
Formandens deltagelse i Greenland Con-
tractors 25 års jubilæum i Pituffik
Formanden for Inatsisartut var inviteret til deltagelse 
i Greenland Contractors 25 års jubilæum i Pituffik der 
afholdtes i perioden 9. – 13. juni. Formanden deltog i en 
række arrangementer under jubilæet, ligesom der var 
orientering omkring den kommende forhandling af GCs 
kontrakt med Thule Airbase. 

Folketingsdelegation på orienteringsrejse
Folketinget sender årligt en delegation til Grønland på 
orienteringsrejse, som afvikles i samarbejde med Rigs-
ombudet. Delegationen besøger flere byer langs kysten 
og aflægger ligeledes et besøg i Inatsisartut under 
opholdet i Nuuk. Besøget den 20. juni bestod af seks 
folketingsmedlemmer og fire embedsfolk. Medlemmerne 
af Inatsisartut fik muligheden for at mødes med delega-
tionen under en buffet i Hans Egedes Hus. 

Parlamentsformænds møde på Færøerne
De vestnordiske parlamentsformænd fra Færøerne, 
Island og Grønland mødes en gang årligt. Mødet i år fandt 
sted på Færøerne den 28. juni. Møderne går på skift 
mellem landene, således at næste møde afholdes i Island. 
Formændene orienterer hinanden om arbejdet i parla-
menterne og udveksler erfaringer omkring parlamenta-
riske forhold og eventuelle nye tiltag der gøres for det 
parlamentariske arbejde.

Vestnordisk Råds (VNR) temakonference 
på Færøerne
VNR afholdt sin årlige temakonference på Færøerne i pe-
rioden 7. – 9. juni under temaet Vestnordens ældreboliger 
i fremtiden. Fra Grønland deltog direktøren Johan Ros-
bach fra tegnestuen Qarsoq med et oplæg om tegnestu-
ens vinderforslag til nye måder at bygge ældreboliger på 
i Grønland i fremtiden. De ældres organisation Utoqqaat 
Nipaat var repræsenteret ved formanden Magnus 
Therkelsen, som holdt et oplæg om, hvilke forventninger 
ældre har til deres boliger. Budskabet fra formanden for 
Utoqqaat Nipaat var et klart ønske om i højere grad at 
blive inddraget i den politiske beslutningsproces omkring 
byggeri af ældreboliger for fremtiden, ligesom der var 
et ønske om, at der i Grønland kom en lov om ældres ret-
tigheder på linie med loven om børns rettigheder.

Herudover afholdt Nordisk Råd i samarbejde med NORA 
og Vestnordisk Råd et seminar omkring søberedskabet 
i Nordatlanten, som tog udgangspunkt i Arktisk Råds 
beslutning om et samarbejde i søberedskab under Arktisk 
Råds topmøde i Nuuk i maj. Budskabet fra konferencen 
på Færøerne var, at der fortsat er behov for at sikre til-
strækkelige ressourcer til dette nye samarbejdsområde, 
for at realisere samarbejdet omkring søberedskabet i 
Nordatlanten.

Forårssamlingen 2011
Forårssamlingen 2011 startede den 1. marts og sluttede den 13. 
april. Forårssamlingen bestod af 16 mødedage og havde dermed 
samme antal mødedage som forårssamlingen 2010. 

Forårssamlingen blev gennemført indenfor tidsplanen til trods for 
en større uventet begivenhed, som havde indvirkning på samlin-
gens afvikling.

Lokalerne i Inatsisartut bestående af Salen, mødelokalerne samt 
administrationen blev mistænkt for at være ramt af skimmel-
svamp, som der var konstateret andre steder i Selvstyrets hoved-
bygning. Af samme grund og af hensyn til personalet og brugerne 
af lokalerne blev samlingen indstillet, indtil der var skabt klarhed 
over situationen og alternative mødesteder var fundet.

Der blev etableret alternative mødelokaler andre steder i byen, og 
udvalgenes arbejde kunne fortsætte, dog uden for rammerne af 
mødelokalerne i Inatsisartut, hvor alle de elektroniske hjælpemid-
ler inklusiv tolke- og samtaleanlæg normalt forefindes.

Afslutningen af forårssamlingen 2011 i Nuuk 
Byrådssal
Kommuneqarfik Sermersooq stillede venligt byrådssalen til rådig-
hed for Inatsisartut, således at der med mindre tilpasninger kunne 
etableres en alternativ mødesal for Inatsisartut, og samlingens 
sidste to dage kunne afvikles i byrådssalen. Som noget nyt blev 
medlemmernes siddepladser i byrådssalen bestemt ved lodtræk-
ning, hvilket fungerede til alles tilfredshed.  

TV transmission af samlingen
KNR transmitterede forårssamlingen direkte over den ekstra 
digitale kanal, som stationen råder over. Dette skete uden direkte 
omkostninger for Inatsisartut, idet der var tale om en direkte 
transmission af det samme som Inatsisartut sender direkte over 
internettet fra Inatsisartut hjemmesiden.   

VNRs rekommandationer
Under forårssamlingen 2011 fremlagde VNRs delegation fem 
rekommandationer til Inatsisartut. De fire forslag blev vedtaget 

og omhandlede: Et radiosamarbejde i Vestnorden; etableringen 
af et samarbejde omkring forvaltningen af den fælles fiskebe-
stand; styrkelsen af infrastrukturen i Vestnorden og endelig et 
samarbejde til forbedring af forholdene omkring enlige forsør-
gere i Vestnorden. Det femte forslag omkring oprettelsen af et 
videnscenter til forskning i den vestnordiske historie afventer 
rekommandationens 2. behandling til efterårssamlingen 2011, da 
Naalakkersuisut vil vurdere forslaget nærmere i sammenhæng 
med Finanslovsforslaget for 2012.

Vederlagsloven
Vederlagsloven blev 1. behandlet under efterårssamlingen 2010 
som et led i en modernisering af flere andre love omkring arbejdet 
i Inatsisartut. 

Vederlagsloven blev færdigbehandlet og vedtaget ved forårssam-
lingen 2011, og loven indebærer bl.a. en opdatering af huslejerne 
for dels formanden for hhv. Inatsisartut og Naalakkersuisut, dels 
for medlemmerne af Naalakkersuisut.

Huslejebeløbene har ikke været reguleret i en årrække, hverken 
beskatningsmæssigt for formændenes vedkommende eller for 
Naalakkersuisutmedlemmerne i kraft af en generel forhandling 
for tjenesteboliger. Der er nu foretaget regulering med nærvæ-
rende lov.

Vederlagsloven giver også for fremtiden medlemmerne af Inat-
sisartut ret til fravær i forbindelse med nærtståendes alvorlige 
sygdom og død, ligesom der gives orlov ved graviditet, fødsel og 
adoption. Disse rettigheder kommer også til at gælde for medlem-
merne af Naalakkersuisut.

Efterårssamlingen 2011
Efterårssamlingen starter den 16. september 2011 traditionen 
tro med en gudstjeneste i Vor Frue kirke. Efterfølgende holder 
formanden for Naalakkersuisut sin åbningstale, hvor han frem-
lægger en status på landets tilstand i almindelighed.  

Afleveringsfristen for forslag, der ønskes optaget på dagsorde-
nen til efterårssamlingen fra både medlemmerne af Inatsiartut og 
Naalakkersuisut er den 12. august kl. 12.00.
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Forord
Det tredje arbejdsår i Inatsisartut indenfor denne valgperiode 
starter med åbningen af efterårssamlingen den 16. septem-
ber.  Forud for dette har formandskabet endnu engang igang-
sat initiativer, der kommer til at præge det nye arbejdsår.

Dåbsgave til kronprinseparret
Formandskabet sendte Kronprinseparret en lykønskning med 
dåben af deres tvillinger den 14. april. Formandskabet giver 
på vegne af Inatsisartut tvillingerne en heldragt hver i sæls-
kind i dåbsgave, der vil blive leveret senere på året.

Kursus for medlemmerne af Inatsisartut i 
mødeledelse
Formandskabet havde fra starten af det nye Inatsisartut fra 
2009 vedtaget, at medlemmerne af Inatsisartut skulle gives 
mulighed for at deltage i et kursus, der tilrettelægges ud fra 
ønsket om at bibringe medlemmerne større forståelse for 
arbejdet i Inatsisartut. I 2010 blev der afholdt kursus i reto-
rik, og ved forårssamlingen 2011 blev der således afholdt et 
kursus i mødeledelse, som foregik over dagene 4. – 5. marts.

Formandskabets officielle besøg i Newfound-
land Labrador
Formandskabet var på officielt besøg i St. John’s i Newfound-
land Labrador i dagene 7. maj til 14. maj.  Formandskabet 
besøgte parlamentet og fik en indgående orientering omkring 
Newfoundlands parlaments opbygning og havde møder med 
parlamentsformanden Hon. Roger Fitzgerald og overværede 
en spørgetime i parlamentet. Formandskabet mødtes også 

med premiereministeren Ms. Kathy Dunderdale samt andre 
ministre og var blandt andet på et interessant besøg på mari-
neinstituttet.

Frivillig oplysning om økonomiske interesser
Under opholdet i St. John’s holdt formandskabet et møde, 
hvor de drøftede mulighederne for at sammenlægge flere ud-
valg samt at indføre en ny ordning, hvormed medlemmerne af 
Inatsisartut på frivillig basis gives mulighed for at oplyse om 
økonomiske og erhvervsmæssige interesser, de måtte have 
udover hvervet som medlem af Inatsisartut.

Den 1. juni besluttede formandskabet at iværksætte den 
nye ordning med frivillig oplysning om økonomiske og 
erhvervsmæssige interesser udover hvervet som medlem af 
Inatsisartut. Medlemmerne har fået en måneds tidsfrist til 
at indsende oplysningerne, såfremt de måtte ønske at oplyse 
om disse forhold. Efterfølgende vil disse oplysninger blive til-
gængelige på hjemmesiden inatsisartut.gl/sammensaetning.

Formandskabet har fundet det vigtigt at gøre arbejdet 
omkring de folkevalgte så  gennemsigtigt som muligt for 
borgerne. Formandskabet vil, som med alle andre vedtagne 
beslutninger, følge sagen nøje og vurdere behovet for 
eventuelt at udvide oplysningsskemaet ud fra de indkomne 
oplysninger. I første omgang er det dog nødvendigt at se, hvor 
mange der ønsker at benytte sig af denne frivillige ordning, da 
formandskabet ikke kan pålægge medlemmerne at oplyse om 
deres økonomiske forhold.     

Sammenlægningen af udvalg fra EM2011
Formandskabet vedtog også den 1. juni at fremlægge forslag til 
Inatsisartut om at sammenlægge flere udvalg, hvilket forventes 
at træde i kraft ved efterårssamlingen 2011.

Følgende udvalg bliver foreslået slået sammen:

1. FØR: Lovudvalget, Fredningsudvalget og Indenlandsudvalget  
--> NY: Lovudvalget

2. FØR: Revisionsudvalget og Skatte- og Afgiftsudvalget  
--> NY: Skatte- og Revisionsudvalget

3. FØR: Erhvervsudvalget, Råstofudvalget, Det midlertidige ud-
valg for aluminium, Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget   
--> NY: Ressourceudvalget

4. FØR: Familieudvalget og Sundhedsudvalget  
--> NY: Familie- og Sundhedsudvalget

5. FØR: Infrastruktur- og Boligudvalget og Miljøudvalget  
--> NY: Anlægs- og Miljøudvalget

Antallet af udvalg i Inatsisartut vil herefter falde fra 17 udvalg 
til 10 udvalg.

Formandskabet har med denne beslutning ønsket at styrke 
medlemmernes arbejde ved at medlemmerne med disse sam-
menlægninger ikke længere skal koordinere flere møder i 
forskellige udvalg, men i stedet kan koncentrere sig om større 
områder under et udvalg. Det er formandskabets forventning, 
at der med disse udvalg vil ske en styrkelse af de områder, der 
hører naturligt sammen og som kan forvaltes under et udvalg.

I samme forbindelse vil formandskabet fremlægge forslag til 
ændring af Forretningsordenen for Inatsisartut om, at der i de 
nye udvalg kan være op til syv medlemmer mod forretningsor-
denens aktuelle krav om, at der højst kan være fem medlemmer.

Tildeling af Nersornaat
Formandskabet har tildelt en enkelt Nersornaat i første halvår 
af 2011, som blev givet til tidligere borgmester Nikolaj Ludvig-
sen i Nanortalik. Overrækkelsen af Nersornaat skete i Nanor-
talik ved en mindre højtidelighed afholdt af Formanden for 
Inatsisartut.

Formandens deltagelse i den 2. Nordlige dimen-
sions parlamentariske konference i Tromsø
Formanden for Inatsisartut deltog i en konference i Tromsø i 
dagene 22. – 23. februar. Konferencen er den anden af sin art 
og tager udgangspunkt i et nordisk samarbejde, der startede 
under Finlands formandskab i Nordisk Råd. Rusland deltager 
også i samarbejdet. Formanden for Inatsisartut holdt et indlæg 
om den arktiske sundhedssamarbejdsaftale, som blev indgået 
under konferencen mellem de arktiske sundhedsministre i Nuuk 
den 16. februar 2011. Under konferencen i Tromsø afholdt 
Vestnordisk Råds Præsidium ligeledes det første møde i 2011 
omkring planlægningen af VNRs temakonference og årsmøde i 
juni og august.

Forsvarsministerens besøg
Formanden for Inatsisartut havde besøg af Forsvarsminister 
Gitte Lillelund Beck den 16. maj 2011 i forbindelse med hendes 
rejse til Grønland, hvor målet var at orientere sig om mulighe-
derne for den nye placering af Arktisk Kommando. Forsvarsmi-
nisteren ønskede at mødes med formanden for at høre, hvilke 
politiske holdninger der var til en ny placering af den kommende 
Arktiske Kommando.

Beslutningen omkring den nye placering af Arktisk Kommando i 
Folketinget forventes ikke at ske før efter sommeren 2011. 

EU parlamentarikere på besøg
I forbindelse med Vestnordisk Råds Præsidiums andet møde, 
der blev afholdt i Nuuk den 19. maj, havde VNRs præsidium 
besøg af fem EU parlamentarikere. Præsidiet og EU parlamen-
tarikerne holdt flere møder under besøget i Nuuk, herunder 
med formanden for Naalakkersuisut, Naalakkersuisoq for 
Fiskeri, Fangst og Landbrug samt Naalakkersuisoq for Erhverv 
og Råstoffer. Derudover holdt de møde med Råstofudvalget og 
Fiskeriudvalget, ICC og Greenland Development A/S.

Hovedbudskabet fra EU parlamentarikerne var, at de vil arbejde 
for, at der afholdes en høring i EU omkring de økonomiske 
konsekvenser, som fangerne i Grønland har oplevet i forbindelse 
med importforbuddet af sælskind til EU og den manglende 
positive effekt af inuit-undtagelsen.

EU parlamentarikere på besøg

Formandskabet på officielt besøg i Newfoundland Labrador


