsgruppen Siumut)
(EM 2008/12 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
FN's børnekonvention bliver til obligato-
risk del af undervisningen i folkeskolen.
(Landstingsgruppen Siumut)
(EM 2008/13 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
pålægge Landsstyret at tage initiativ til

at tilpasse og implementere boligsikrin-
gen for at formindske byrden for lejere
med Lavindkomst der forsørger én eller
flere børn, samt uddannelsessøgende og
pensionister.
(Landstingsgruppen Siumut)
(EM 2008/14 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at iværksætte kurser til at uddanne
"samtalepersoner" især også i bygder og
yderdistrikter for at aflaste personer
med svære traumer.
(Landstingsgruppen Siumut)
(EM 2008/15 / Vedtaget)
• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at ændre forhol-
dene for uddannelsessøgendemed børn,
således at disse hjælpes økonomisk ved
ændring af støtteforanstaltningerne for
forældre, der i tidsbegrænsede tids-
punkter må tage til andre byer ogmå be-
tale for pasning af deres børn på bør-
neinstitutioner.
(Landstingsgruppen Siumut)
(EM 2008/16 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at gøre noget ved de grønlandske stude-
rendes kollegieforhold i Grønland - især
også kollegieforholdene i København.
(Landstingsgruppen Siumut)
(EM 2008/17 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges, at arbejde sna-
rest for en udligningsordning for el og
vand priser, for det steder på kysten,
hvor priserne er steget efter ensprissy-
stemets ophævelse.
(Landstingsgruppen Siumut)
(EM 2008/18 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at smidiggøre og
forbedre forholdene ved ophold, kost og
andre hjælpeforanstaltninger for nær-
meste familie til syge under langtidsbe-
handling i Danmark og Grønland, således
at de fårmulighed for at kunne væremed
den syge og støtte vedkommende efter
vedkommendes behov.
(Landstingsgruppen Siumut)
(EM 2008/19 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at indgå forhand-
linger med Kommunerne med henblik på
at forbedre boligsikringsvilkår for før-
tids- og alderspensionister.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,

Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/20 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
sikre optimalt tilsyn med forholdene på
alderdomshjem, herunder medicinering
af voreældste.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/21 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for, i
samarbejde med kommunerne, at de un-
ge handicappede sikres handlingsplan ef-
ter endt skolegang.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/22 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
få indarbejdet nye retningslinjer for at
forbedre forholdene for de uddannelses-
søgende, der har børn.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/23 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges senest til EM-
2008 at fremlægge et planlægnings- og
prioriteringsforslag over for Landstinget
om miljøteknologiske nyanlæg samt re-
novering af de eksisterende anlæg til af-
faldsbortskaffelse i bygderne og i de
mindre byer.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/24 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
tilvejebringe oversigt over resultatkon-
trakter samt at indføre årlige redegørel-
ser for såvel private somoffentlige insti-
tutioner samt interesseorganisationer
der entenmodtager offentligt tilskud el-
ler indgår servicekontrakter med Grøn-
lands Hjemmestyre.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/25 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
pålægge Landsstyret at etablere hurtig-
arbejdende arbejdsgruppe, der får til op-
gave at tilvejebringe konsekvensbelys-
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ning for både husstande samt virksom-
heder, dette med henblik på at få rettet
op på alvorlige negative konsekvenser
som følger af afskaffelsen af ensprissy-
stemet.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/26 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges, i samarbejdemed
kommunerne at undersøge behovet for
ansættelse af familieplejekonsulenter,
behovet for opstramning af kravene til
plejefamilierne, behovet for psykologisk
vurdering af, samt behovet for uddannel-
se af plejeforældre.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/27 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges i samarbejdemed
staten at arbejde for, at råstofloven til-
passes således, at den i Grønland fastbo-
ende befolkning skal have mulighed for
at indsamle smykke ogædelsten overalt
i Grønland til forarbejdning og husflid så
længe en udvindingstilladelse i et givent
område, ikke er udstedt.
(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit
Ataqatigiit) (
EM 2008/28 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for, at
el og vandmyndighederne skal adskilles
fraNukissiorfiit, både fysisk, administra-
tivt og i praksis. (
Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/29 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at den årlige pris
for udstedelse af et fangstbevis for fri-
tidsfangst forhøjes.
(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/30 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at indlede forhandlinger med vore nabo-
lande vedrørende beredskabet til be-
kæmpelse af eventuelle ulykkermedmil-
jøforurenende konsekvenser i havområ-
dernemellemGrønland ogCanada samt i
området mellem Grønland og Island.
(Landstingsmedlem JosefMotzfeldt, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/31 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at sikre, at arran-
gementer omkring trofæjagter vareta-
ges af personer med certifikat til er-
hvervsjagt, samt at sådanne jagter bliver
arangeret i samarbejde med personer
med kendskab til de givne forhold her i
landet.
(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/32 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at etablere Arnat
Højskoliat.
(Landstingsmedlemmerne Agathe Fontain og
Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)
(EM 2008/33 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at sikre, at vente-
tiden fra beslutning om tvangsfjernelse
af børn og unge til anbringelse udenfor
hjemmet aldrig overstiger 14 dage.
(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex,
Demokraatit)
(EM 2008/34 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at anmode Ju-
stitsministeren omat fremsætte forslag
om indførelse af en bestemmelse i krimi-
nalloven, som sikrer, at sager om seksu-
elt misbrug af børn ikke kan forældes.
(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex,
Demokraatit)
(EM 2008/35 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at indføre lovgiv-
ning, der giver alle under 18 år ret til at
have en afHjemmestyret betalt ledsager
med sig, når de skal på sygehusophold i
en anden by end deres egen. Denne ret
skal gælde uanset varigheden af ophol-
det.
(Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex,
Demokraatit)
(EM 2008/36 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at indføre pas-
ningsgaranti for børn senest tremåneder
efter indgivelse af ansøgning.
(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen,
Demokraatit)
(EM 2008/37 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at nedsætte en
Børnefamiliekommission, der har til for-
mål at udarbejde konkrete forslag, som
vil forbedre vilkårene for børnefamilier.

(Landstingsmedlem Per Berthelsen,
Demokraatit)
(EM 2008/38 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges atændre tilbage-
betalingspligten af de landskassefi-
nansierede studielån således, at det bli-
vermere attraktivt at færdiggøre sin ud-
dannelse og anvende denne i Grønland.
(Demokraternes Landstingsgruppe)
(EM 2008/39 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at offentliggøre
ændringsforslag til 2. og 3. behandlingen
af forslag til Finanslov straks efter æn-
dringsforslagenes fremsendelse til Fi-
nansudvalget. Offentliggørelsen skal
somminimum ske på internettet.
(Landstingsmedlem Lene Knüppel,
Demokraatit)
(EM 2008/40 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til,
at der indføres obligatorisk undervisning
omseksueltmisbrug i børnehavenog fol-
keskolen fra skoleårets start 2009, så al-
le børn bliver bevidste om, hvordan de
selv kan undgå at blive ofre.
(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen,
Demokraatit)
(EM 2008/41 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
landsstyret pålægges at tage initiativ til
at ændre Landstingsforordning nr. 8, af
21. maj 2002 om folkeskolen, således
skolebørn tildeles uddybende og forbed-
ret undervisning vedr. samfundsfag, reli-
gion og filosofi og psykologi.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/42 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at foretage initia-
tiv til for at opnåbedremuligheder for vi-
dereudvikling af ufaglærte personer, der
pga. mindre handicap eller anden årsag
ikke var i stand til at udvikle sig videre på
normalvis.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/43 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at søge oplys-
ningskampagner og debatter via KNR ra-
dio og TV gennemført mindst to gange
om året med deltagelse af politikere og
borgere.
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(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/44 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at finde en løsning
på problemerne med ræve, ravne og må-
ger, som bl.a. er blevet en gene for er-
hvervsudøvere og somhelbredsmæssigt
udgør en fare, da de roder rundt med af-
fald i byerne, kød og fisk ophængt til tør-
re m.m.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kat-
tusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/45 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at foretage initia-
tiver til for undersøgelse af mindre- og
middel lønnedes levevilkår.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/46 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges tiltag for etable-
ring af boliger til rejseledsagere, nære
pårørende til sygdomsramte af kræft el-
ler andre sygdomme, der ikke kan be-
handles i Grønland.
(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/47 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at registrere
igangværende landstingssager- og opga-
ver.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kat-
tusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/48 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
der til Landstingets samlinger fremover
tages bedre initiativer til at gøre mere
brug af elektronisk udstyr, således ko-
piering så vidt muligt undgås.
(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/49 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at placere en
kommende fisker- og fangerskole i fysisk
og administrativ tilknytning til ATI-sko-
len iManiitsoq sådan somen nedsat eks-
pertarbejdsgruppe har anbefalet.
(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen,
Demokraatit)
(EM 2008/50 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret fremover pålægges, i for-
bindelse med udarbejdelse af lovforslag

og forordningsforslag, at redegøre for
hvilke konsekvenser forslaget vil få for
børns velfærd.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit)
(EM 2008/51 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at fremsætte for-
slag til ændring af Landstingslov om Vi-
denscenter for Børn og Unge, således at
MIPI's hovedopgave bliver at skabe og
formidle samfundsrelevant viden om
børn og unge, således at MIPI indgår i
Ilimmarfik som selvstændig institution
og således at der gennem opnormering
og etablering af stilling som centerleder
skabes entydige rammer forMIPI's orga-
nisation og politiske uafhængighed.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit)
(EM 2008/52 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret i samarbejdemed statenpå-
lægges at tage initiativ til at det gøres
obligatorisk at benytte "kendtmand" for
ikke hjemmehørende krydstogtsfartøjer,
der besejler grønlandsk farvand. Ved be-
grebet "kendtmand" forstås en person
med en navigationsuddannelse samt et
indgående kendskab til sejlads i grøn-
landsk farvand. Denne forpligtigelse bør
ligeledes udstrækkes til at gælde for ik-
ke hjemmehørende undersøgelsesfartø-
jer, der besejler de grønlandske farvande
med et videnskabeligt formål.
(Landstingsmedlem JosefMotzfeldt, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/53 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at planlægge en
øgning af forsyningen af indenlandske
fødevareprodukter.
(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/54 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges på efterårssam-
lingen 2009 at fremsætte et lovforslag,
som regulerer funktionærer og tjeneste-
mandslignende ansattes ansættelses-
forhold, og dermed giver dem en retlig
beskyttelse.
(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/55 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges til på Efterårs-
samlingen 2008 at fremlægge en rede-
gørelse for Landstinget vedrørende sta-

tus på erfaringer i pædiatrien og en for-
slag til videreudviklingen af de pædiatri-
ske tilbud.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit )
(EM 2008/56 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning:
Landsstyret pålægges at nedsætte en
tænketank, som hurtigst muligt skal ud-
arbejde forslag til en sammenhængende
og helhedsorienteret national handlings-
plan til bekæmpelse af børnefattigdom.
Landsstyret pålægges endvidere straks
at tage konkrete initiativer til at øge den
økonomiske støtte til børnefamiliermed
knap økonomi for at beskytte ethvert
barn mod de negative følger af at vokse
op i fattigdom. Forslag og initiativer skal
udarbejdes i overensstemmelsemed an-
visningerne i beslutningsforslagets bilag.
(Landstingsmedlemmer: Asii Chemnitz Narup
aamma Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit,
Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partii-
at, Lene Knüppel aamma Astrid Fleischer Rex,
Demokratit)
(EM 2008/57 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at forstærke undervisningen af de grøn-
landske sprog.
(Landstingsgruppen Siumut)
(EM 2008/59 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at nedsætte en
arbejdsgruppe, der har til opgave, inden
forårssamlingen 2009, at fremkomme
med konkrete forslag til etablering af en
pensionsordning for fiskere og fangere.
(Siumuts Landstingsgruppe)
(EM 2008/82 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
fremlægge et forslag, der som forebyg-
gende indsatsmod tvangsfjernelse hjem-
ler behandling af forældre, der har børn i
deres varetægt, mod misbrug af alkohol
og euforiserende stoffer.
(Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut)
(EM 2008/83 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at sikre, at unge
psykisk handicappede, ligesomandre be-
folkningsgrupper, tilbydes et uddannel-
sesforløb.
(Siumuts Landstingsgruppe)
(EM 2008/84 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at undersøgemu-
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ligheder for oprettelse af et fælles Cen-
ter og Institut for Internationale Studier
og Menneskerettigheder i Grønland i
samarbejdemed den danske regering.
(Landstingsmedlemmerne fra Siumut,
Atassut, Inuit Ataqatigiit og Kattusseqatigiit
Partiiat)
(EM 2008/85 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret inden udløbet af indeværen-
de valgperiode pålægges at fremsætte
forslag til landstingslov om en grøn-
landsk almen sygeforsikringsordning.
(Landstingsmedlem JonathanMotzfeldt,
Siumut)
(EM 2008/89 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at nedsætte en
arbejdsgruppe, der skal undersøge mu-
lighederne og behovet for at revidere de
gældende regler om tjenestemandspen-
sioner.
(Landstingsmedlem JonathanMotzfeldt,
Siumut)
(EM 2008/90 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
der fremover bliver udgivet årlige afrap-
porteringer om folkeskolens status.
(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/91 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at fremkomme
med forslag, der har til formål at fremme
ungesmuligheder for udlands- og sprog-
ophold.
(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/92 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at tage initiativ til
at indgå forhandlinger med rejseselska-
ber om uddannelsesfrirejser.
(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/93 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
fremkomme med ændringsforslag til
Landstingsforordning omalderspension,
med henblik på at fjerne biindtægts-
grænsen.

(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/94 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at fremlægge år-
lige redegørelse omplejehjem forældre.
(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/95 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landstinget tager Landstingets Om-
budsmands beretning for 2007 til efter-
retning.
(Landstingets Lovudvalg)
(EM 2008/97)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for at
forhøje underholdsbidraget til børn (ali-
mentationsbidraget).
(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/101 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges, at indarbejde
kvalitativemålbare krav i hjemmestyrets
servicekontrakter.
(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/102 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for en
forebyggende indsats mod senil demens
samt en regulering, der sikrer, at senilde-
mentes forhold og rettigheder styrkes.
(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/103 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at fremsætte for-
slag til ratifikation af: "UNESCO's Con-
vention for the Safeguarding of the In-
tangible cultural Heritage vedtaget un-
der UNESCO's 32. generalkonference i
Paris 17. oktober 2003." Såfremt der i
Artikel 33 er hindringer for egen ratifika-
tion af konventionen iGrønland, vil jeg fo-
reslå, at Hjemmestyret beslutter sig for,
at Danmark på vegne af Grønland ratifi-
cerer konventionen"
(Landstingsmedlem JosefMotzfeldt, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/105 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at indlede for-
handling med regeringerne i Nunavut,

Alaska og Rusland med henblik på etab-
lering af Inuit Parliamentary Council
iblandt os stammefrænder.
(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/107 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at udarbejde en
handleplan, der understøtter og styrker
kompetencerne til at lave nationaldrag-
ter.
(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/108 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges ved først givne
lejlighed, at henvende sig til den danske
regering omovertagelse afmyndigheden
vedrørende administration af tilladelser
af udefra kommendes ansøgninger til bo-
sætning, tilflytning og ansættelse i Grøn-
land.
Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/109 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at udarbejde reg-
ler, der forbedrer kørestolsbrugeresmu-
lighed for at få adgang til forretninger,
kontorer og offentlige institutioner.
(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/110 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at oprette en
fond, hvis formål skal være at yde øko-
nomisk støtte til enkeltsprogede borge-
re, der ønsker at lære dansk eller grøn-
landsk.
(Landstingsmedlem Palle Christiansen,
Demokraterne)
(EM 2008/112 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Revisionsudvalgets sekretariat erstat-
tes af et Landsrevisionsinstitut ledet af
en Landsrevisor, på samme måde som
man i de andre dele af Rigsfællesskabet
har en Landsrevisor på Færøerne og en
Rigsrevisor i Danmark. Det foreslås end-
videre, atmedlemmerne af Landstingets
Revisionsudvalg fremover udpeges for
hele den aktuelle valgperiode, og at ud-
valget omdøbes til "Landstingsrevisorer-
ne".
(Landstingsmedlem Palle Christiansen,
Demokraterne)
(EM 2008/113 / 2. beh. Udsat til FM 2009)
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• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges senest ved for-
årssamlingen 2009 at fremkomme med
et forslag til strukturændring i det kyst-
nære rejefiskeri samt at fremkomme
med forslag til finansiering hertil.
(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen,
Demokraatit)
(EM 2008/116 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
udskyde den planlagte folkeafstemning
omselvstyre således at lovforslaget, der
er udarbejdet afSelvstyrekommissionen,
kan blive genforhandlet for at opnå et
forhandlingsresultat, der i modsætning
til det nuværende sikrer, at Grønland og-
så efter Selvstyrets indførelse via blok-
tilskud fortsat modtager økonomisk
kompensation fra Staten ved hjemtag-
ning af yderligere ansvarsområder, samt
forbedrer fordelingsnøglen på råstofom-
rådet yderligere i forhold til den fore-
slåede ordning.
(Demokraternes Landstingsgruppe)
(EM 2008/117 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at indføre en offi-
ciel fattigdomsgrænse i Grønland.
(Landstingsmedlem Palle Christiansen,
Demokraterne)
(EM 2008/118 / 2. beh. Udsat til FM 2009
)
• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at etablere ny og
bedre passagertrafik til søs i Grønland.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/121 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at fremsætte for-
slag til en Landstingsforordning, som på
vilkår tilsvarende BSU-ordningen giver
mindrebemidlede familier mulighed for
at erhverve egen bolig.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/122 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at stille forslag
om at ophæve reguleringer af offentlige
pensioner for alders- og førtidspensioni-
ster som følge af anden arbejdsindtægt.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/124 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at udarbejde for,
at der tilrettelægges en ordning á la sy-
gesikring, for at kunne finansiere fami-

liemedlemmers følgeskab i forbindelse
med patienters behandling udenfor lan-
det.
(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/127 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
der skal ydes en bevilling til dokumenta-
tion af vore forfædres viden om lægeur-
ter i vort land, samt om tilberedelse af
specielle fødevareprodukter i vor lang-
strakte kyst, som er ved at gå i tabt.
(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/132 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for, at
førtidspensionister, som på grund af de-
res handicap ikke kan arbejde på fuld tid
samt alderspensionister, som føler at de
stadig er arbejdsdygtige, får mulighed
for arbejde på arbejdspladser, hvor der
kan arbejdes på deltid.
(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/133 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges atændre gælden-
de boligsikringsregler således, at bereg-
ningsrundlaget fremover bliver aktuel
forventet skattepligtig indkomst, og der-
udover, at den nedre indkomstgrænse
hæves fra de nuværende 180.000 kr.
(Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/134 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges at iværksætte et
udredningsarbejde, med henblik på at få
klarlagt hvordan og efter hvilke kriterier,
der kan fastlægges fattigdomsgrænser i
Grønland.
(Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/135 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om, at
Landsstyret pålægges, at udarbejde en
lov om behandling af misbrugere.
(LandstingsmedlemDoris Jakobsen, Siumut)
(EM 2008/136 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at bane vejen for
vandforsyning gennemvandindvinding af
grundvand.
(LandstingsmedlemDoris Jakobsen, Siumut)
(EM 2008/137 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at

Landsstyret arbejder for, at Grønland ra-
tificerer Stockholm-konventionen.
(LandstingsmedlemMarie Fleischer,
Løsgænger)
(EM 2008/138 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges, i samarbejdemed
den danske stat, at arbejde for, at regel-
sættet for passagergodkendelse af de
grønlandske fartøjer revideres, således
at regelsættet tager afsæt i de grøn-
landske forhold.
(LandstingsmedlemMarie Fleischer,
Løsgænger)
(EM 2008/139 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at indføre hånd-
tering af forskellige misbrugsformer i
uddannelsen til socialrådgiver-, pæda-
gog-, lærer og sygeplejerske.
(LandstingsmedlemDoris Jakobsen, Siumut)
(EM 2008/140 / Forkastet)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for ind-
førelse afmerit uddannelse inden for læ-
reruddannelsen.
(LandstingsmedlemDoris Jakobsen, Siumut)
(EM 2008/143 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at oprette et vi-
denscenter påældreområdet.
(Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/145 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret i samarbejde med Tele Gre-
enland pålægges at reducere de stude-
rendes udgifter til internettet.
(LandstingsmedlemOle Thorleifsen, Siumut)
(EM 2008/146 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landsstyret pålægges at arbejde for; - at
modtaget licitationsresultat for efter-
skolen i Qasigiannguit gennemføres, - at
hovedkonto 84.10.18 Øvrige skolebyg-
ninger forhøjes med 11.597.000 kr. på
projekt nr. 110.59.002 Efterskole, Qasi-
giannguit, - at hovedkonto89.72.11Støt-
tet privat boligbyggeri nedsættes med
11.597.000 kr. på projekt nr. 996.37.056
Støttet privat boligbyggeri, 2008.
(Landstingsmedlem Isak Davidsen Siumut,
Landstingsmedlem Per Berrthelsen Siumut,
LandstingsmedlemOtto Jeremiassen Siumut,
LandstingsmedlemOle Thorleifsen Siumut,
Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen
Atassut, Landstingsmedlem Knud Kristiansen
Atassut) (EM 2008/148 / Vedtaget)
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Lov- og forordningsforslag frem-
sat af medlemmer

Forårssamling 2008

• Forslag til ændring af Forretningsor-
den for Grønlands Landsting. (Mulighed
for åbne samråd, mulighed for at træffe
beslutning som led i behandlingen af fo-
respørgselsdebatter og redegørelser,
ændring af taletider m.v. med henblik på
en mere dynamisk debat, stedfortræde-
res begæring om fritagelse for hvervet.)
(Landstingets Formandskab)
(FM 2008/131 / 2. og 3. beh. Udsat til EM
2008)

Efterårssamling 2008

• Forslag til ændring af Forretningsor-
den for Grønlands Landsting. (Mulighed
for åbne samråd, mulighed for at træffe
beslutning som led i behandlingen af fo-
respørgselsdebatter og redegørelser,
ændring af taletider m.v. med henblik på
en mere dynamisk debat, stedfortræde-
res begæring om fritagelse for hvervet.)
(Landstingets Formandskab)
(EM 2008/60 / Vedtaget)

• Forslag til landstingslov omændring af
landstingslov om fiskeri. (Dispensation
til overførsel af årskvote fra den havgå-
ende til den kystnære flådekomponent)
(Landstingsmedlem Lars-Emil Johansen,
Siumut)
(EM 2008/155 / Vedtaget)

Vestnordisk Råds
rekommandationer

Forårssamling 2008

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landstinget tilslutter sig Vestnordisk
Råds rekommandation nr. 4/2007 om at
opfordre Færøernes Landsstyre, Grøn-
lands Landsstyre og Islands Regering til
at tage initiativ til at indlede et samar-
bejde mellem redningstjenesterne og
bjergningskorpsene til søs og til lands i
de tre lande og yde støtte til et sådant
samarbejde.
(Delegationsformanden)
(FM 2008/11 / Vedtaget)

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landstinget tilslutter sig Vestnordisk
Råds rekommandation nr. 8/2007 om at

opfordre Færøernes Landsstyre, Grøn-
lands Landsstyre og Islands Regering til
at støtte finansieringen af en arbejds-
gruppe, somviaVestnordiskRåds præsi-
dium og sekreteriat skal udarbejde for-
slag til oprettelsen af nordiske højskoler
i Island, Grønland og Færøerne.
(Delegationsformanden)
(FM 2008/20 / 2. beh. Udsat til EM 2008)

Efterårssamling 2008

• Forslag til landstingsbeslutning om at
Landstinget tilslutter sig Vestnordisk
Råds rekommandation nr. 8/2007 om at
opfordre Færøernes Landsstyre, Grøn-
lands Landsstyre og Islands Regering til
at støtte finansieringen af en arbejds-
gruppe, somviaVestnordiskRåds præsi-
dium og sekreteriat skal udarbejde for-
slag til oprettelsen af nordiske højskoler
i Island, Grønland og Færøerne.
(Delegationsformanden)
(EM 2008/7 / Vedtaget)

• VestnordiskRådopfordrer Færøernes
Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Is-
lands regering at sikre, at de vestnordi-
ske fiskeriministre en gang årligt på et
fællesmøde som fast programpunkt dis-
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kuterer vestnordisk fiskeri og fangst i
forhold til den Europæiske Union. Vest-
nordisk Råd anmoder ministrene om, at
en årlig redegørelse for dennediskussion
tilgår Vestnordisk Råd i forbindelse med
Rådets årsmøde, således, atVestnordisk
Råd kontinuerligt holdes opdateret om
devestnordiske regeringers synspunkter
på sager af fælles interesse i forhold til
EU.
(Ruth Heilmann, Delegationsformand)
(EM 2008/130 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Færøerne og Island har oprettet gene-
ralkonsulater med diplomatstatus i hin-
andens lande.VestnordiskRådopfordrer
det grønlandske Landsstyre og den is-
landske regering til at aftale, at landene
opretter officielle konsulatermed diplo-
matstatus i hinandens lande.Vestnordisk
Råd opfordrer også Færøernes Lands-
styre og Grønlands Landsstyre til at op-
rette repræsentationskontorer i hinan-
dens lande. Landeneopfordres til i videst
muligt omfang at benytte fælles kontor-
faciliteter ved oprettelsen af disse.
(Ruth Heilmann, Delegationsformand)
(EM 2008/142 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Vestnordisk Råd støtter bæredygtig
udnyttelse af alle levende naturressour-
cer heriblandt fugle, fisk og pattedyr.
Vestnordisk Råd opfordrer derfor Færø-
ernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre
og Islands regering til, at tage initiativer
som har til formål, at styrke koordinerin-
gen mellem de vestnordiske lande med
henblik på at fremme aftaler, som sikrer
en bæredygtig udnyttelse af de vestnor-
diske bestande af fugle, fisk og pattedyr.
Vestnordisk Råd finder, at der er en sam-
menhæng mellem de biologiske natur-
ressourcers udvikling og den globale kli-
maændring. Vestnordisk Råd noterer sig
derformed tilfredshed, at der gennemde
senere år er iværksat nye initiativer in-
denfor klimaforskningen i alle de vest-
nordiske lande. Rådet skal i denne for-
bindelse opfordre til, at regeringerne sik-
rer, at der til stadighed foregår en ud-
veksling af studerende og undervisere
mellemde vestnordiske forskningsmiljø-
er.
(Ruth Heilmann, Delegationsformand)
(EM 2008/144 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

• Vestnordisk Råd henstiller til Islands
regering, Færøernes landsstyre ogGrøn-
lands landsstyre, at de står for afholdel-
se af en Vestnordisk dag den sidste fre-
dag i august og fejrer dagen hvert år i al-
le de vestnordiske lande fra og med
2010. Vestnordisk Råd opfordrer lande-
nes myndigheder til at tilrettelægge da-

gen i samarbejde med Vestnordisk Råd,
vestnordiske generalkonsulater og kon-
sulater, hovedstæder, turistråd og kul-
turinstitutioner i de enkelte lande samt
lederne af de nordiske huse.
(Ruth Heilmann, Delegationsformand)
(EM 2008/147 / 2. beh. Udsat til FM 2009)

Forslag til forespørgselsdebat

Forårssamling 2008

• Forslag til forespørgselsdebat omhvil-
ke initiativer Landsstyret agter at igang-
sætte for at afhjælpe den massive læ-
rermangel paralleltmed den allerede ek-
sisterende læreruddannelse.
(Siumuts landstingsmedlemmer)
(FM 2008/10)

• Forslag til forespørgselsdebat om for-
bedring af kommunernes muligheder for
at yde økonomisk bidrag til erhvervsud-
vikling m.m.
(Siumuts Landstingsmedlemmer)
(FM 2008/19)

• Forslag til forespørgselsdebat om for-
nyelse af Kirkens organisation.
(Landstingsmedlem Ane Hansen, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/24)

• Forslag til forespørgselsdebat: Mener
Landstinget at pensionsreformen har
været vellykket for alle alderspensioni-
ster?
(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/26)

• Forslag til forespørgselsdebat om,
hvad vi kan gøre for at motivere børn og
unge til at væremere fysisk aktive.
(Landstingsmedlem Lene Knüppel,
Demokraterne)
(FM 2008/31)

• Forslag til forespørgselsdebat omsta-
tus på psykiatrien og principdebat om
den fremtidige organisering og udvikling
at tilbud til psykiatriske patienter.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit)
(FM 2008/34)

• Forslag til forespørgselsdebat om de
store udfordringer med hensyn til re-
kruttering og fastholdelse af personale,
der varetager offentlige kerneydelser.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit)
(FM 2008/35)

• Forespørgselsdebat om service- og
kvalitetsniveau og dokumentation ved-
rørende de offentlige serviceydelser -
det sociale område - set i lyset af dan-
nelsen af de nye storkommuner.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit)
(FM 2008/36)

• Forslag til forespørgselsdebat omhvil-
ke tiltag der kan fremme uddannelses-
mulighederne for de grønlandsk-sproge-
de borgere, samt hvordan det grønland-
ske samfund kan fremme fremmedspro-
gedes kundskaber i det grønlandske
sprog, disse i forbindelse med målsæt-
ningen omat højne befolkningens uddan-
nelsesniveau.
(Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(FM 2008/69)

• Forslag til forespørgselsdebat ommo-
dernisering af Landstingets arbejdsform.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit)
(FM 2008/75)

• Forslag til forespørgselsdebat om at
det offentligemedieKNR løses fraGrøn-
landsHjemmestyre, og omdannes til "sel-
vejende institution".
(Landstingsmedlem JosefMotzfeldt, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/115)

• Ønskeomforespørgselsdebatmedud-
gangspunkt i FN's deklaration om de
oprindelige folks rettigheder.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit)
(FM 2008/118)

• Forslag til forespørgselsdebat om ud-
fordringerne for at sikre den fremtidige
arbejdsstyrke - med særlig fokus på rå-
stofsektoren.
(Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup,
Inuit Ataqatigiit)
(FM 2008/122)

• Forslag til forespørgselsdebat omkra-
vene til en helhedsorienteret handicap-
politik med henblik på at styrke handi-
capforsorgen, herunder undervisnings-,
uddannelses- og beskæftigelsesmulig-
hederne for handicappede.
(Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(FM 2008/126)
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Efterårssamling 2008

• Forslag til forespørgselsdebat om be-
hovet for at stille uddannelsesmæssige
krav til ikke hjemmehørende personer,
der skal fungere som turistguider i Grøn-
land.
(LandstingsmedlemDoris Jakobsen, Siumut)
(EM 2008/88)

• Forslag til forespørgselsdebat om de
styrkende perspektiver ved, at der blev
ansat en ældrekonsulent under Lands-
styreområdet for Familie og Sundhed.
(Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/104)

• Forslag til forespørgselsdebat om de
hensyn og kendetegn, der skal lægges
vægt på i en kommende grønlandsk
grundlov.
(Landstingsmedlem JosefMotzfeldt, Inuit
Ataqatigiit)
(EM 2008/106)

• Forslag til forespørgselsdebat omæn-
dring af våbenloven.
(Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, De-
mokraterne)
(EM 2008/115)

Spørgsmål til Landsstyret

Forårssamling 2008

• Hvilke tiltag agter Landsstyret at tage
for atændre 65 års pensionsalderen, for
at give folk chance for selv at kunne væ-

re medbestemmende for at fortsætte
deres arbejde på deres arbejdsplads.
(Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siu-
mut) (
FM 2008/33)

• Spørgsmål til Landsstyret vedrørende
sletning af forældede data i offentlige
registre.
(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/76)

• Spørgsmål til Landsstyret om hjemta-
gelse af søfartsstyrelsens synsafdeling.
(Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit
Ataqatigiit)
(FM 2008/80)

Efterårssamling 2008

• Spørgsmål til Landsstyret: Hvor langt
er Landsstyrekoalitionen Siumut og
Atassut nået med hensyn til realiserin-
gen af dens i enighed fastsatte målsæt-
ninger vedrørende fiskeri og fangst?
(LandstingsmedlemDoris Jakobsen, Siumut)
(EM 2008/86)

• Spørgsmål til Landsstyret: Anser
Landsstyret det som enmulig løsning, at
uddannelsessøgende, der skal på uddan-
nelsesophold udenfor hjembyen og som
mangler kollegieplads fremover kan bli-
ve indlogeret i private hjem?
(ATASSUT's Landstingsmedlemmer: Augusta
Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen,
Thomas Kristensen, Godmand Rasmussen)
(EM 2008/96)

• Spørgsmål til Landsstyret vedrørende
Fiskeripolitik.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/123)

• Spørgsmål til Landsstyret vedrørende
planer omkring handicappede samt før-
tidspensionister.
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/125)

• Spørgsmål til Landsstyret: Ser Lands-
styret noget behov for at ændre ved de
gældende fradragsregler vedrørende
ind- og udbetalinger på arbejdsmarkeds-
pensioner og tjenestemandspensioner,
således at borgere bosiddende i Grøn-
land, og som modtager disse pensioner
ikke udbetalingsmæssigt stilles ringere
end borgere bosiddende i Danmark?
(Landstingsmedlem Anthon Frederiksen,
Kattusseqatigiit Partiiat)
(EM 2008/126)

• Spørgsmål til Landsstyret: I visse dele
af samfundet kører en debat om vi skal
kaldes for "Kalaaleq" eller "Inuk" når
Selvstyret bliver indført. Hvilke tanker
har Landsstyret vedrørende denne de-
bat?
(LandstingsmedlemDoris Jakobsen, Siumut)
(EM 2008/141)


