
 

26. september 2022  

I henhold til § 37, stk. 1, i Forretningsorden for Inatsisartut, fremsætter jeg 

følgende spørgsmål til Naalakkersuisut. 

Spørgsmål til Naalakkersuisut: 

1. Hvad er i dag stutus for implementeringen af Strukturudvalgets 

anbefalinger vedrørende udlægning af opgaver fra 

centraladministrationen (selvstyret) til kommunerne:  

a) Hvilke anbefalinger er blevet implementeret – og hvilke er 

ikke? 

b) Hvilken tidshorisont forventes for implementering af de 

anbefalinger, som endnu ikke er implementeret? 

c) Prioriterer Naalakkersuisut nogle anbefalinger højere end 

andre – og hvilken prioritet har Naalakkersuisut i givet fald 

givet de enkelte anbefalinger? 

d) Er der nogen af anbefalingerne, som Naalakkersuisut ikke 

ønsker at arbejde for at realisere? 

2. I § 37-spg. nr. 147/2022 spurgte jeg bl.a. (i delspørgsmål 3), 

hvilke målsætninger og planer Naalakkersuisut har for en 

yderligere reformering af den offentlige sektor, herunder m.h.t. 

fremtidig opgavefordeling mellem kommuner og Selvstyret. 

Naalakkersuisut henviste i sin besvarelse til “Naalakkersuisuts 

beskæftigelsesstrategi 2022-24”, der inden for dele af 

arbejdsmarkedsområdet berører reformering af opgavefordelingen 

mellem kommuner og Selvstyret.   

a) Skal besvarelsen forstås således, at arbejdsmarkedsområdet er 

det eneste område, inden for hvilket Naalakkersuisut har 



 

målsætninger og planer for en yderligere reformering af den 

offentlige sektor, herunder m.h.t. fremtidig opgavefordeling 

mellem kommuner og Selvstyret? 

b) Hvis dette ikke er tilfældet: Inden for hvilke andre områder har 

Naalakkersuisut målsætninger og planer for en yderligere 

reformering af den offentlige sektor, herunder m.h.t. fremtidig 

opgavefordeling mellem kommuner og Selvstyret? 

 (Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

Naalakkersuisuts § 37 besvarelse nr. 147/2022 forekommer at måtte bero på 

en misforståelse af mine spørgsmål. Da besvarelsen således ikke giver mig de 

oplysninger, jeg har ønsket, genfremsætter jeg hermed mine spørgsmål i en 

form, og med en begrundelse, som jeg håber kan eliminere enhver mulighed 

for misforståelser og fremme en fyldestgørende besvarelse. 

Naalakkersuisut nedsatte i december 2003 en kommission (Strukturudvalget) 

med et kommissorium, som omfattede: 

1. At vurdere fordele og ulemper ved forskellige modeller for en ændret 

byrde og opgavefordeling i den offentlige forvaltning. 

2. At fremkomme med forslag om, hvilke geografiske og 

befolkningsmæssige kriterier, herunder hvilke kommunestørrelse, der 

bør lægges til grund i en fremtidig kommunestruktur. 

Strukturudvalget afgav betænkning i 2005 (“Betænkning vedrørende en 

strukturreform af den offentlige sektor”). Betænkningen indeholdt – i 

overensstemmelse med kommissoriet – dels en række anbefalinger 

vedrørende udlægning af opgaver fra centraladministrationen (selvstyret) til 

kommunerne, dels en række anbefalinger vedrørende kommune-

sammenlægninger. 

Det er Selvstyrets implementering af anbefalingerne vedrørende udlægning af 

opgaver fra centraladministrationen (selvstyret) til kommunerne, som jeg 

ønsker oplysninger om. Yderligere ønsker jeg oplyst, hvilke målsætninger og 



 

planer Naalakkersuisut i øvrigt måtte have vedrørende reformering af den 

offentlige sektor.  

Strukturudvalgets betænkning blev behandlet af Inatsisartut under 

forårssamlingen 2006 (FM 2006/15). Med afsæt heri behandlede Inatsisartut 

under efterårssamlingen 2006 et forslag om Naalakkersuisuts videre arbejde 

med reformen af den offentlige sektor (EM2006/51). 

De målsætninger, som lå til grund for strukturreformen – herunder 

målsætninger om at understøtte nærdemokratiet, reducere 

dobbeltadministration og øge effektiviteten i den offentlige administration – 

forekommer fortsat relevante. Men fremdriften i strukturreformen har i de 

senere år været vanskelig at få øje på. 

 

 

 


