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1.

Har Naalakkersuisut planer om, at oplyse det danske justitsministerium
indgående om politiets og anstaltsbetjentenes arbejdsvilkår i Grønland, og
hvorledes
disse
adskiller
sig
fra
arbejdet
Danmark?

I mit seneste brev til Justitsminister Søren Pape Poulsen, har jeg henledt hans
opmærksomhed på problemerne omkring ligeløn for ansatte i Grønlands Politi. Jeg kan
herunder oplyse, at Justitsministeriet har oplyst, at man er i færd med at afdække
området. Jeg håber at kunne mødes med Justitsministeren i september, hvor jeg forventer
at dette spørgsmål vil være på dagsordenen.
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Politimesteren i Grønland og Kriminalforsorgen i Grønland er institutioner under
Justitsministeriet, hvorfor jeg forventer at, disse naturligt har en løbende dialog med
ministeriet omkring deres udfordringer.
2.

Har Naalakkersuisut planer om, at bede om en større bevilling til politiet i
Grønlands narko-enhed, til brug for ansættelse af flere i enheden?

Naalakkersuisut arbejder efter indsatserne i Strategi og indsatsplan på justitsområde. Af
denne fremgår ikke et ønske om en større narkoenhed, hvorfor der ikke aktuelt ligger
planer for at bede om en større bevilling hertil, men Naalakkersuisut vil i forbindelse med
justering af Strategi og indsatsplanen overveje muligheden om at optage problematikken
på prioriteringslisten.
3.

Har Naalakkersuisut planer om, at ville redegøre over for det danske
justitsministerium omkring, hvilke problemstillinger politiets afdeling
Grønland har, som relaterer sig til de særlige grønlandske forhold?

Jeg og mit departement har en løbende dialog med Justitsministeriet og deres
Nordatlantenhed omkring de forskellige problemstillinger som politiet har, der relaterer sig
specielt til grønlandske forhold .
Som ovenfor nævnt, har Politimesteren i Grønland som institution under Justitsministeriet
også en sådan dialog med Justitsministeriet.
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