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Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut, 
indenfor denne valgperiode, begyn-
der med åbningen af efterårssamlin-
gen den 21. september. Inden dette 
sidste arbejdsår for Inatsisartut 
rinder ud, vil jeg fortsat arbejde for at 

sikre et solidt arbejdsfundament for 
det næste Inatsisartut efter et valg. 
De foreløbige resultater af dette 
udviklingsarbejde kan allerede nu ses 
beskrevet i de sidste tre årsberetnin-
ger fra Inatsisartut.

DRONNINGENS 40 ÅRS 
REGENTJUBILÆUM
2012 begyndte med en større fejring 
af Dronningens 40 års regentjubilæ-
um i København. Inatsisartut udlånte 
i den anledning, og på anmodning fra 
Det Nationalhistoriske Museum på 
Frederiksborg, Inatsisartuts maleri 
udført af Bodil Kaalund, der viser 
Dronningens overdragelse af Hjem-

mestyreloven i 1979. Billedet var en 
del af en udstilling, som viste en stor 
samling over Dronningens mange 
opgaver i den 40 års periode hun har 
været regent. Formanden for Inatsi-
sartut deltog ved åbningen af denne 
udstilling i januar. Maleriet vender 
tilbage til Inatsisartut i slutningen af 
august måned.

Formanden for Inatsisartut og Bodil Kaalund ved udstilling i Frederiksborg museum.
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Inatsisartut og Naalakkersuisut 
havde i anledningen af Dronningens 
jubilæum valgt, at give Dronningen 
en fælles gave i form af et diadem 
udført i grønlandsk guld og udført af 
guldsmed Nikolai Appel. Diademet 
blev færdigt i april og blev endeligt 
overdraget til Dronningen af Forman-
den for Inatsisartut ved en officiel 
begivenhed den 12. juni på Amalien-
borg.  

Diademet har fået tildelt det officiel-
le navn ”Naasut” – Flora Groenlandica.

Der arbejdes for at låne diademet til 
udstilling senere på året i udvalgte 
byer herhjemme.

Diademet “Naasut” – Flora Groenlandica.

GRØNLANDS OFFICIELLE GAVE  
TIL DRONNINGEN DIADEMET ”NAASUT”

Dronningen, Formanden for Inatsisartut og guldsmeden ved overdragelsen på  
Amalienborg.



Formanden for Inatsisartut deltog 
ved en anden større repræsenta-
tiv opgave i perioden 2. – 9. marts 
ved Arctic Winter Games, der blev 
afholdt i Whitehorse, Canada. Grøn-
lands Idrætsforbund havde inviteret 
Formanden for Inatsisartut til at 
overvære Arctic Winter Games. Det 
var en stor glæde, at kunne følge de 
unge menneskers deltagelse i AWG 

og ikke mindst, at opleve det store 
velfungerende og engagerede frivil-
lige arbejde, som GIF bidrager til for 
de mange grønlandske idrætsudøvere 
ved internationale stævner. Ligesom 
det gav et godt indblik i de mange 
gode muligheder, som deltagelsen i 
AWG giver de unge mennesker, for at 
lære andre unge i de arktiske lande at 
kende.

DELTAGELSE VED ARCTIC WINTERGAMES  
I WHITEHORSE

Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Arctic Winter Games i Whitehorse, 
Canada.



FORMANDSKABETS  
SEMINAR PÅ ILIMMARFIK 
FORUD FOR FORÅRSSAM-
LINGEN
Formandskabet holdt et seminar 
i Nuuk i den 13. marts forud for 
planlægningen af forårssamlingen, 
der fandt sted i forlængelse af dette 
seminar. Seminaret blev afholdt på 
Ilimmarfik. Formandskabet beslut-
tede på seminaret, at arbejde for 
en ændring af forretningsordenen 
for Inatsisartut med henblik på, at 
efterårssamlingen i fremtiden starter 
anden fredag i september i stedet 
for den tredje fredag, henset til at 
efterårssamlingen i år vil starte sent, 
hvor 3. fredag falder så sent som den 
21. september. Denne ændring af 
forretningsordenen blev vedtaget på 
forårssamlingen, således at ændrin-
gen får virkning fra og med 2013.

Formandskabet fik ligeledes fastlagt 
Forårssamlingen med start den 13. 
april, og formandskabet godkendte 
dagsordenen for forårssamlingen 
samt de korrekt anmeldte og ind-
komne medlemsforslag til optagelse 
på dagsordenen. Ikke alle overholdt 
formkrav og afleveringsfrist, hvor-
for en række forslag måtte afvises. 
Formandskabet fandt naturligvis 
situationen bekymrende al den stund, 
at det fra Inatsisartut er sikret, at alle 
partier får den nødvendige økonomi-
ske støtte et sådan arbejde kræver, 
hvilket netop skal sikre, at alle partier 

er i stand til at varetage dette vigtige 
arbejde for medlemmerne. Formand-
skabet håber således, at alle partier 
fremover vil udvise rettidig omhu, 
når det gælder om at sikre arbejdet i 
Inatsisartut.

VESTNORDISK RÅDS 
(VNR) TEMAKONFERENCE 
I ILULISSAT
Vestnordisk Råd afholdt rådets årlige 
temakonference i Ilulissat i dagene 
27. - 30. marts. Den grønlandske 
delegation havde inviteret en repræ-
sentant fra Kattusseqatigiit Partiat 
til konferencen som observatør, da 
partiet ikke er repræsenteret i dele-
gationens seks pladser under Inatsis-
artut. Formanden for Naalakkersuisut 
var ligeledes inviteret til at holde et 
oplæg om den grønlandske regerings 
arktiske politik.

Grønland var vært ved temakonferen-
cen, og temaet for konferencen var: 
”Vestnordens position i det interna-
tionale system med særlig fokus på 
Arktis”. 

Temaet blev fastlagt ved Vestnordisk 
Råds årsmøde i 2011. Det bemær-
kes, at der op til dagene i Ilulissat 
var afholdt andre konferencer både i 
Norden og USA vedrørende Arktis.
Som repræsentanter for den be-
folkning, der bebor de arktiske egne, 
var der et fælles ønske fra de vest-
nordiske parlamentarikere om at få 
samlet op på det store fokus, der er 



på det arktiske område, for sammen 
at forsøge at få defineret, hvad der er 
regionens fælles interesser omkring 
den internationale politiske dagsor-
den og den internationale kamp om 
at få en bid af både ressourcerne og 
territorier i de arktiske egne. 

Vestnordisk Råds tre delegationer 
skal efterfølgende arbejde frem til 
en fælles konklusion, som fremlæg-
ges og besluttes ved rådets årsmøde. 
Rådets konklusion kan være i form af 
rekommandationer til regeringerne i 
de tre lande, som fremlægges til be-
handling i de tre landes parlamenter 
eller udtrykkes ved en fælles udta-
lelse til de tre landes regeringer.

GRØNLANDS OVERTAGEL-
SE AF FORMANDSKABET I 
VNR I SEPTEMBER 2012
Grønland overtager igen formandska-
bet i Vestnordisk Råd ved årsmødet, 
der afholdes på Færøerne i dagene 
3. – 7. september. I forlængelse af 
årsmødet vil der på den vestnordiske 
kulturdag, der afholdes i Reykja-
vik i dagene 7. -8. september, blive 
offentliggjort en bog om ”Naboer i 
Nordatlanten”.

Forårssamlingen 2012 startede den 13. april.



FORÅRSSAMLINGEN 2012
Forårssamlingen 2012 startede den 
13. april og sluttede den 29. maj. 
Forårssamlingen bestod af 22 møde-
dage. Til sammenligning var der 16 
mødedage ved både FM10 og FM11. 

De 22 mødedage på FM12 dækkede 
over 130 timers debat i Salen.
Det samlede timeforbrug til debat-
terne i Salen fra september 2011 
til maj 2012, det vil sige indenfor 
et arbejdsår i Inatsisartut, var 265 
timer, hvor efterårssamlingen stod 
for 135 timer. Til sammenligning kan 
det oplyses, at Islands parlament Alt-
hinget har afholdt 800 timers debat i 
perioden oktober 2011 til juni 2012, 
hvilket de selv betegner som usæd-
vanligt mange timer end normalt.

Der blev afholdt syv spørgetimer ved 
FM12. Til sammenligning blev der 
afholdt seks spørgetimer ved FM11.

SEMINAR FOR MEDLEM-
MERNE AF INATSISARTUT 
OM MENNESKERETTIG-
HEDER AFHOLDT AF  
INSTITUTTET FOR  
MENNESKERETTIGHEDER
Formandskabet har siden starten 
af det nyvalgte Inatsisartut i 2009 
arbejdet for at givet medlemmerne 
af Inatsisartut muligheden for at del-
tage i kursus eller foredrag, der skal 
bibringe medlemmerne større forstå-
else for særlige emner, der relaterer 

sig til arbejdet i Inatsisartut. 
Denne forårssamling blev der såle-
des den 17. april afholdt et endags 
seminar omkring temaet ”menneske-
rettigheder”. Seminaret blev først 
afholdt om formiddagen som et 
lukket seminar for medlemmerne, og 
om eftermiddagen blev det samme 
seminar tilbudt ved et åbent seminar 
for interesserede borgere, presse og 
studerende. I 2010 blev der afholdt 
kursus i retorik, og i 2011 blev der 
afholdt et kursus i mødeledelse. 
Invitationen til at holde et seminar for 
Inatsisartut var en stor begivenhed 
for Instituttet for Menneskerettighe-
der, idet de aldrig tidligere er blevet 
inviteret af et parlament. Instituttet 
må således ofte arbejde ”omvendt”, 
ved at forsøge at få lov til at bidrage 
med deres viden overfor parlamenta-
rikere.

NORDISK DEBATDAG  
UNDER FM12
Som noget nyt blev der på opfordring 
fra Nordisk Råd afholdt en særlig nor-
disk debatdag om det nordiske sam-
arbejde, som fandt sted samme dag 
i hele Norden den 20. april. Temaet 
for debatten var grænsehindringer i 
nordisk samarbejde. Der var afsat en 
særlig mødedag fredag den 20. april 
på to timer til behandlingen af dette 
punkt i Inatsisartut. Naalakkersuisut 
fremlagde et debatoplæg som Inatsi-
sartut drøftede. Det vil fremover fra 



Nordisk Råd blive vurderet, hvorvidt 
dette skal foreslås som en tilbage-
vendende begivenhed i de nordiske 
parlamenter. 

TV TRANSMISSION AF  
SAMLINGEN
KNR transmitterer debatterne 
direkte fra Inatsisartut både over TV 
og radio. Formanden for Inatsisartut 
har fundet anledning til, at der bør 
arbejdes for forbedringer af disse 
transmissioner fra Salen, så TV-
seerne fremover også kan se navnet 
på den der taler fra talerstolen, samt 
se titlen på det punkt der behand-
les. Dette arbejde vil blive iværksat 
fra Inatsisartut i håbet om at det vil 
forbedre borgernes mulighed for at 
følge debatten på TV.

VNR REKOMMAN- 
DATIONER PÅ FM12
Vestnordisk Råd havde vedtaget seks 
rekommandationer til de tre vest-
nordiske landes regeringer på deres 
årsmøde i august 2011, som blev 
behandlet på dagsordenen for FM12.
Alle seks rekommandationer til 
Naalakkersuisut blev vedtaget af 
Inatsisartut. 

Rekommandationer fremlægges som 
beslutningsforslag for tinget, selvom 
de kun indeholder opfordringer til 
Naalakkersuisut om at varetage de 
forskellige forslags indhold. For-
slagene vedtages af de tre landes 

parlamentarikere, hvor Grønland 
deltager med en delegation på seks 
medlemmer fra tinget. På baggrund 
af denne forståelse omkring rekom-
mandationers tilblivelse i dette 
samarbejde mellem tre parlamenter, 
indstilles beslutningsforslagene til 
vedtagelse eller forkastelse i Inatsi-
sartut uden henvisning til en eventuel 
udvalgsbehandling mellem 1. og 2. 
behandlingen. Dette har vist sig mest 
hensigtsmæssigt i behandlingen af 
disse forslag, hvorfor dette forsøges 
indarbejdet i det videre parlamentari-
ske arbejde under Inatsisartut.

SEKRETARIATSCHEF  
HANS NEBEL PEDERSEN
Under forårssamlingens sidste dage 
afgik formandskabets sekretariats-
chef Hans Nebel Pedersen pludseligt 
ved døden den 6. maj. Der blev afholdt 
en mindegudstjeneste i Nuuk, da Hans 
Nebel Pedersen havde udtrykt ønske 
om at blive begravet ved et familie-
gravsted i Danmark, hvorfor Forman-
den for 
Inatsi-
sartut 
deltog i 
begra-
velsen i 
Bor-
bjerg 
ved 
Holste-
bro. Hans Nebel Pedersen.



FORMANDENS DELTAGEL-
SE VED ARKTISKE PAR-
LAMENTARIKERES MØDE 
(SCPAR) I NUUK
De arktiske parlamentarikere holdt 
bestyrelsesmøde i Nuuk i dagene  
4. – 6. juni, hvor de planlagde deres 
10. konference, der skal afholdes 
i Island i september. Grønland har 
ingen medlemmer i de arktiske 
parlamentarikeres samarbejde, men 
gennem Vestnordisk Råds præsidium 
har Grønland, ligesom EU, en observa-
tørrolle. Det var i forbindelse som 1. 
viceformand i Vestnordisk Råds præ-
sidium, at Formanden for Inatsisartut 
deltog. Norge har formandskabet 
i SCPAR for 2012, og Danmark var 
repræsenteret ved det grønlandske 
Folketingsmedlem Sara Olsvig, som 
deltog på Folketingets vegne. 

FOLKETINGSDELEGATION 
PÅ ORIENTERINGSREJSE
Folketinget sender årligt en dele-
gation til Grønland på orienterings-
rejse, som afvikles i samarbejde med 
Rigsombudet. Delegationen besøger 
flere byer langs kysten og aflægger 
ligeledes et besøg i Inatsisartut under 
opholdet i Nuuk. Besøget den 19. juni 
bestod af syv folketingsmedlemmer 
og tre embedsfolk. Formanden mød-
tes med delegationen på formandska-
bets vegne.

VESTNORDISKE  
PARLAMENTSFORMÆNDS 
MØDE I JUNI I ISLAND
De vestnordiske parlamentsformænd 
fra Færøerne, Island og Grønland 
mødes en gang årligt. Mødet i år fandt 
sted i Island i dagene 25. – 27. juni. 

De tre vestnordiske parlamentsformænd.



Møderne går på skift mellem landene 
således, at næste møde afholdes i 
Grønland i 2013. 

Formændene orienterer hinanden om 
arbejdet i parlamenterne og udveks-
ler erfaringer omkring parlamentari-
ske forhold og eventuelle nye tiltag, 
der gøres for det parlamentariske 
arbejde.

I år deltog Jógvan á Lakjuni, som den 
nye formand for Løgtingið. Næste 
år vil der være valg til både det 
islandske og grønlandske parlament. 
Islands parlamentsformand Ásta R. 
Jóhannesdóttir oplyste, at Islands 
parlament havde afsluttet deres se-
neste arbejdsår den 19. juni og havde 
opgjort, at der var brugt 800 timer 
til debat i tinget i dette arbejdsår, 
hvilket de betegner som usædvanligt 
mange timer. 

Island havde valg til deres præsident 

den 30. juni hvor den siddende præ-
sident Ólafur Ragnar Grímsson blev 
genvalgt.

FORMANDSKABETS TIL-
DELING AF NERSORNAAT
Formandskabet har tildelt to Nersor-
naat i første halvår af 2012.

Den første Nersornaat i sølv blev gi-
vet til Gerth Pîvât i Tasiilaq. Overræk-
kelsen af Nersornaat fandt sted den 
21. juni i Tasiilaq ved en højtidelighed 
afholdt af Formanden for Inatsisartut 
i forbindelse med byens fejring af 
nationaldagen ved Ittimiin.
Den anden Nersornaat i sølv blev gi-
vet til Dronningens Ceremonimester 
Christian Eugen-Olsen i København. 
Overrækkelsen af Nersornaat fandt 
sted den 28. juni i København på 
Grønlands Repræsentation på Bryg-
gen ved en højtidelighed afholdt af 
Formanden for Inatsisartut.

Overrækkelse af Nersornaat til Gerth Pîvât i Tasiilaq.



FORMANDSKABET  
ARBEJDER FOR AT HOLDE 
JULIMÅNED FERIELUKKET
Formandskabet bakker op om mulig-
heden for at der gives plads i kalende-
ren til at bureauets medarbejdere kan 
afholde deres ferier og afspadsering, 
hvorfor formandskabet har indstil-
let, at juli måned, for så vidt dette er 
muligt, holdes ferielukket. Ligesom 
formandskabet støtter op om mulig-
heden for, at bureauets medarbejdere 
de første 14 dage efter en samling 
gives mulighed for at afspadsere det 
overarbejde, der må blive oparbejdet 
under samlingen. Det betyder, at tem-
poet i udvalgsarbejdet må påregnes 
at blive nedsat i disse 14 dage efter 
en samling. 

EFTERÅRSSAMLINGEN 
2012 (EM12)
Efterårssamlingen vil traditionen tro 
begynde fredag den 21. september 
2012 med en gudstjeneste i Vor Frue 
kirke. Denne gudstjeneste er åben for 
alle. 

Efter åbningen af Inatsisartuts sidste 
arbejdsår før næste valg, holder 
Formanden for Naalakkersuisut 
traditionen tro sin åbningstale, hvor 
han fremlægger status på landets 
tilstand i almindelighed.  

Afleveringsfristen for forslag, der 
ønskes optaget på dagsordenen for 
efterårssamlingen fra både medlem-
merne af Inatsisartut og Naalak-
kersuisut er sat til den 17. august kl. 
12.00.

Overrækkelse af Nersornaat til Dronningens Ceremonimester Christian Eugen-Olsen i 
København.
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www.inatsisartut.gl/nyheder


