
   
 

23. november 2022 

 

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til 

Naalakkersuisut. 

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut:  

 

1. Hvor mange henvedelser vedrørende budgetoverskridelser på Campus Kujalleq har 

Naalakkersuisut modtaget fra bestyrelsen på Campus Kujalleq siden 2017? 

a. Hvor mange af disse henvendelser har Naalakkersuisut besvaret? 

i. Naalakkersuisut bedes oplyse datoer for modtagelse samt datoer for besvarelse. 

2. Hvor mange gange har en henvendelse om budgetoverskridelse fra Campus Kujalleq ført til, at 

Naalakkersuisut har henvendt sig til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg med henholdsvis: 

a. En orientering? 

b. En anmodning om tillægsbevilling? 

c. En anmodning om interne omrokeringer? 

i. Naalakkersuisut bedes fremsende de eksakte datoer for eventuelle henvendelser 

til Finans- og Skatteudvalget? 

 

3. Er Naalakkersuisut enig i, at budgetlovens § 8: “Ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt 

oppebæres uden forudgående bevilling” og budgetlovens § 11, stk.2.: “En Naalakkersuisoq er 

ansvarlig for sit ressortområdes bevillinger” altid skal overholdes af Naalakkersuisut? 

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne) 

 

Begrundelse 
Inatsisartuts Revisionsudvalg kom i sin betænkning om Landskassens Regnskab for 2021 med flere 
kritikpunkter af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke. Et af punkterne (der var flere) 
vedrørte overskridelser af budgetterne på Campus Kujalleq. Det fik bestyrelsesformanden for Campus 
Kujalleq til at fortælle KNR, at man fra bestyrelsens side gentagne gange siden 2017 har henvendt sig til 
Naalakkersuisut vedrørende budgetoverskridelser1. 
 
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke har indtil videre valgt at kommentere på sagen med 
kortfattede skriftlige svar, som ikke gør nogen klogere. Jeg ser mig derfor nødsaget til at stille disse 
spørgsmål, så befolkningen kan få svar og indsigt i, hvad der foregår bag de lukkede døre i Naalakkersuisut. 
 
Jeg ser frem til at modtage svar på mine spørgsmål inden for en frist på 10 arbejdsdage. 

                                           
1 Artiklen: ” Bestyrelse har råbt op om overforbrug af millioner siden 2017”, KNR.gl den 18/11 


