
 
 
 
 

26. okt. 2020 
 
I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg hermed følgende 
spørgsmål til Naalakkersuisut: 
 
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 
 

1. Alle ved hvor vigtig det er at have sin hjemmel i orden for sine handlinger. Kan 
Naalakkersuisut oplyse hvori ligger den klare hjemmel til, at Styrelsen for Sund-
hed og Forebyggelse kan indgå disse lejekontrakter på ejendomme/boliger i Nu-
uk? 

 
2. Naalakkersuisut bedes om at oplyse den højeste, den laveste og den gennemsnit-

lige lejeudgift i disse ejendomme med kroner per kvadratmeter per år. 
 

3. Naalakkersuisut bedes om at oplyse om den korteste og om den længste uopsige-
lighed på disse lejekontrakter. 

 
4. Naalakkersuisut bedes om at oplyse om disse boliger anvendes til vakant eller 

anden midlertidig indkvartering og/eller tillige udlejes som personaleboliger? 
 

5. I fortsættelse af spørgsmål nr. 4, bedes Naalakkersuisut oplyse det månedlige be-
løb per kvadratmeter der betales for vakantboliger, midlertidig indkvartering 
eller når de udlejes som personaleboliger. 
 

6. Departementet for Sundhed har udsted Cirkulære 16, af den 13. april 2018 om 
boliger der stilles midlertidigt til rådighed for sundhedsvæsenets personale m.v. 
Naalakkersuisut bedes om at oplyse hvorledes Cirkulære 16 harmonerer med 
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejen-
domme til beboelse, jf. § 4, stk. 3 og 4, i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 
2005 om leje af boliger som ændret ved landstingsforordning nr. 14 af 20. no-
vember 2006. 
 

7. Har Naalakkersuisut planer om at fortsætte med at forgylde nogle få forret-
ningsmænd eller vil Naalakkersuisut opføre flere boliger, indkvarteringer mv. 
for sundhedsvæsenet i Nuuk? 

 
 
(Medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit) 
 
 
Begrundelse: 
 



 2 

Man kunne i pressen læse, at chefen i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, er gift med den 
forretningsmand som ejer en stribe ejendomme, og en stor del af dem lejer han ud til sund-
hedsvæsenet for mange mio. kr. om året. 
 
Det fremgår af en intern undersøgelse, som blev af Departementschefen i Departementet for 
Sundhed, har bestilt hos revisionsselskabet EY Grønland for at komme til bunds i sagen. Den 
færdige undersøgelse konkluderede, at ”vi har ikke fundet indikationer på, at styrelseschefen 
har godkendt dispositioner, hvor hun var inhabil”. 
 
Jeg ønsker, at mit spørgsmål besvares indenfor 10 på hinanden følgende arbejdsdage. 
 


