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KAPITEL 1 ÅRSBERETNING 2020

Inatsisartutåret 2020 startede som et helt alminde-
ligt arbejdssår for Inatsisartut, men sluttede på en helt 
usædvanlig måde, som følge af den verdensomspæn-
dende pandemi der startede i marts 2020 for Grønland.

2020 blev et historisk anderledes år - ikke bare for 
Grønland - men for hele verden. Hele verden blev ramt 
af en pandemi, i form af en coronavirus kaldet COVID19 
og som begrænsede os alle i både vores hverdag og vo-
res liv. 

Formandskabet og andre udvalg nåede i januar, at af-
holde få udlandsrejser til Europa, uden at ane at Grøn-
land skulle blive lukket ned fra marts måned og med ud-
sigt til en ukendt virus der bredte sig over hele verden 
og som satte alt i stå og på en sådan måde som vi aldrig 
har oplevet før. 

Inatsisartut måtte således først udsætte den planlagte 
forårssamling og uden at kunne sige i hvor lang tid. Der-
næst måtte Inatsisartut indkaldes til en helt ekstraor-
dinært og hasteindkaldt samling den 1. april, hvor der 
måtte vedtages en hastelovgivning i forbindelse med 
den pandemi vi var midt i. Der var behov for en haste-
lovgivning, for at inddæmme og afbøde de konsekven-
ser, der var forventet som følge af spredningen af coro-
navirusen.

Denne lovgivning skulle give Naalakkersuisut de red-
skaber, de skulle bruge, for at håndtere pandemien. Der 
blev således tillagt Naalakkersuisut et stort ansvar for 
håndteringen af pandemien, hvilket også gav anledning 
til mange drøftelser undervejs om, hvorvidt Inatsisar-
tut i denne lov var blevet sat for meget ud af den parla-
mentariske kontrol med Naalakkersuisut.

Inatsisartuts mulighed for at samles i denne konkrete 
situation, var derfor særligt udfordret ved, at der var 
lukket for trafik, både inden for landets grænser og 
uden for landets grænser. Inatsisartut måtte derfor på 
en helt særlig måde, sikres et beslutningsdygtigt antal 
medlemmer i salen, hvorfor der ekstraordinært måt-
te indkaldes et antal suppleanter, der var fastboende 
i Nuuk og som alene blev kaldt ind på baggrund af de-
res bopæl i Nuuk og uden for den normale rækkefølge i 
stedfortræder listen. Denne model blev godkendt i ud-
valget for forretningsordenen, og som gjorde det mu-
ligt at indkalde medlemmer der sikrede både partier-
nes størrelsesforhold og at der var 16 beslutningsdyg-
tige medlemmer tilstede i salen, på denne helt særlige 
og specielle mødedag.

Siden beslutningen i marts måned om nedlukning af 
samfundet trådte i kraft, har formanden for Inatsisar-
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tut inddraget og holdt jævnlige møder med både for-
mandskabet, udvalget for forretningsordenen og parti-
formændene, for at sikre at parlamentets arbejde kun-
ne fortsætte. Dette har derfor også været en tryktest 
på forskellen på Inatsisartut og Naalakkersuisut og 
magtens tredeling. 

Arbejdet omkring Inatsisartut blev således udfordret 
af den igangværende pandemi og beslutningsproces-
serne mellem den lovgivende og den udøvende magt.

Inatsisartut nåede dog, at gennemføre en 14 dages for-
årssamling, hvor kun de allernødvendigste sager blev 
behandlet. Coronasituationen blev således holdt under 
kontrol i Grønland, som følge af de skærpede krav til 
rejser til landet. Og i takt med genåbningen af samfun-
det op til sommerferien og efter sommerferien kunne 
Inatsisartut således også afholde en nogenlunde nor-
mal efterårssamling, som startede den 25. september 
og sluttede 27. november. Efterårssamlingen blev plan-
lagt til at skulle fortsætte med en 14 dages vintersam-
ling fra den 16. februar 2021, men nåede kun den før-
ste mødedag hvor der blev udskrevet til valg den 6. april 
2021, sammen med kommunalvalget.

Som noget helt særligt måtte andre faste møder ud-
sættes, herunder det årlige kontaktudvalgsmøde med 
folketingets præsidie, Vestnordisk Råds årsmøde som 
blev udskudt og afholdt som et digitalt møde og mine 
årlige møder med Færøernes og Islands parlaments-
formænd måtte også udsættes.

Det var således ikke kun Inatsisartut, der blev omfattet 
af den helt særlige situationen - det gjaldt for hele lan-
det og alle institutioner og virksomheder og borgere. 
Men ved årets udgang var der under 30 borgere i hele 
Grønland, der havde været smittet og det var på alle 
måder en flot statistik, sammenlignet med resten af 
verden, der har oplevet pandemien langt værre og med 
mange dødsfald som følge af COVID19.

Dette års beretning fra Inatsisartut vil således afspejle 
pandemien i form af et stort mindreforbrug  og få ud-
valgsrejser.

God læselyst.

ÅRSBERETNING 2020 KAPITEL 1

Vivian Motzfeldt 
Formand for Inatsisartut, april 2021

Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt i perioden 3. oktober 2018 - 6. april 2021
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OM FORMANDEN FOR INATSISARTUT
Formanden for Inatsisartut er beskæftiget med vare-
tagelsen af formandskabets opgaver i en fuldtids stil-
ling. Sammen med Formandskabet for Inatsisartut er 
formanden ansvarlig for varetagelsen af en lang række 
opgaver til sikring af hensigtsmæssige arbejdsbetin-
gelser for Inatsisartut og dets medlemmer samt sam-
spillet mellem Inatsisartut og Naalakkersuisut.

Formanden har blandt andet til opgave

• at repræsentere Inatsisartut udadtil

• at lede møderne i Inatsisartut

•  at drage omsorg for at Inatsisartut og udvalgenes  
arbejde tilrettelægges og afvikles hensigtsmæssigt.

FORMANDEN FOR INATSISARTUT

1) ikke opgjort

Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt blev valgt første gang den 3. oktober 2018.

Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt blev genvalgt den 20. september 2019.

Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt blev genvalgt den 25. september 2020.

2017 2018 2019 2020
Rejser 9 4 6 0
Rejseudgifter i kr.
Inklusiv administrationsudgifter

106.113 573.071 573.097 194.560

Orienteringsbesøg og -møder 6 1 – 2
Seminarer og konferencer 1 1 – –

 ina.gl/formanden
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REJSER
Dato Sted Formål
– – Flere planlagte rejser og møder blev aflyst som 

følge af COVID19 situationen og rejserestriktio-
nerne.

24.02-29.02 Oslo Møde med Stortingets formand Tone Wilhelmsen 
Trøen 

24.02-29-02 Oslo Møde med den danske ambassadør Jarl Frijs-Mad-
sen i forbindelse med formandskabets oriente-
ringsbesøg i Stortinget 

01.03-06.03 København Møde med Folketingets formand Henrik Dam 
Kristensen i forbindelse med formandskabets 
orienteringsbesøg i folketinget

23.09 Nuuk, Katuaq Digital fejring af den Vestnordiske dag med de 2 
øvrige vestnordiske hovedstæder Reykjavik og 
Torshavn. Temaet var sprog, kultur og identitet i et 
musikalsk perspektiv
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MØDE MED STORTINGETS FORMAND TONE WILHELMSEN TRØEN OG STORTINGETS  
PRÆSIDIE I OSLO
Formanden mødtes med Stortingets formand i Oslo til 
drøftelse af parlamentarisk arbejde og for at hente in-
spiration fra Stortingets forretningsorden. Formænde-
ne drøftede blandt andet reglerne og udfordringer om-
kring mødeledelse og taletider i det norske parlament 

og andre erfaringer omkring det parlamentarisk arbej-
de og praksis.

Formanden mødtes med Stortingets formand i forbin-
delse med formandskabets arbejdsbesøg i Stortinget 
og møde med Stortingets præsidie.

Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt og Stortingets formand Tone Wilhelmsen Trøen under besøg i det norske parla-
ment Stortinget, Oslo
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ÅRSBERETNING 2020

MØDE MED DEN DANSKE AMBASSADØR I 
OSLO JARL FRIJS-MADSEN, DANMARKS AM-
BASSADØR TIL NORGE
Under formandskabets arbejdsbesøg i Stortinget, 
mød  tes formanden og formandskabet med den danske 
am bassadør, der inviterede formandskabet til residen-
sen til middag og informerede formandskabet omkring 
forskellige politiske mærkesager i Norge samt generel 
information om Norges økonomi.

KAPITEL 2

Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt og den danske 
ambassadør til Norge Jarl Frijs-Madsen under formandska-
bets arbejdsbesøg i Norge

Billede fra venstre: Stortingets formand Tone Wilhelmsen 
Trøen, Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Gene-
ralsekretæren Ellen Kolby Chemnitz i Stortinget Oslo
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ÅRSBERETNING 2020

MØDE MED FOLKETINGETS FORMAND  
HENRIK DAM KRISTENSEN
Formanden holdt et kort møde med folketingets for-
mand under formandskabets arbejdsbesøg i folketin-
get. Folketingets formands sekretariat, havde således 
sammensat et program for formandskabet til deres ar-
bejdsbesøg i folketinget, herunder med et besøg i sa-
len og overværelse af mødeledelsen i salen under en 
spørgetime. Formandskabet aflagde et arbejdsbesøg i 
folketinget i forbindelse med formandskabets arbejde 
med forslag til ændringer af forretningsordenen. 

FORMANDENS DELTAGELSE VED NAPAS 
MARKERING AF VESTNORDISK DAG I  
KATUAQ
Vestnordisk Dag afholdes hvert år for at fejre samar-
bejdet og samhørighededsfølelsen mellem de 3 nabo-
lande Færøerne, Island og Grønland. Efterårsjævndøgn 
blev valgt for dagen til markering af vestnordisk histo-
rie og kulturen i de vestnordiske lande.

NAPA, Nordens institut i Grønland havde således invi-
teret til fejringen af Vestnordisk Dag, med deltagelse 
af unge kreative kræfter som Niviaq Korneliussen, Jo-
sef Tarrak og Pivinnguaq Mørch som hver holdt et op-
læg omkring temaerne sprog, identitet og kultur.

Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt åbnede 
som Delegationsformand for vestnordisk Råd begiven-
heden sammen med Naalakkersuisoq og Nordisk sam-
arbejdsminister Steen Lynge og der var mulighed for at 
følge arrangementet direkte fra Katuaq via internettet.

FORMANDENS TRADITIONSRIGE MODTA-
GELSE AF FODBOLD HOLD PÅ ÅRETS SIDSTE 
DAG
På årets sidste dag har det i mange år været en traditi-
on at formanden for Inatsisartut giver en lille reception 
for nytårs fodboldstuneringens deltagere fra klubber-
ne NÛK og GSS.  Dette afholdes traditionen tro også i 
Hans Egedes hus hvor deltagerne har mulighed for at 
ønske hinanden godt nytår.  

KAPITEL 2

Formandskabet på besøg hos folketingets formand. 
Fra venstre: Nikkulaat Jeremiassen, Mimi Karlsen, Peter 
Olsen, Vivian Motzfeldt, Henrik Dam Kristensen og Justus 
Hansen
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FORMANDSKABETS MEDLEMMER 27. OKTOBER - 31. DECEMBER
Navn Parti

Formand for Inatsisartut Vivian Motzfeldt Siumut
1. næstformand Mimi Karlsen Inuit Ataqatigiit
2. næstformand Simigaq Heilmann Demokraterne
3. næstformand Nikkulaat Jeremiassen Siumut
4. næstformand Peter Olsen Inuit Ataqatigiit

FORMANDSKABETS MEDLEMMER 1. JANUAR - 27. OKTOBER
Navn Parti

Formand for Inatsisartut Vivian Motzfeldt Siumut
1. næstformand Mimi Karlsen Inuit Ataqatigiit
2. næstformand Justus Hansen Demokraterne
3. næstformand Jens Danielsen, suppleant Siumut
4. næstformand Peter Olsen Inuit Ataqatigiit



ÅRSBERETNING 2020

OM FORMANDSKABET
Inatsisartut vælger jf. § 3 i Forretningsorden for Inat  si-
sar  tut efter ny valg og ved begyndelsen af hvert Inatsi-
sartutår en formand og fire næstformænd, som tilsam-
men ud gør Formandskabet for Inatsisartut.

Formandskabet repræsenterer Inatsisartut både eks-
ternt og internt i Inatsisartut, og va retager planlægnin-
gen og til rettelæggelsen af samlinger ne og arbejdspro-
cesserne i Inatsisartut generelt.

Formandskabets arbejdsop ga  ver vedrører især plan-
lægningen og afviklingen af Inatsisartuts samlinger. 
Formandskabet evaluerer løbende afviklingen af sam-
lingerne med henblik på at højne og fremme den politi-
ske proces.

 ina.gl/formandskabet

KAPITEL 3
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FORMANDSKABETS AKTIVITETER
2017 2018 2019 2020

Rejser 2 1 2 0
Rejseudgifter i kr.
Inklusiv administrationsudgifter

558.612 690.046 387.844 452.983

Orienteringsbesøg og -møder 3 3 3 2
Seminarer og konferencer 2 1 2 0
Interne møder 34 21 37 42

REJSER
Dato Sted Formål
24.02-29.02 Oslo Formandskabet arbejdsbesøg i Stortinget
01.03-06.03 København Formandskabets arbejdsbesøg i Folketinget
16.08 - 20.08 Maniitsoq Formandskabsmøde med forberedelse og plan-

lægning af efterårssamlingen 
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KAPITEL 3

ORIENTERINGSBESØG OG -MØDER
Dato Deltager(e) og sted Formål
24.02-29.02 Oslo Arbejdsbesøg i Stortinget omkring forretningsor-

denen og formandskabets besøg hos Stortingets 
Præsidie

01.03-06.03 København Arbejdsbesøg i Folketinget  omkring forretnings-
ordenen og uformelt møde med folketingets 
formand  Henrik Dam Kristensen

Formandskabet fra venstre: Jens Danielsen, Mimi Karlsen, 
Vivian Motzfeldt, Peter Olsen, Justus Hansen

Billede fra venstre: Simigaq Heilmann, Mimi Karlsen, Vivian 
Motzfeldt, Peter Olsen, Nikkulaat Jeremiassen
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FORMANDSKABETS ARBEJDSBESØG I STORTINGET I OSLO, NORGE
Der er flere interessante ligheder mellem Inatsisartuts 
forretningsorden og Stortingets forretningsorden, 
som formandskabet ønskede at udforske nærmere. 

Til eksempel kan det nævnes, at Stortinget har et ud-
videt Udenrigs- og forsvarsudvalg, hvor dette udvalg 
består af de ordinære medlemmer af det ordinære ud-
valg, Stortingets formand, lederne i partigrupperne. 
Dette udvidede udvalg har til opgave at drøfte vigtige 
spørgsmål med regeringen omkring udenrigspolitik, 
handelspolitik, sikkerhedspolitik og beredskab herun-
der terrorberedskab. Stortinget har desuden en arktisk 
parlamentarisk delegation. Stortinget oprettede den 
22. oktober 2009 en fast delegation for arktisk par-
lamentarisk samarbejde. Baggrunden for etableringen 
var den stigende interesse for Arktis både hos de ark-
tiske lande og i en række lande uden for denne kreds. 
Vigtige sektorer som delegationen varetager er ener-
gi, klimaændringer og miljø, maritim transport, helse og 
uddannelse. Delegationen består af seks medlemmer 
og seks suppleanter.

Stortingets formand kan ved starten af en debat vedta-
ge at begrænse varigheden af en debat og fordele tale-
tid mellem grupperne. Dette kan medføre at et medlem 
kan gives kortere eller længere taletid end det fastsat-
te.

I stortingets forretningsorden fremgår det ligeledes, 
at den som har ordet skal rette sin tale til formanden 
og taleren bør holde sig strengt til sagen under debat-
ten. Citater bør bruges i begrænset omfang og det skal 
fremgå klart af indlægget når citatet begynder og slut-
ter og taleren må oplyse hvor citatet stammer fra.

Formandskabet overværede ligeledes mødeledelsen af 
en spørgetime i Stortinget.

Disse ligheder og forskelle på det parlamentariske ar-
bejde, ønskede formandskabet at udforske nærmere i 
forbindelse med formandskabets arbejde med forslag 
til ændringer af forretningsordenen. 

Formandskabets arbejdsbesøg i Stor-
tinget i oslo
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FORMANDSKABETS ARBEJDSBESØG I FOLKETINGET
Formandskabet besøgte folketinget i forlængelse af 
arbejdsbesøget i Oslo for at drøfte de samme emner.

Arbejdsbesøget i folketinget omhandlede på samme 
måde informationssøgning omkring præsidiets hånd-
tering og organisering af mødeledelse i salen samt ori-
entering om processen i Udvalget for forretningsorde-
nens udarbejdelse af folketingets bidrag til Finanslo-
ven iht Grundlovens regler herom.

Formandskabet søger ligeledes inspiration fra andre 
parlamenter omkring taletider i salen og herunder prin-
cippet i folketinget om reglerne for 45 minutters tale-
tid til ordførerne samt nærmere information om den 
planlagte arktiske seminar som Inatsisartut var søgt 
om medvært til.

Formandskabet overværede ligeledes mødeledelsen i 
folketinget til en spørgetime.

Formandskabets arbejdsbesøg i folketinget omkring folketingets forretningsorden
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KAPITEL 3ÅRSBERETNING 2020

FORMANDSKABETS MØDE OM EM20 I MANIITSOQ
Formandskabet samles traditionelt i Nuuk til forbere-
delse af samlingerne. Formandskabet henlagde dette 
møde til Maniitsoq i august. Formandskabet drøftede 
ligeledes forslag til ændringer af forretningsordenen 

og dagsordenen til den kommende efterårssamling. 
Mødet fandt sted i tidligere Maniitsoq kommunes kom-
munalbestyrelses mødelokale.

Udflugts billede fra Maniitsoq fjorden under Formandskabets møde i Maniitsoq
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FORMANDSKABETS NEDSÆTTELSE AF EN 
ARBEJDSGRUPPE TIL AT SE PÅ FORSKELLI-
GE ARBEJDSFORHOLD FOR INATSISARTUT
Formandskabet besluttede på deres seminar i februar 
2019 at nedsætte en arbejdsgruppe til at belyse flere 
sager omkring arbejdet i Inatsisartut på baggrund af 
beslutningsforslag fra EM18 og med henvisning til re-
gelsætningen for kommende faste medlemsboliger. 

Inatsisartut besluttede ved EM18 under punkt 50, at 
der skal ske regulering af eftervederlaget for medlem-
merne af Inatsisartut, ligesom Inatsisartut har 1. be-

handlet punkt 59 på EM18 omkring forslag til ændring 
i partistøtte fra et fast beløb pr mandat til et fastbeløb 
pr stemme. Formandskabet ønsker at arbejdsgruppen 
skal belyse disse sager og skal danne grundlag for den 
videre politiske behandling af sagerne.  

Formandskabet nedsatte i februar 2020 en uvildig ar-
bejdsgruppe til at belyse flere sager og med henblik på 
forelæggelse af arbejdsgruppens resultater for for-
mandskabet til videre politisk behandling i Udvalget 
for Forretningsordenen.

KAPITEL 3 ÅRSBERETNING 2020

Arbejdsgruppen nedsat af formandskabet. Fra højre: Kaare Hagemann, Jakob Janussen, Peter Schultz, Vivian Motzfeldt, Mimi 
Karlsen, Peter Olsen, Justus Hansen, Nikkulaat Jeremiassen
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Sammensætning af Inatsisartut

4
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Parti 01.01-31.12
Siumut 10
Inuit Ataqatigiit 8
Demokraterne 6
Partii Naleraq 3
Atassut 2
Samarbejdspartiet 1
Nunatta Qitornai 1
Løsgænger 0

I alt 31

MANDATFORDELING

OM MANDATFORDELINGEN 
Inatsisartut har 31 medlemmer, som vælges for en 
4-årig periode.

Når valgets samlede resultat skal opgøres, foretages 
en sammentælling af stemmetallene for alle de opstil-
lede partier og kandidater. Mandaterne fordeles efter 
forholdstalsvalgsmetoden ved, at det fremkomne sam-
lede stemmetal, som hvert parti, hvert kandidatfor-
bund og hver enkeltkandidat har opnået divideres med 
divisorerne 1, 2, 3 op til det antal mandater, der skal 
vælges. Første mandat tilfalder herefter det parti, det 
kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har den 

højeste kvotient, andet mandat det parti, det kandi-
datforbund eller den enkeltkandidat, der har den næst- 
højeste kvotient, indtil alle mandater er fordelt.

De mandater, der tilkommer et parti eller et kandidat-
forbund, fordeles mellem partiets eller forbundets 
kandidater således, at første mandat tilfalder den kan-
didat, der har opnået det højeste antal stemmer, andet 
mandat den kandidat, der har opnået det næsthøjeste 
antal stemmer, indtil alle mandater, som tilkommer det 
pågældende parti eller kandidatforbund, er fordelt.
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ORLOV OG MIDLERTIDIGT FRAVÆR
Navn Periode Periode Periode Periode Periode
SIUMUT
Laura T. Uitsatikitseq 01.01-01.05
Karl Kristian Kruse 21.10-20.11
Anders Olsen 15.05-20.05
Jens Danielsen 01.03-01.09 18.10-06.11

INUIT ATAQATIGIIT
Mimi Karlsen 28.09-21.11

DEMOKRATERNE
Steen Lynge 25.09-31.12
Anna Wangenheim 25.09-31.12
Simigaq Heilmann 06.10-13.10

PARTII NALERAQ
–

ATASSUT
Siverth K. Heilmann 13.10-14.10 25.10-30.11

SAMARBEJDSPARTIET
Tillie Martinussen 29.10-05.11

NUNATTA QITORNAI
–

LØSGÆNGER
–
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Navn Periode Periode Periode Periode
SIUMUT
Nikkulaat Jeremiassen 01.01-01.03 01.03-01.05 25.09-31.12
Mala Høy Kuko 01.01-01.03 27.10-30.11

INUIT ATAQATIGIIT
Mariane Paviasen 28.09-20.10
Agathe Fontain 27.10-21.11

DEMOKRATERNE
Rachel H. Ingemann 25.09-31.12
Bo Martinsen 25.09-31.12

PARTII NALERAQ
–

ATASSUT
Bentiaraq Ottosen 03.11-30.11

SAMARBEJDSPARTIET
–

NUNATTA QITORNAI
–

LØSGÆNGER
–

SUPPLEANTER
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OM SUPPLEANTER OG ORLOV
Hvis et medlem af Inatsisartut anmoder om at udtræ-
de af Inatsisartut, afgør Inatsisartut, hvorvidt anmod-
ningen kan imødekommes. I perioderne udenfor sam-
lingerne afgøres dette dog af Formandskabet for Inat-
sisartut. Ønsker et medlem af Inatsisartut orlov fra 
Inatsisartut som følge af sin helbredstilstand, barsel, 
forretninger eller lignende væsentlige årsager, afgør 
Formandskabet for Inatsisartut, hvorvidt anmodningen 
kan imødekommes. Formandskabet kan ligeledes god-
kende orlov for medlemmer af Inatsisartut, som ønsker 
at varetage hvervet som medlem af Naalakkersuisut. 

Ønsker et medlem af Naalakkersuisut orlov som følge 
af helbredstilstand eller anden væsentlig årsag, afgør 
Formanden for Naalakkersuisut, hvorvidt begæringen 
kan imødekommes. Hvis formanden for Naalakkersui- 
sut selv ønsker orlov vil dette forudsætte godkendelse 
fra Inatsisartut.

Udtræder et medlem af Inatsisartut, bliver umyndig-
gjort, afgår ved døden, bevilges orlov eller har lovligt 
forfald af en vis varighed, indkaldes en stedfortræder 
til at deltage i forhandlingerne i Inatsisartut. Det sam-
me er tilfældet, hvis Inatsisartut træffer afgørelse om, 
at et medlem af Inatsisartut har mistet sin valgbarhed. 
Når et medlem efter orlov eller midlertidigt forfald 
genoptager sit hverv som medlem af Inatsisartut, ud-
træder stedfortræderen.

Stedfortræderen er den person på valglisten, som har 
fået flest stemmer i forhold til den sidste person, som 
kom ind i Inatsisartut.
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PARTISKIFT ELLER UDTRÆDEN AF INATSISARTUT (NEDLÆGGELSE AF MANDATET)
Navn Dato Indtræden / Partiskift / Udtræden
Laura T Uitsatikitseq 01.09 Udtræden af Inatsisartut
Aqqa Samuelsen 20.10 Udtræden af Inatsisartut

HVIS ET MEDLEM SKIFTER PARTI
Når man har opnået valg til Inatsisartut, er mandatet 
personligt, også selv om det helt eller delvist er opnået 
via partistemmer. Vælger et medlem i løbet af valgpe-
rioden at skifte parti eller blive løsgænger, bevares den 
pågældendes mandat, og vedkommende forbliver med-

lem af Inatsisartut. Hvis en kandidat, der har skiftet 
parti, i en periode er fraværende, er det kandidatens 
oprindelige parti der må indkalde en stedfortræder fra 
kandidatlisten.
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Vivian Motzfeldt

Hermann  
Berthelsen

Kim Kielsen

Jens Danielsen Nikkulaat  
Jeremiassen

Doris J. Jensen

Erik Jensen

Rachel H.  
Ingemann

Nivi Olsen

Anders Olsen

Simigaq  
Heilmann

Bo MartinsenJustus Hansen Malene V.  
Rasmussen

Karl Kristian 
Kruse

Henrik Fleischer

MEDLEMMER AF INATSISARTUT PR. 31.12.2020
Siumut

Demokraterne
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Siverth K.  
Heilmann

Hans Enoksen

Mute B. Egede

Mikivsuk  
Thomassen

Aqqalu  
Jeremiassen

Jens Napaattooq

Aqqaluaq B. 
Egede

Mariane Paviasen

Peter Olsen Sofia GeislerMimi Karlsen Stine Egede

Pele Broberg

Atassut

Partii Naleraq

Inuit Ataqatigiit

 ina.gl/medlemmer

KAPITEL 4

Aleqa HammondTillie Martinussen

Nunatta 
Qitornai

Samarbejds-
partiet
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Mala Høy Kuko Agathe Fontain Jane P. Lanz Malene Broberg Bentiaraq  
Ottosen

Paninnguaq M. 
Kruse

SUPPLEANTER 2020
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Laura T.  
Uitsatikitseq

Aqqa Samuelsen

MEDLEMMER DER ER UDTRÅDT 2020
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Særlige begivenheder
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OVERSIGT OVER SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Dato Begivenhed Deltagere
18.01 Kulturnat Inatsisartut
27.01 Åbne samråd i Inatsisartut Inatsisartut
Marts Udlån af Bodil Kaalunds maleri til Frederiksborg 

slotsmuseum i anledning af Dronningens 80 års 
fødselsdag

Inatsisartut

08.04 Ny skærm i salen
16.04 Dronning Margrethes 80 års fødselsdag
05.05 En film fra Inatsisartut under corona pandemien Inatsisartut

KULTURNAT 2020
Bureauet for Inatsisartut afholdt kulturnat den 18. ja-
nuar 2020. Der var som sædvanligt mange besøgende 
af både unge som gamle.

Der blev afholdt de sædvanlige aktiviteter i form af vis-
ning af salen og ”kaffemik” i medlemmernes kaffestue. 
Der var mulighed for at vinde præmier ved en boldleg 
og quizz om Inatsisartut. Både børn og voksne fik mu-
lighed for at få taget et billede fra talerstolen i salen og 
formanden for Inatsisartut fortalte de besøgende om 
arbejdet i salen.

Der blev udloddet 10 præmier til børn og voksne og der 
var 150 der havde deltaget i quizz konkurrencen.  

Besøgende i Inatsisartuts kaffestue under kulturnatten
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ÅBNE SAMRÅD I INATSISARTUT
Det er glædeligt at konstatere, at et udvalg har benyt-
tet muligheden for at afholde det første åbne samråd 
den 27. januar 2020 og at det blev modtaget positivt 
af alle.

Muligheden for åbne samråd blev etableret ved æn-
dringen af Forretningsorden for Inatsisartut under ef-
terårssamlingen 2008. Det er således 12 år siden at 
muligheden blev indført i forretningsordenen.

Det er alle udvalg der kan afholde åbne samråd og det 
er også udvalgene selv, der afgør om et samråd skal 
være åbent.

Det fremgår også af forretningsordenen, at åbne sam-
råd der afholdes for åbne døre skal optages på bånd el-
ler lignende medie.

Der er dog behov for præcisering af et par forhold, om-
kring afholdelsen af det første åbne samråd.

I og med at det var første gang, at Inatsisartut skulle af-
holde et åbent samråd, så var det også det første gang, 
at vi skulle have testet de rammer som Inatsisartut til-
lader for at afholde et sådan møde.

Inatsisartut skal først og fremmest sikre rammerne for 
mødets afholdelse for medlemmerne og for deltagel-
sen fra Naalakkersuisut, herunder de tekniske krav til 
tolke- og telefonudstyr og øvrige tekniske rammer.

Når det ikke er alle medlemmer af et udvalg, der kan 
være i Nuuk til det åbne samråd, må der stilles store 
krav til det tekniske udstyr, for at sikre medlemmernes 
deltagelse og dette prioriteres selvsagt højst.

Dernæst skal der sikres adgang og rammer for de gæ-
ster der ønsker at overvære mødet, uden at dette for-
styrrer mødet med unødig støj. De to eksisterende mø-
delokaler i Inatsisartut er i udgangspunktet meget små 

møderum og som naturligt vil begrænse de muligheder 
der kan tilbydes de som ønsker at overvære åbne sam-
råd.

Der vil naturligvis ske en evaluering af det første åbne 
samråd, dels for at sikre at møderne afholdes på den 
måde som de var tiltænkt og dels for at sikre at de sker 
inden for de fysiske rammer som Inatsisartut udgør.  

Foreløbig må vi konstatere, at gennemførelsen af det 
åbne samråd forløb godt og planmæssigt og med den 
hensigt der var med at lave åbne samråd.

UDLÅN AF BODIL KAALUNDS MALERI TIL 
DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM FRE-
DERIKSBORG SLOT I FORBINDELSE MED H.M. 
DRONNINGENS 80 ÅRS FØDSELSDAG
I forbindelse med Dronning Margrethes 80 års fød-
selsdag den 16. april 2020 blev Inatsisartuts maleri af 
hjemmestyrelovens overrækkelse fra 1979 udført af 
Bodil Kaalund og udlånt for anden gang til Det Natio-
nalhistoriske Museum Frederiksborg Slot.

Ansøgningen om lån af maleriet blev fremsendt i fe-
bruar 2019. Udlånet skulle finde sted i perioden marts 
2020 til september 2020. Men på grund af de lange 
corona nedluknings perioder i Danmark, søgte muse-
et formandskabet om et forlænget udlånsperiode, så-
ledes at maleriet er udlånt fra Inatsisartut fra marts 
2020 til september 2021.

Sidste gang museet lånte maleriet var i 2012 ved Dron-
ning Margrethes 40 års regentjubilæum.
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Billede fra udstillingen af Inatsisartuts maleri stillet til rådighed for Inatsisartut af Det Nationalhistoriske Museum Frederiks-
borg Slot 
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NY STORSKÆRM I SALEN
Den mest kendte og vel også den vigtigste tv-skærm i 
Grønland blev nedtaget i april. Syv mand måtte der til 
for at bære Inatsisartutsalens hoved-skærm ud. Det 
elektroniske stemmesystem i Inatsisartutsalen skulle 
moderniseres, og i første omgang skiftes den næsten 
12 år gamle skærm, der bruges ved afstemninger i sa-
len. 

Det var folk fra fragt- og shippingfirmaet Usisaat, der 
pillede den 250 kilo tunge skærm ned fra væggen i par-
lamentssalen, efter de havde bygget sig sikker grund 
under fødderne med en stak Europapaller. For at sikre 
at hverken skærm eller sal tog skade under operatio-
nen, valgte flyttefolkene at bære den tunge skærm ud 
på altanen ved siden af salen. På vej ud til altanen blev 
skærmen båret på hænder og med seler, og det lykke-
des de syv flyttefolk at gå med skærmen uden at be-
skadige noget af det fornemme interieur i Inatsisartuts 
historiske omgivelser. 

Da først skærmen stod sikkert på balkonen, kunne en 
kran få fat nede fra gaden, og det 100 tommer store 
stykke elektronik blev svunget ned til den ventende 
flyttebil. Inatsisartut har uden regning doneret skær-
men til sports- og multihallen Inussivik i Nuuk, hvor den 
vil blive brugt fremover.   

38

Nedtagning af storskærm
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DRONNING MARGRETHES 80 ÅRS FØDSELS-
DAG DEN 16. APRIL 2020
Inatsisartut sendte Dronning Margrethe lykønskning 
på hendes 80 års fødselsdag som traditionen byder sig. 
Det blev dog alt andet end en normal fødselsdag. Dron-

ningen havde i god tid udsendt invitation til sin 80 års 
fødselsdag men måtte på grund af corona situationen 
aflyse dette.

 

 

 

 

Formand for Inatsisartut Vivian Motzfeldt og  
Hr. Jørgen Wæver Johansen 

 

 

rsvp@kongehuset.dk 

Invitationen skal medbringes og 
forevises politiets sikkerhedskontrol 

Fotografering under arrangementet frabedes 
94 

 

Dronningens invitation til sin 80 års fødsesldag til formanden for Inatsisartut, men som måtte aflyses pga coronasituationen
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Markeringen af Dronningens 80 års fødselsdag under corona pandemien
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EN FILM BLEV TIL FRA INATSISARTUT UNDER CORONA PANDEMIEN
I foråret 2020 stod det politiske liv i corona-krisens 
tegn og vendte op og ned på vores normale dagligdag, 
alle steder i landet.

Inatsisartut har også været forhindret i at kunne sam-
les på normal vis.  Mange politikere har savnet det po-
litiske arbejde i Inatsisartut, ligesom mange borgere 
savner at høre fra deres folkevalgte. I maj samledes 
Inatsisartut til en meget kort forårssamling.  

Med udgangspunkt i de politiske ordføreres taler fra 
salen, under den ekstraordinære samling i april 2020, 
er der udarbejdet en lille kort film, som en særlig hilsen 
fra Inatsisartut til borgerne, for den COVID19 periode 
vi sammen har været igennem og stadig gennemlevede 
ved årets udgang.

Filmen har taget udgangspunkt i den helt særlige tid vi 
befandt os i og er tænkt som et supplement til pressens 
løbende dækning af det politiske arbejde i Inatsisartut. 
At vores politikere kærer sig for vores land, er i sagens 
natur ingen nyhed men kan ind i mellem gå i glemslen 
midt i de politiske diskussioner. I filmen er der derfor 
samlet en række partiordførerindlæg fra XM20 og hvor 
politikerne netop udtrykker nogle af de tanker de har 
omkring den corona krise vi har gennemlevet.

Filmen hedder ”Inussiarnersumik Inatsisartunit – Parla-
mentets hilsen” fra 15. maj 2020. Filmen kan se på Inat-
sisartuts hjemmeside.



Ekstraordinære møde i salen april 2020 ved Coronas første periode
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NEKROLOG
Tidligere Formand for Inatsisartut Daniel Skifte afgik ved døden, onsdag den 4. marts 2020. Han blev 84 år.
Mindeord over Daniel Skifte

Daniel var en af de få efterkommere af fangere, som valgte at tage en højere uddannelse i 50´erne da han netop 
valgte at tage en læreruddannelse i Ranum i tiden 1956-61, hvorefter han fungerede som lærer i Lyngby-Taarby 
i perioden fra 1961-65. Det siger noget om den vilje som Daniel havde til at søge nye veje på et tidspunkt, hvor de 
fleste grønlændere ikke fandt meningen ved at tage sig en uddannelse.

 Daniel var foregangsmand inden for sportsforeninger idet han var stifter af Grønlands første skiklub NSP i 1967, 
ligesom han medvirkede til stiftelse af Grønlands Badmintonforbund, Grønlands Boldspils Union, Grønlands Ski-
forbund og Grønlands Håndboldsforbund. Han var også en fornem sportsudøver i sine unge dage, eftersom han del-
tog ved vinter OL i Langrend i Innsbruck, Østrig hvor ca. 1100 idrætsudøver fra 36 lande deltog ved legene. 

Hans politiske arbejde gik for alvor i gang da han blev valgt ind i Landstinget i 1995, og hvor han fungerede som 
Landsstyremedlem for Økonomiske Anliggender og Boliger i perioden fra marts 1995 til marts 1999. Han var For-
mand for Landstinget i sin sidste politiske karriere fra 2001 – 2002, hvorefter han forlod sin politiske karriere i en 
alder af 66 år.

Daniel Skifte fik Selvstyrets fornemste fortjenstmedalje Nersornaat i guld i 2015, som anerkendelse for sit poli-
tiske virke.  

Ud over hans mangeårige politiske virke var Daniel kendt for at være en rigtig gentleman med stor venlighed og 
respekt for sine medmennesker.

Æret være hans minde.

ÅRSBERETNING 2020
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NEKROLOG
Tidligere medlem af Inatsisartut Gerhardt Petersen afgik ved døden i Qaqortoq mandag den 30. marts 2020 efter 
længere tids kræftsygdom i en alder af 64 år.
Mindeord om Gerhardt Petersen

Gerhardt Petersen var søn af husmor Apollonie Thomsen og blev født den 13. april 1955 i Narsaq.

I 1976 bestod Gerhardt Petersen sin handelseksamen og blev ansat som handelsassistent i daværende Kongelige 
Grønlandske Handel(KGH), hvorefter hans karriere kun gik opad med en forfremmelse i 1988 til handelschef og i 
en tid hvor KGH gennemgik en grundlæggende og historisk stor omlægning fra den statsejede institution til det vi 
kender som KNI i dag.

Gerhardt Petersens lederevner og hans vilje til at medvirke aktivt i arbejdet med den efterfølgende omstrukture-
ringen af KNI, var uden tvivl et af grundene til at han blev udpeget som KNI´s Koncernchef i 1992.

Han arbejdede vedholdende for at forbedre livsvilkårene for sine medborgere og som viste sig særligt under hans 
virke som koncernchef, hvor han tog initiativ til en lang række forbedringer.

Han har eksempelvis været drivkraften bag udbygningen afbutiksfaciliteterne i bygder og yderdistrikter, ligesom 
han har været initiativtager til enrække uddannelser inden for handel og service, som udvikledes med landets egne 
ressourcer.

På baggrund af Gerhardts mange forskellige og ekstraordinære indsatser til fordel for det grønlandske samfund, 
blev han hædret med Grønlands Hjemmetyres fortjenstmedalje, Nersornaat af sølv den 8. april 2000.

Gerhardt Petersen nåede også at blive formand for partiet Atassut i 2009 og nåede at indtræde som suppleant i 
Inatsisartut i perioden 2013 til 2014.

Jeg sender mine dybeste kondolencer til hustruen, hans børn og hans familie.

Æret være hans minde.
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NEKROLOG
Tidligere medlem af Inatsisartut Suka K. Frederiksen afgik ved døden den 21. juli efter længere tids sygdom. Suka 
K. Frederiksen blev 55 år.
Det er med stor sorg, at vi fik at vide, at tidligere medlem af Inatsisartut Suka K. Frederiksen afgik ved døden den 
21. juli.

Suka K. Frederiksen blev valgt ind i Inasisartut efter valget november 2014. Suka K. Frederiksen valgte ikke at 
stille op til valget i 2018, og et af årsagerne var, at hun havde fået konstateret kræft under sin tid som Naalakker-
suisoq. 

Suka K. Frederiksen blev i 2016 valgt til Naalakkersuisut og var medlem af Naalakkersuisut til valget i 2018.

 Suka K. Frederiksens politiske karrierer startede i kommunalpolitikken, hvor hun sad i Narsaq kommunalbestyrel-
se i 2005-2009.

Suka K. Frederiksen var meget aktiv også efter at sygdommen blev konstateret, gik hun i gang med en bog, så hun 
kunne give sine medmennesker der rammes af kritisk sygdom styrke, både mentalt og fysisk.

Hun var selv et meget aktivt menneske og gik meget op i en sund levevis og hun kæmpede til det allersidste.

Suka K. Frederiksen efterlader sin ægtefælle Sofus og deres 4 børn, børnebørn og deres familie. Jeg sender mine 
dybeste kondolencer og tanker til hele Suka K. Frederiksens familie.

Æret være hendes minde.
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OM NERSORNAAT 
Grønlands Selvstyres fortjenstmedalje Nersornaat 
blev indstiftet i forbindelse med Hjemmestyrets 10 års 
ju bi læum i 1989. Medaljen er Selvstyrets fornemmeste 
aner kendelse, og medaljen kan tildeles personer, der i 
en længere periode og i væsentlig grad har ydet en for-
tjenstfuld indsats for Grønland, herunder grønlandsk 

sprog, kultur og anseelse. Formandskabet for Inatsi- 
sartut træffer beslutning om tildeling af medaljer. Me-
daljen tildeles enten i guld eller i sølv. Medalje i guld ud-
deles højest én gang årligt. Medalje i sølv uddeles hø-
jest fem gange årligt. I særlige tilfælde kan Formand-
skabet fravige dette antal.

Tildelte sølvmedaljer Overrakt
Jakob Kruse 15.06
Akulo Larsen 21.06
Louise Zeeb 22.06
Hans Jensen 03.07

TILDELTE NERSORNAAT

 ina.gl/fortjenstmedalje
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NERSORNAAT I SØLV TIL JAKOB KRUSE SOM ANERKENDELSE FOR EN LANG OG ENGAGERET 
INDSATS SOM FOREGANGSMAND I NORDGRØNLAND
Formanden for Inatsisartut, fremhævede blandt andet i 
sin tale for Jakob Kruse:

”Din tjeneste bragte dig til forskellige bygder i Nord-
grønland, hvor dit engagement i samfundets liv ikke 
gik ubemærket hen, da du gennem frivillig indsats be-
stræbte dig for, og stadigvæk i dag som 74-årig be-
stræber dig for, at forskellige samfundsgrupper får ad-
gang til velfærd.  

Du har eksempelvis været frontfigur i at indføre elfor-
syningen i Qaarsut i 1978 og har i ca. 15 år arbejdet i el-
foreningen(elværkiutileqatigiit), hvor du en del af tiden 
fungerede som formand for elforeningen. Du har lige-

ledes oprettet en systue for at give kvinderne beskæf-
tigelse i Qaarsut, ligesom du har oprettet forskellige 
sportsforeninger i forskellige bygder for at fremme 
bygdeborgernes fysiske, såvel som psykiske velfærd.

Dit engagement i foreningslivet udfoldede sig bl.a. i 
Blåkorset, Qimusseq, KNAPP, Systueforeningen Neriu-
naq, sportsforeningen Kalaaleq mv. i løbet af din livstid 
og du har ovenikøbet været bygderådsmedlem i Nia-
qornat, samt medlem af skolebestyrelsen i over 40 år 
i Uummannaq - Hvor du i den periode sad som formand 
i omkring 30 år.”

Formanden for Inatsisartut Vivian Motz-
feldt har den 15. juni 2020 tildelt Nersor-
naat i sølv til Foregangsmand Jakob Kruse 
i Hans Egedes Hus, Nuuk

Jakob Kruse modtog Nersornaat i sølv, 
som anerkendelse for en lang og engage-
ret indsats som foregangsmand i Nord-
grønland



ÅRSBERETNING 2020

49

KAPITEL 6

NERSORNAAT I SØLV TIL AKOLU LARSEN SOM ANERKENDELSE FOR EN LANG OG ENGAGERET 
INDSATS SOM ET FORBILLEDE OG ILDSJÆL I 
2. Næstformanden for Inatsisartut Justus Hansen, 
fremhævede blandt andet i sin tale for Akolu Larsen:

”Du har været madmor i Dronning Ingrids Børnehave i 
25 sammenhængende år hvor du, udover at lave fanta-
stisk mad, også viste omsorg for de små børn der gik i 
børnehaven.

Du har altid været der for børnene når de havde brug 
for trøst og kram, uanset om du havde travlt i køkke-
net, således har man altid kunne regne med at du hjalp 
til med børnene.

Du viste også din omsorg ved at strikke varme huer og 
handsker til de børn der ikke havde nogen, til det kolde 
og ubarmhjertige vintervejr i Østgrønland. Dette viser 
bl.a. hvor meget kærlighed og omsorg du havde til bør-
nene, også selvom du er alenemor til 4 efter din mands 
død.”

2. Næstformanden for Inatsisartut Justus Hansen har den 
21. juni 2020 tildelt Nersornaat i sølv til forbillede og ildsjæl 
Akolu Larsen i Hotel Angmagssalik, Tasiilaq

Akolu Larsen modtog Nersornaat i sølv, som anerkendelse 
for en lang og engageret indsats som et forbillede og ildsjæl 
i Tasiilaq
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NERSORNAAT I SØLV TIL LOUISE ZEEB SOM ANERKENDELSE FOR EN LANG OG ENGAGERET 
INDSATS VED UUMMANNAQ MEEQQAT ANGERLARSIMAFFIAT
Formanden for Inatsisartut, fremhævede blandt andet i 
sin tale for Louise Zeeb:

”Du var 17 år i 1959, da du blev ansat i den tidligere 
børnesanatorium der senere blev omdannet til et bør-
nehjem, hvor du i starten arbejdede som kiffaq, senere 
som pædagog og i sidste ende som afdelingsleder.

Du havde derfor 60 års jubilæum i Meeqqat Angerlarsi-
maffiat i Uummannaq den 11. marts 2020, hvor du fra 
at være en ufaglært medhjælper i starten, har arbejdet 
dig frem til en afdelingslederstilling, gennem kurser og 
uddannelse. Man kan sige at du er et bevis på at man 
kan opnå hvad man drømmer om, så længe man utræt-
teligt arbejder loyalt for det man brænder for.

Du har gennem din omsorg og væsen altid givet tryghed 
til børnene og bliver endda kaldt for aanaa og aanaajaa 
af børnene, hvilket er et tegn på at du har haft et tæt 
forhold til de børn der bor og har boet i børnehjemmet. 
Du har fulgt rigtig mange børn fra de var helt små til de 
blev store.

Sammen med børnehjemmet har du givet børnene en 
masse oplevelser eksempelvis gennem hundeslædetu-
re, men du har også opfyldt de helt basale behov såsom 
at give omsorg ved at putte dem, synge salme for dem 
og læse bibelen for dem.”

KAPITEL 6ÅRSBERETNING 2020

Formanden for Inatsisartut Vivian Motz-
feldt har den 22. juni 2020 tildelt Nersor-
naat i sølv til forbillede Louise Zeeb i 
Hans Egedes Hus, Nuuk

Louise Zeeb modtog Nersornaat i sølv, 
som anerkendelse for en lang og engage-
ret indsats i starten arbejdede som kiffaq, 
senere som pædagog og i sidste ende som 
afdelingsleder ved Uummannaq Meeqqat 
Angerlarsimaffiat
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NERSORNAAT I SØLV TIL HANS JENSEN I QAANAAQ SOM ANERKENDELSE FOR SIN LANGE OG 
ENGAGERET INDSAT SOM ERHVERVSDRIVENDE OG FOREGANGSMAND
Tredje næstformand for Inatsisartut Jens Danielsen 
fremhævede blandt andet i sin tale for Hans Jensen:

”Hans, du kom til verden i Dundas den 19. juni 1950. Din 
far var kateket og medlem af Landsrådet, Peter Jensen 
og din mor var Theresa Jensen. I 1953, da Thule Air Base 
blev etableret, blev du og din familie sammen med an-
dre 30 familier forflyttet fra Dundas. På grund af din 
fars stilling som kateket er I ad flere omgange flyttet 
fra Qaanaaq til Siorapaluk og retur.

Efter endt uddannelse på Ikast Handelsskole har du ar-
bejdet i KGH, der efterfølgende blev omdannet til KNI, 
hvor du blandt andet har fungeret som souschef for 
handelschefen, derudover har du ved siden af dit arbej-
de været koordinator for indkvartering af turister.

Dit arbejde med koordination har sået frø til tanken om 
at blive selvstændig, efterfølgende har du i 1992 sam-
men med din hustru som de første og eneste etableret 
Hotel i Qaanaaq.

Din hotelvirksomhed har fremmet turismen i Qaanaaq 
til gavn for lokalbefolkningens indtjening.”

KAPITEL 6 ÅRSBERETNING 2020

Tredje næstformand for Inatsisartut Jens Danielsen har 
den 3. juli 2020 tildelt en Nersornaat i sølv til Hans Jensen, 
Qaanaaq

Formandskabet for Inatsisartut har tildelt en Nersornaat i 
sølv til Hans Jensen i Qaanaaq som anerkendelse for hans 
mangeårige virke og engagement som erhvervsdrivende og 
foregangsmand
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§ 1 
Medaljen betegnes Nersornaat.

§ 2 
Medaljens udformning fremgår af vedlagte bilag. Medal-
jen bæres i et rødt og hvidt silkebånd knyttet som dansk 
ordensbånd. Det røde og hvide silkebånd er udformet 
som det grønlandske flag.

§ 3 
Medaljen tildeles af Formandskabet for Inatsi sartut. 
Inden tildeling konsulteres Nalaakkersuisut. Tildeling kan 
ske uden indstilling. Formandskabet kan uddelegere over-
rækkelsen til et medlem af Inatsisartut eller Naalakker-
suisut.

§ 4 
Medaljen kan tildeles danske og udenlandske statsborge-
re, der i en længere periode og i væsentlig grad har ydet 
en fortjenstfuld indsats for Grønland, herunder grøn-
landsk sprog, kultur og anseelse.

§ 5 
Medaljen uddeles i guld og sølv.

Medalje i guld uddeles højest 1 gang årligt. Medalje i 
sølv uddeles højest 5 gange årligt. I særlige tilfælde kan 
Formandskabet fravige dette antal. 

Medalje i guld skal tilbageleveres ved modtagerens død, 
mens medalje i sølv ikke skal tilbageleveres. Såfremt me-
dalje i guld ikke tilbageleveres, kan der kræves erstatning 
efter Formandskabets nærmere bestemmelse.

Sammen med medaljen modtager medaljemodtageren 
et diplom. Diplomet kan indeholde en begrundelse for 
tildelingen. Diplomet underskrives af formanden for 
Inatsisartut.

§ 6 
Når nogen, hvem medaljen er tildelt, gør sig skyldig i for-
hold, som ville have udelukket den pågældende fra at få 
medaljen tildelt, kan medaljen fratages den pågældende 
efter Formandskabets nærmere bestemmelse.

§ 7 
Medaljen kan uden særskilt tilladelse bæres alene eller 
sammen med danske og udenlandske ordner og medaljer. 
Medaljen bæres på venstre side af brystet, jfr. også her-
ved Kongehusets vejledning om bæring af dekorationer.

Således vedtaget af 
Formandskabet for  
Inatsisartut:

Nuuk, den 8. marts 2010

Josef Motzfeldt
Formand for Inatsisartut

/

Ellen Kolby Chemnitz
Generalsekretær

BESTEMMELSER FOR NERSORNAAT
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Nersornaat i guld og sølv
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§ 37 spørgsmål
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OM § 37 SPØRGSMÅL
I henhold til § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut kan 
et medlem indhente oplysninger om et offentligt anlig-
gende ved et spørgsmål til Naalakkersuisut. Spørgsmå-
let stilles skriftligt og indgives til Formanden for Inat-

sisartut, der anmelder spørgsmålet overfor Inatsisar-
tut, når det er omdelt. Spørgs målet skal være kort og 
be stemt affattet og ledsaget af en be grundelse.

OVERSIGT OVER ANTAL § 37 SPØRGSMÅL
Parti 2016 2017 2018 2019 2020
Siumut 63 75 46 25 18
Inuit Ataqatigiit 72 76 149 182 96
Demokraterne 29 78 40 39 30
Partii Naleraq 71 30 59 89 50
Atassut 24 6 12 11 11
Samarbejdspartiet - - 29 20 7
Nunatta Qitornai - - - 1 3
Løsgænger 24 6 1 – –

I alt 283 271 336 367 215
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INATSISARTUT OG DETS VIRKE ER REGULERET GENNEM LOV
Oplistningen giver en oversigt over den relevante lovgivning:
Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953 

Lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre

Forretningsorden for Inatsisartut af 12. november 
2010 med ændringer af 22. september 2011, 29. maj 
2012, 28. maj 2015,1. juni 2016 og 22. november 2019.

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsi-
sartut og Naalakkersuisut, som ændret ved Inatsisar-
tutlov nr. 12 af 29. november 2013, Inatsisartutlov nr. 
30 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 2 af 29. 
maj 2020 

Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk til-
skud til politisk arbejde, som ændret ved Landstingslov 
nr. 11 af 15. april 2003, Landstingslov nr. 1 af 12. maj 
2005, Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006, Inatsisartut-
lov nr. 16 af 3. december 2009, Inatsisartutlov nr. 25 
af 18. november 2010, og Inatsisartutlov nr. 4 af 3. juni 
2015 og Inatsisartutlov nr. 25 af 17. november 2017 

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag 
m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. 
som ændret ved Landstingslov nr. 1 af 27. marts 2006, 
Landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006, Inatsisartutlov nr. 2 
af 15. april 2011, Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2015, 
Inatsisartutlov nr. 10 af 6. juni 2016 og Inatsisartutlov 
nr. 42 af 23. november 2017 

Inatsisartutlov nr. 15 af 22. november 2011 om offent-
liggørelse af politiske partiers regnskaber

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kom-
munernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regn-
skaber, som ændret ved inatsiartutlov nr. 24 af 28. no-
vember 2018 

Landstingslov nr. 6 af 13. maj 1993 om landsstyremed-
lemmers ansvarlighed, som ændret ved Inatsisartutlov 
nr. 16 af 22. november 2011

 ina.gl/lovgivning 57



ÅRSBERETNING 2020

Ombudsmanden for Inatsisartut

9



ÅRSBERETNING 2020

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT
Ombudsmanden for Inatsisartut foretog i 2020 290 
mundtlige vejledninger og afsluttede 221 sager. I 2020 
forestod ombudsmanden to kurser i forvaltningsret 
for kommunale chefer og sagsbehandlere, ligesom om-
budsmanden afholdt fire informationsmøder for bor-
gere i forskellige byer. Ombudsmanden gennemførte i 
2020 et kommunebesøg og foretog inspektion af to al-
derdomshjem og en døgninstitution.

Ombudsmanden offentliggjorde i 2020 seks udtalel-
ser. I en af udtalelserne (2020-2) kritiserede ombuds-
manden Kommuneqarfik Sermersooq for at nedsætte 

en borgers underholdshjælp med virkning 5 år tilbage 
uden at have bemyndigelse til at træffe en afgørelse 
med tilbagevirkende kraft. Ombudsmanden henstille-
de til kommunen at genoptage sagen. Dette ville kom-
munen ikke. Ombudsmanden orienterede Lovudvalget 
i Inatsisartut herom, og foranledigede gennem en hen-
stilling til Rigsombudsmanden i Grønland, at borgeren 
fik bevilget fri proces til at føre en retssag mod kom-
munen.

De offentliggjorte udtalelser er oplistet i kronologisk 
rækkefølge efter offentliggørelsesdato.

OM OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT
Ombudsmanden vælges af Inatsisartut og har bl.a. til 
opgave at undersøge, om den offentlige forvaltning un-
der Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner 
handler i strid med gældende ret eller god forvaltnings-
skik. Ombudsmanden har kontor i Nuuk. 

Ombudsmanden udarbejder hvert år sin egen årsberet-
ning om embedets aktiviteter mv., som sendes til Inat-

sisartut og offentliggøres på om buds mandens hjem-
meside www.ombudsmand.gl. Årsberetningen indehol-
der udover bl.a. sager af almindelig interesse endvidere 
artikler, der berører forskellige problemstillinger, som 
ombudsmanden har beskæftiget sig med i det pågæl-
dende år.

 ombudsmand.gl 59
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2020-1 Mangelfuld journalisering medførte en for lang 
sagsbehandlingstid i sag om beregning af førtidspensi-
on. Udtalelse af 28. april 2020 

2020-2 Kommune kunne ikke nedsætte en borgers un-
derholdshjælp med tilbagevirkende kraft. Udtalelse af 
31. august 2020

2020-3 Departement havde pligt til at overveje merof-
fentlighed, selvom aktindsigtsanmodning ikke opfyldte 
identifikationskravet i offentlighedsloven. Udtalelse af 
5. august 2020

2020-4 Ombudsmanden kunne ikke kritisere et depar-
tements afslag på aktindsigt. Udtalelse af 6. august 
2020

2020-5 Flere fejl i tre afgørelser om hjemgivelse af 
børn anbragt uden for hjemmet. Udtalelse af 22. okto-
ber 2020

2020-6 Manglende kundgørelse af kommunale ved-
tægter. Udtalelse af 24. november 2020
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 Demonstration foran Inatsisartut september 2020
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Inatsisartut og Naalakkersuisut den 20. september 2020
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OVERSIGT OVER SAMLINGERNE
Arbejdet i Inatsisartut under samlingerne FM 2019 EM 2019 XS 2020 FM 2020 EM 2020

Periode 22.03 - 05.06 20.09 - 22.11 01.04 15.05-29.05 25.09-27.11
Antal mødedage 31 31 1 8 30
Antal mødetimer i Salen 173 180 4 38 171
Spørgetimer 8 6 0 0 7
Antal optagne punkter i alt 124 107 1 35 88

Ina. Naal. Ina. Naal. Ina. Naal. Ina. Naal. Ina. Naal.
Lovforslag – 22 3 27 0 1 1 3 1 16
   heraf vedtaget – 19 1 23 – 1 1 0 0 16
   heraf forkastet – – – – – 0 – 1 0 0
   heraf trukket – 1 2 1 – 0 – 2 1 0
   heraf ikke færdigbehandlet – 2 – 3 – 0 – – 0 0

Beslutningsforslag 75 9 58 6 0 0 13 3 50 16
   heraf vedtaget 40 8 25 4 – – 10 3 9 13
   heraf forkastet 15 – 8 – – – – – 6 –
   heraf trukket 7 – 10 – – – 2 – 8 –
   heraf ikke færdigbehandlet 13 1 15 2 – – 1 – 28 3

Forspørgselsdebat 29 – 17 – 0 – 7 – 28 –
   heraf trukket 2 – 2 – – – 1 – 0 –
   heraf ikke færdigbehandlet 8 – 13 – – – – – 4 –

Redegørelser og beretninger – 1 – 1 – – – 2 – 1

Vestnordisk Råds rekommandationer 2 – – – 0 – 3 – 3 –
   heraf vedtaget 2 – – – – – 0 – 3 –
   heraf forkastet – – – – – – 0 – – –
   heraf trukket – – – – – – 3 – – –
   heraf ikke færdigbehandlet – – – – – – 0 – – –

1) ikke opgjort
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Arbejdet i Inatsisartut under samlingerne FM 2019 EM 2019 XS 2020 FM 2020 EM 2020

Periode 22.03 - 05.06 20.09 - 22.11 01.04 15.05-29.05 25.09-27.11
Antal mødedage 31 31 1 8 30
Antal mødetimer i Salen 173 180 4 38 171
Spørgetimer 8 6 0 0 7
Antal optagne punkter i alt 124 107 1 35 88

Ina. Naal. Ina. Naal. Ina. Naal. Ina. Naal. Ina. Naal.
Lovforslag – 22 3 27 0 1 1 3 1 16
   heraf vedtaget – 19 1 23 – 1 1 0 0 16
   heraf forkastet – – – – – 0 – 1 0 0
   heraf trukket – 1 2 1 – 0 – 2 1 0
   heraf ikke færdigbehandlet – 2 – 3 – 0 – – 0 0

Beslutningsforslag 75 9 58 6 0 0 13 3 50 16
   heraf vedtaget 40 8 25 4 – – 10 3 9 13
   heraf forkastet 15 – 8 – – – – – 6 –
   heraf trukket 7 – 10 – – – 2 – 8 –
   heraf ikke færdigbehandlet 13 1 15 2 – – 1 – 28 3

Forspørgselsdebat 29 – 17 – 0 – 7 – 28 –
   heraf trukket 2 – 2 – – – 1 – 0 –
   heraf ikke færdigbehandlet 8 – 13 – – – – – 4 –

Redegørelser og beretninger – 1 – 1 – – – 2 – 1

Vestnordisk Råds rekommandationer 2 – – – 0 – 3 – 3 –
   heraf vedtaget 2 – – – – – 0 – 3 –
   heraf forkastet – – – – – – 0 – – –
   heraf trukket – – – – – – 3 – – –
   heraf ikke færdigbehandlet – – – – – – 0 – – –

1) ikke opgjort

FM: Forårssamling EM: Efterårssamling KS: Konstituerende samling XS: Ekstraordinær samling 
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SPØRGETIMERNE UNDER FORÅRS- OG EFTERÅRSSAMLINGERNE

Dato Naalakkersuisoq
PARTILEDERRUNDE UNDER FORÅRSSAMLINGEN

27. maj Partilederrunde for:
Siumut, Inuit Ataqatigiit, Demokraterne, Parti Naleraq, Atassut, Samarbejdspartiet, Nunatta Qitornai

PARTILEDERRUNDE UNDER EFTERÅRSSAMLINGEN
14. oktober Partilederrunde for:

Siumut, Inuit Ataqatigiit, Demokraterne, Parti Naleraq, Atassut, Samarbejdspartiet, Nunatta Qitornai

SPØRGETIME UNDER EFTERÅRSSAMLINGEN
30. september Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Jens Immanuelsen
7. oktober Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur samt Uddannelse, Kultur og Kirke Karl Frederik Danielsen
21. oktober Naalakkersuisoq for Erhverv og Mineralske Råstoffer Jens-Frederik Nielsen
28. oktober Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim
4. november Naalakkersuisoq for Sociale anliggender, Familie og Justitsområdet Martha Abelsen
11. november Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen
18. november Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq

66

ARBEJDET I INATSISARTUT UNDER SAM-
LINGERNE 
Forslag til Inatsisartutlove § 28
Såvel Naalakkersuisut som medlemmerne af Inatsisar-
tut har mulighed for at fremsætte forslag til Inatsisar-
tutlov. Langt størsteparten af de lovforslag, der frem-
sættes i Inatsisatut, fremsættes dog af Naalakkersui-
sut.  

Forslag til Inatsisartutbeslutning § 33
Et beslutningsforslag kan fremsættes fra et eller flere 
medlemmer af Inatsisartut - eller fra et af partierne i 
Inatsisartut - om ændring af gældende lovgivning. Be-

slutningsforslag kan også pålægge Naalakkersuisut at 
fremlægge redegørelser eller iværksætte forskellige 
tiltag.  

Naalakkersuisut kan iht. § 33 også fremsende beslut-
ningsforslag i sager vedrørende danske love der på-
tænkes sat i kraft for Grønland eller udtalelse fra Inat-
sisartut til Grønlands eventuelle tiltrædelse af interna-
tionale traktater og lignende. 

Redegørelser og beretninger § 35
Naalakkersuisut kan iht. § 35 fremsende særlige rede-
gørelser til behandling i Inatsisartut. 

KAPITEL 10
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Forespørgselsdebatter § 36
Medlemmer af Inatsisartut kan rejse en forespørgsel, 
der indgives skriftligt og bestemt affattet til Forman-
den for Inatsisartut omkring et offentligt anliggende 
og afkræve forklaring fra et eller flere medlemmer af 
Naalakkersuisut.

Spørgetime med Naalakkersuisut ses af Forret-
nings ordenens bilag 1 taletider
Siden 2010 har Inatsisartut afholdt en ugentlig spørge-
time i Inatsisartut under samlingerne, hvor medlemmer 
af Inatsisartut mundtligt og uden anmeldelse kan stille 
spørgsmål til Naalakkersuisut til umiddelbar besvarel-
se. 

Spørgsmål til medlemmerne af Naalakkersuisut må 
stilles og efterfølgende besvares inden for en taletid 
på 1 minut til spørgsmål og 1 minut til svar.

Partilederunder under en samling følger reglerne i For-
retningsordenens bilag 1 taletider
Udvalget for forretningsorden besluttede første gang i 
maj 2019 at afprøve en partilederrunde, hvor kun par-
tiformændene deltager. Første gang partilederrunden 
blev afholdt var under FM19 og partilederrunden af-
holdes med 2 minutters oplæg fra partiformanden med 
mulighed for 2 opfølgende spørgsmål fra øvrige parti-
formænd hver med 1/2 minuts spørgsmål og 1/2 mi-
nuts svar.

Partilederrunden er siden blevet afholdt en gang under 
hver samling. 
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Siumut partigruppe og Naalakkersuisut
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Inuit Ataqatigiits partigruppe
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Demokraternes partigruppe og Naalakkersuisut
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Parti Naleraqs partigruppe
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Atassut partigruppe
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Samarbejdspartiets partigruppe
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Nunatta Qitornai partigruppe og Naalakkersuisoq
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Inatsisartut og Naalakkersuisut 20. september 2020
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77

LOVPLIGTIGE UDVALG
Formandskab (5 medlemmer)

Finans- og Skatteudvalg (7 medlemmer) 

Lovudvalg (5 medlemmer) 

Revisionsudvalg (5 medlemmer) 

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg  
(7 medlemmer)

Udvalg for Forretningsordenen (9 medlemmer)

Udvalg til Valgs Prøvelse (5 medlemmer)

STÅENDE UDVALG
Ad hoc udvalget vedr. Forfatningskommissionen  
(5 medlemmer)

Anlægsudvalg (5 medlemmer)

Erhvervs- og Råstofudvalg (7 medlemmer)

Familie- og Sundhedsudvalg (7 medlemmer)

Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg (7 medlemmer)

Frednings- og Miljøudvalg (5 medlemmer)

Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 
(5 medlemmer)

OM UDVALGENE
Næst efter gennemførelse af Inatsisartuts samlinger 
er arbejdet i udvalgene Inatsisartuts vigtigste aktivi-
tet.

Inatsisartut nedsætter hvert år de lovpligtige og stå-
ende udvalg. Udvalgene har til hovedopgave at gen-
nemgå og afgive betænkning om de lov- og beslut-
ningsforslag, som Inatsisartut henviser til udvalgsbe-
handling. Udvalgene holder sig tillige ajour med deres 
arbejdsområde og fører tilsyn med, at forvaltningen 

under Naalakkersuisut holder sig inden for lovens ram-
mer, som følger af lovgivning eller af hensynet til god 
forvaltningsskik. Hvert udvalg består af fem medlem-
mer (eller hvor særlige forhold gør sig gældende af 
syv) af Inatsisartut. Valg til udvalgene foretages ved 
anvendelse af d’Hondts metode. Finans- og Skatteud-
valg samt Revisionsudvalg nedsættes ved hver for-
årssamling. Resten af de stående og lovpligtige ud-
valg nedsættes ved efterårssamlingens begyndelse. 

 ina.gl/udvalg
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UDVALGENES VIRKSOMHED

Udvalg Samråd Foretræder Udvalgsrejser
Orienterings-

besøg og -møder
Seminarer og 
konferencer

Interne  
udvalgsmøder

Betænkninger 
FM/EM

Lovpligtige udvalg
Udvalg for Forretningsordenen 0 0 0 0 0 3 0
Udvalg til Valgs Prøvelse 0 0 0 0 0 7 0
Finans- og Skatteudvalg 6 10 6 31 3 66 2/12
Revisionsudvalg 0 0 0 0 1 24 0/1
Lovudvalg 0 0 0 5 0 10 4/4
Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg 1 2 0 13 3 6 0/2

Stående udvalg
Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg 13 4 1 2 1 28 5/0
Familie- og Sundhedsudvalg 1 4 1 12 1 22 2/8
Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning 
og Kirke 3 1 2 12 0 11 3/3

Anlægsudvalg 2 4 0 3 1 12 0/9
Erhvervs- og Råstofudvalg 1 0 1 5 0 8 3/7
Frednings- og Miljøudvalg 0 0 1 2 0 5 0/2
Ad hoc udvalget vedr. Forfatningskomm. 1 0 0 0 0 2 0/0

I alt 28 25 12 85 10 204 19/48

SAMRÅD
Et udvalg kan til enhver tid kalde et naalakkersuisut-
medlem i samråd, når udvalget ønsker en forklaring 
på et forhold, som har vakt udvalgets opmærksom-
hed eller utilfredshed. Et samråd kan også indkaldes 
med henblik på at indhente oplysninger, f.eks. vedrø-
rende et fremsat lovforslag. Endelig forekommer 
samråd, som har karakter af generelle eller speci-
fikke politiske drøftelser inden for udvalgets og det 
pågældende naalakkersuisutmedlems område. 

Gennem sådanne samråd kan udvalget holde sig ori-
enteret om (og evt. påvirke) aktuelle overvejelser 
på naalakkersuisutområdet. Et samråd kan efter et 
udvalgs egen bestemmelse afvikles som et åbent el-
ler lukket samråd. At et samråd er åbent vil sige, at 
offentligheden har adgang til at overvære samrådet. 
Lukkede samråd er derimod ikke tilgængelige for of-
fentligheden.

KAPITEL 11
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UDVALGENES VIRKSOMHED

Udvalg Samråd Foretræder Udvalgsrejser
Orienterings-

besøg og -møder
Seminarer og 
konferencer

Interne  
udvalgsmøder

Betænkninger 
FM/EM

Lovpligtige udvalg
Udvalg for Forretningsordenen 0 0 0 0 0 3 0
Udvalg til Valgs Prøvelse 0 0 0 0 0 7 0
Finans- og Skatteudvalg 6 10 6 31 3 66 2/12
Revisionsudvalg 0 0 0 0 1 24 0/1
Lovudvalg 0 0 0 5 0 10 4/4
Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg 1 2 0 13 3 6 0/2

Stående udvalg
Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg 13 4 1 2 1 28 5/0
Familie- og Sundhedsudvalg 1 4 1 12 1 22 2/8
Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning 
og Kirke 3 1 2 12 0 11 3/3

Anlægsudvalg 2 4 0 3 1 12 0/9
Erhvervs- og Råstofudvalg 1 0 1 5 0 8 3/7
Frednings- og Miljøudvalg 0 0 1 2 0 5 0/2
Ad hoc udvalget vedr. Forfatningskomm. 1 0 0 0 0 2 0/0

I alt 28 25 12 85 10 204 19/48

FORETRÆDE
Udvalgene i Inatsisartut modtager jævnligt henven-
delser fra foreninger, organisationer, virksomheder 
og kommuner m.v., som ønsker at få foretræde for 
et udvalg for at gøre opmærksom på bestemte pro-
blemstillinger. 

Under foretrædet gives deputationen først lejlig-
hed til mundtligt at fremlægge sit budskab. Udval-
get har herefter mulighed for at stille spørgsmål til 

deputationen. Det pågældende udvalg kan lade de 
informationer og synspunkter, som modtages fra 
organisationer m.v., indgå i udvalgets videre over-
vejelser.

79

KAPITEL 11



80

KAPITEL 11ÅRSBERETNING 2020

FAGOMRÅDER
Inatsisartuts Formandskab ud gør sammen med en af 
Inat si sartut valgt repræsentant for hvert parti eller 
kandidatforbund, der ikke er repræsenteret i Formand-
skabet, Inat sisartuts Udvalg for For ret ningsordenen.

Udvalget har det øverste an svar for godkendelse af 
For mand skabets forslag til Inat sisartuts budget. Det er 
For  mandskabets opgave at udarbejde budgettet, hvor-
efter Udvalget for Forretningsorden godkender det. 

Udvalget træder herudover kun sammen efter behov, 
og i det omfang Inatsisartut anmoder udvalget om det. 

Udvalg for Forretningsordenen
2017 2018 2019 2020

Samråd 0 0 – –
Foretræder 0 0 – –
Udvalgsrejser 0 0 – –
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

0 0 – –

Orienteringsbesøg og -møder 0 0 – –
Seminarer og konferencer 0 0 – –
Interne udvalgsmøder 2 2 3 4
Betænkninger FM/EM 0/0 0/0 – –

FOKUSOMRÅDER
Udvalget for forretningsordenen har afholdt 4 møder 
i 2020. Udvalget har behandlet forslag til Inatsisartut 
bevillinger for 2021 samt forslag til ændringer af for-
retningsordenen.  
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FAGOMRÅDER
Udvalget til Valgs Prøvelse nedsættes efter Forret-
ningsordenens § 7, stk. 1, på den konstituerende sam-
ling og ved Inatsisartutårets begyndelse.

Udvalget afgiver indstilling til Inatsisartut omkring for-
hold, der i almindeligt omdømme kunne gøre et medlem 
uværdigt til at være medlem af Inatsisartut og Naalak-
kersuisut, jf. Forretningsordenens § 2 og 6, stk. 1-2.

Endvidere forelægges udvalget spørgsmål til afgørel-
se efter Inat sisartutlov om Inatsisartut og Naalakker-
suisut § 25, vedrørende Formændene for Inatsisartut 
og Naalakkersuisut samt medlemmer af Naalakkersui- 
sut, om deres mulige bevarelse af hverv og erhverv i of-
fentlige eller private virksomheder, som vedkommende 
måtte ønske fortsat at varetage.

Udvalg til Valgs Prøvelse
2017 2018 2019 2020

Samråd 0 0 - -
Foretræder 0 0 - -
Udvalgsrejser 0 0 - -
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

0 0 - -

Orienteringsbesøg og -møder 0 0 - -
Seminarer og konferencer 0 0 - -
Interne udvalgsmøder 3 2 7 13
Betænkninger FM/EM 0/0 0/0 - -

FOKUSOMRÅDER
Udvalget til Valgs Prøvelse har afholdt 13 møder om 
sager der forelægges for udvalget.

Udvalget træder kun sammen efter behov og i det om-
fang Inatsisartut anmoder udvalget om det.
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FAGOMRÅDER
Behandling af det årlige finanslovsforslag (udvalget af-
giver betænkning til 2. og 3. behandlingen)

Behandling af Naalakkersuisuts ansøgninger om bevil-
linger, der på tidspunktet for finanslovens vedtagelse 
ikke kunne forudses

Løbende kontrol gennem indhentning af redegørelser 
fra og spørgsmål til Naalakkersuisut samt afholdelse 
af samråd med medlemmer af Naalakkersuisut

Generel økonomisk politik (rammerne for bevillingslo-
vene), herunder de overordnede, økonomiske priorite-
ringer

Finans- og Skatteudvalg
2017 2018 2019 2020

Samråd 1 9 6 6
Foretræder 4 7 2 10
Udvalgsrejser 5 1 1 6
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

578.339 336.330 151.691 468.178

Orienteringsbesøg og -møder 15 19 4 31
Seminarer og konferencer 3 2 2 3
Interne udvalgsmøder 39 51 58 66
Betænkninger FM/EM 7/13 11)/18 13/19 2/12

1) Betænkningen blev afgivet ifm. Inatsisartuts ekstraordinære samling.

KAPITEL 11

FOKUSOMRÅDER
Udvalget indledte sin behandling af finanslovsforsla-
get for 2021 på et budgetseminar i Uummannaq. I den 
forbindelse fremsendte udvalget fremsendte spørgs-
mål til Naalakkersuisut vedr. de aktivitetsområder, der 
var omfattet af finanslovsforslaget. 

Finans- og Skatteudvalget har den lovbestemte opga-
ve at godkende afholdelse af udgifter til formål, som 

ikke kunne forudses ved finanslovens vedtagelse. Det-
te sker ved at Naalakkersuisut fremsender tillægsbe-
villingsansøgninger til udvalget til godkendelse. I 2020 
modtog udvalget 60 sager. Covid-19 situationen fyldte 
meget i udvalgets aktiviteter i form af behandling af til-
lægsbevillingssager samt udvalgets beretning herom. 
Et andet stort emne, som har  betydning for de fleste 
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Behandling af lov- og beslutningsforslag henvist af 
Inatsisartut

Indkomstskat

Skattebegunstigede opsparinger

Afgifter

borgere, er udvalgets behandling af Naalakkersuisuts 
tillægsbevillingsansøgning vedr. indgåelse af nye ser-
vicekontrakter. 

Finans- og Skatteudvalget modtager desuden løbende 
et antal orienteringssager om året fra Naalakkersuisut. 
Orienteringssagerne vedrører sager der har betydning 

for Grønlands økonomi. Udvalget modtog 35 sager i 
2020. 

Udvalget har mulighed for at holde sig orienteret om 
driften af de selvstyreejede selskaber bl.a. gennem 
deltagelse i det årlige bestyrelsesseminar for de Selv-
styreejede selskaber, som Naalakkersuisut arrangerer. 

Besøg ina.gl/udvalg for en uddybende oplistning af udvalgets fagområder.

KAPITEL 11

Finans- og Skatteudvalget i Europa- 
Parlamentets store mødesal
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Finansudvalgets åbne samråd januar 2020
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Finansudvalgets åbne samråd i maj 2020
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SAMRÅD
Dato Deltager(e) Formål
27.01 Naalakkersuisoq for Finanser Naalakkersuisuts hidtidige erfaringer med admini-

strationen af indbetalingerne til den obligatoriske 
pensionsordning

24.02 Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur 
med deltagelse af Anlægsudvalget

Forhandlingsmandat til realitetsforhandlinger om 
servicekontrakter om passagerbefordring

16.04 Naalakkersuisoq for Finanser Orientering om de overordnede økonomiske kon-
sekvenser af Covid19-krisen

14.05 Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Havnefaciliteter i Uummannaq
05.08 Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie 

og Justitsområdet. Med deltagelse af Familie- og 
Sundhedsudvalget

Landsdækkende institutioner til projektet  Naju-
gaqarfik Elisibannguaq

09.09 Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Om status på lufthavnsprojekterne

FORETRÆDER
Dato Deltager(e) Formål
19.05 Foretræde af Aalisartut Ingerlariaqqikkusuttut 

Peqatigiiffiat (AIP) hos Inatsisartuts Fiskeriudvalg
Orientering om AIP´s mening om konsekvenserne 
af strukturtilpasning i det havgående rejefiskeri 
tilbage i starten af 1990

24.09 Kommune Kujalleq, v/ Borgmester Kiista P. Isaksen Aktiviteter vedr. lufthavnen i Qaqortoq, Selvstyre-
ejede boliger m.m.

05.10 Inuit Circumpolar Council, Greenland Opgaver og bevillinger
05.10 Kommune Qeqertalik Udveksling af erfaringer og lignende vedr. skole-

området i kommunen
12.10 Rådet for Menneskerettigheder med formanden 

for Rådet
Rådets opgaver og økonomi

12.10 Inuit Circumpolar Council v/ Hjalmar Dahl Opgaver og økonomi
02.11 Grønlands Erhverv (GE) v/Bestyrelsesformand og 

Direktion
Om betonelementbyggeri

 11.11 SIK v/ Jess G. Berthelsen  Situationen på landsplan
 11.11 Grønlands Erhverv (GE) v/Bestyrelsesformand og 

Direktion
Skal KNI/Pilersuisoq konkurrere med private 
virksomheder

 11.11 Royal Greenland A/S (RG) v/Direktionen Præsentation af RG og dets aktiviteter
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ORIENTERINGSBESØG OG -MØDER
Dato Deltager(e) og sted Formål
01.02 Det Grønlandske Patienthjem, København

v/leder af patienthjemmet
Orientering om hjemmets aktiviteter og økonomi

03.02 Den danske EU-repræsentation Repræsentationens arbejde og Grønlands  aftale-
forhold med EU

03.02 Ambassaderåd Jakob Alvi Introduktion til EU, beslutningsprocesserne og 
interne forhandlinger

03.02 Ambassaderåd Lea Lund Christensen Om Brexit
04.02 Budgetråd Andreas Bjørn Madsen EU’s budget
04.02 Céline Idil, DG MARE Grønlands fiskeriaftale med EU
04.02 Dansk MEP Om arbejdet som MEP
04.02 Ambassadør Jonas Bering Liisberg Middagsmøde
05.02 EU Arctic Policy Coordinator Heino Nau,

Afventer Europa-Kommissionen, DG MARE
Arctic Stakeholder Forum

05.02 Coordinator of the Secretariat  Pablo Lopez-Her-
rerias og EU Programmes Officer Martha Fernán-
dez Fornieles

Præsentation af OCTA-sekretariatets arbejde 
og Grønlands finansieringsmuligheder igennem 
EU-programmer

KAPITEL 11

UDVALGSREJSER
Dato Sted Formål
28.-29.01 Ilulissat Bestyrelsesseminar. Selvstyreejede selskaber. 

1. sprængning til ny lufthavn
30.-31.01 København Besøg i Folketinget og Det Grønlandske Patient-

hjem
02.-06.02 Bruxelles Orientering af Grønlands Repræsentation og 

EU-institutioner.
20-21.07 Kangerlussuaq Invitation fra Qeqqata Kommunia til en ceremoni i 

Kangerlussuaq. Formand og næstformand deltog
21.-23.08 Aasiaat Orienteringsrejse Kommune Qeqertalik.

Besøg i Aasiaat, Kangaatsiaq og Qasigiannguit
24.-28.08 Uummannaq Budgetseminar og orienteringsbesøg i Uumman-

naq og Saattut
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05.02 Head of Unit Sylvie Millot og International Relati-
ons Officer Claus Arnholst Christensen

EU, OLT-samarbejdet og partnerskabsaftalen

05.02 Grønlands Repræsentation Evalueringsmøde
14.02 Anlægsudvalget Forhandlingsmandat til realitetsforhandlinger om 

servicekontrakter
08.04 Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og 

Arbejdsmarked
Covid19 tillægsbevillingssager 869, 870 og 871.

21.08 Ado Lyngep Atuarfia, ved Frans Lundblad, Skole-
inspektør

Orientering om skolens aktiviteter

21.08 GUX, Aasiaat, ved Krista Antsaari og Lars Krogs-
holm

Orientering om skolens aktiviteter

22.08 Qeqertalik Kommunes repræsentanter, Kangaat-
siaq

Orientering om aktiviteter i Kangaatsiaq

22.08 Nukissiorfiit, Kangaatsiaq Orientering om Nukissiorfiits aktiviteter i regio-
nen, herunder om vandkraft potentialer

22.08 Borgemester Ane Hansen m.fl. Qeqertalik Kom-
mune

Orientering om arbejdsformen i kommunen og 
generel orientering

23.08 Qeqertalik Kommunes repræsentanter, Qasi-
giannguit

Orientering om aktiviteter i Qasigiannguit

24.08 Medarbejdere fra Kommunen, Makkak Markussen 
og Dorte Kruse, Uummannaq

Velkomst og indkvartering i Uummannaq

26.08 Medarbejdere fra Kommunen, Uummannaq Se ny udstykning og høre om fremtidig plan for 
denne bydel i Uummannaq og fremtidsplan i kom-
munen

27.08 Repræsentanter for Bygdebestyrelsen og kommu-
nen, Saattut

Orientering om forholdene i bygden Saattut. Be-
søg på el- og vandværket

27.08 Forstander, Ann Andreasen, Uummannaq Børne-
hjem

Underholdning af de unge og orientering om bør-
nehjemmets aktiviteter

28.08 Borgmester, Palle Jeremiassen, Ilulissat samt 
kommunaldirektør

Information om byens situation og økonomi

24.09 Møde med Økonomisk Råds formandskab Forhåndsorientering af udvalget om indholdet af 
det kommende Økonomisk Råds seminar i Nuuk

24.09 Naalakkersuisoq for Bolig og Infrastruktur
med deltagelse af Anlægsudvalget

Kalaallit Airports International A/S og lufthavns-
byggeri
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09.10 Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og 
Arbejdsmarked

Retningslinjer af 1. oktober 2020 for ansøgning, 
tildeling og administration af midler under del-
hjælpepakken til det kystnære fiskeri efter rejer

25.10 Naalakkersuisoq for Bolig og Infrastruktur
med deltagelse af Anlægsudvalget

Kommende servicekontrakter

30.10 Naalakkersuisoq for Bolig og Infrastruktur
med deltagelse af Anlægsudvalget

Præsentation af samfundsøkonomiske konse-
kvensanalyse om regionale landingsbaner

02.11 Naalakkersuisoq for Bolig og Infrastruktur
med deltagelse af Anlægsudvalget

Orientering om kommende servicekontrakter

KAPITEL 11 ÅRSBERETNING 2020

SEMINARER OG KONFERENCER
Dato Emne og sted Deltager(e)  og formål
28.01 Bestyrelsesseminar for de selvstyreejede selska-

ber, Ilulissat
Formanden for Naalakkersuisut, Naalakkersuisoq 
for Boliger og Infrastruktur, Naalakkersuisoq for 
Finanser og Råstoffer og Naalakkersuisoq for 
Erhverv og Energi. Bestyrelsesmedlemmer og 
direktion i de enkelte selvstyreejede selskaber. 

24.-28.08 Budgetseminar, Uummannaq. Gennemgang af FFL 
2021 fordelt på aktivitetsområder

Udvalgets medlemmer

21.09 Formandskabet for De Økonomiske Råd leverer 
uafhængige analyser af grønlandsk økonomi. 
Analyserne fungerer som et uafhængigt indspark i 
beslutningsgrundlaget for den økonomiske politik

Udvalgets medlemmer og møde med Økonomisk 
Råds formandskab
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FAGOMRÅDER
Bedømme om udgifter og indtægter er disponeret i 
over ensstemmelse med givne bevillinger

Bedømme om Selvstyrets værdier er forvaltet økono-
misk forsvarligt og stille forslag til interne regler, der 
forfølger dette sigte

Stille forslag til forbedringer af Landskassens regn-
skabssystem i det omfang, udvalget finder det påkrævet

Tage stilling til revisionsprotokollater og beretninger 
modtaget fra ekstern revision samt Naalakkersuisuts 
redegørelse herfor

Revisionsudvalg
2017 2018 2019 2020

Samråd 0 0 0 0
Foretræder 0 0 0 0
Udvalgsrejser 3 0 2 0
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

753.999 44.585 139.113 33.931

Orienteringsbesøg og -møder 4 7 3 0
Seminarer og konferencer 2 2 2 1
Interne udvalgsmøder 5 8 6 24
Betænkninger FM/EM 0/1 –/1 0/1 1

FOKUSOMRÅDER
I december 2019 blev der indgået en aftale med revi-
sionsfirmaet Deloitte om at foretage en ”Udvidet for-
valtningsrevision af administration af fiskekvoter og 
licenser til erhvervsmæssigt fiskeri”.  Som følge af CO-
VID-19 blev rapporterne dog en del forsinket.

I juni 2020 blev Deloitte færdige med første del af un-
dersøgelsen, som udvalget modtog den 16.09.2020.  
Anden del af undersøgelsen blev færdig i oktober 2020 
og blev modtaget af udvalget den 29.10.2020 og of-

fentliggjort 22.01.2021 og er tilgængelig på Inatsisar-
tuts hjemmeside.  

Undersøgelsen var den første af en række større for-
valtningsrevisionsundersøgelser som Revisionsudval-
get har ønsket at gennemføre løbende. Det er udval-
gets mål at offentliggøre undersøgelserne i takt med, 
at de foreligger. 

COVID-19 pandemien forsinkede også færdiggørelsen 

KAPITEL 11
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Besøg ina.gl/udvalg for en uddybende oplistning af udvalgets fagområder.
91

af Landskassens regnskab. Udvalget holdt i sommeren 
2020 regnskabsseminar om Landskassens regnskab 
2019.

Sideløbende med disse to opgaver besluttede udval-
get den 5. juni 2020 at undersøge processen omkring 
Naalakkersuisuts forhøjelse af kvoten på stenbider. 
Naalakkersuisut besluttede efterfølgende, at Kammer-
advokaten skulle foretage en juridisk vurdering (re-

sponsum) af habiliteten for Formanden for Naalakker-
suisut. Udvalget afleverede den 07.09.2020 sin beret-
ning vedr. processen omkring forhøjelsen af kvoten på 
stenbider til Inatsisartut. Beretningen blev behand-
let den 08.10.2020 og 13.10.2020 i Inatsisartut som 
punkt EM2020/71.

Udvalgets arbejde i denne sag var ikke afsluttet ved ud-
gangen af 2020. 

Afgive indstilling til Inatsisartut om regnskabets god-
kendelse

KAPITEL 11

SEMINARER OG KONFERENCER
Dato Emne og sted Deltager(e)  og formål
22.07-23.07 Regnskabsseminar, Nuuk Medlemmer af revisionsudvalget: Erik Jensen, 

Aqqa Samuelsen, Aleqa Hammond, Malene Vahl 
Rasmussen, Pele Broberg

22.09 Gennemgang af protokoller for Landskassen og 
nettostyrede virksomheder af landskasserevisor, 
Bo Colbe, Deloitte

Medlemmer af revisionsudvalget: Erik Jensen, 
Aqqa Samuelsen, Aleqa Hammond, Malene Vahl 
Rasmussen, Pele Broberg og landskasserevisor Bo 
Colbe, Deloitte
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FAGOMRÅDER
Lov om Grønlands Selvstyre

Ombudsmanden for Inatsisartut

Inatsisartut og Naalakkersuisut, herunder medlemmer 
af Naalakkersuisuts ansvarlighed

Vederlag til medlemmer af Inatsisartut og Naalakker-
suisut

Spørgsmål i øvrigt om Grønlands Selvstyre

Valg til Inatsisartut, Kommuner og bydgebestyrelser 
samt spørgsmål i øvrigt om Grønlands administrative 
og kommunale forhold, herunder kommunernes adgang 
til at investere i erhvervsvirksomheder (kommunalfuld-
magten) 

Ikraftsættelse af love for Grønland, tiltrædelse af trak-
tater mv., som afgrænset i Selvstyreloven

Tinglysning, pant, matrikel og andre ejendomsretlige 

Lovudvalg
2017 2018 2019 2020

Samråd 0 0 0 0
Foretræder 1 0 0 0
Udvalgsrejser 1 0 1 0
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

198.441 0 51.245 19.868

Orienteringsbesøg og -møder 6 1 11 5
Seminarer og konferencer 1 0 0 0
Interne udvalgsmøder 12 8 8 10
Betænkninger FM/EM 5/8 -/7 7/2 4/4

FOKUSOMRÅDER
Lovudvalget havde planlagt en orienteringsrejse som 
skulle gennemføres medio marts 2020. Rejsen havde 
blandt andet til formål at følge op på overførslen af ind-
satte fra Herstedvester til den nye anstalt i Nuuk. På 
grund af COVID-19 situationen i Danmark blev udval-
get nødt til at annullere rejsen. 

På grund af COVID-10 pandemien blev der afholdt en 
ekstraordinær samling i foråret 2020. I den forbindelse 

afgav udvalget en betænkning vedrørende et forslag til 
ændring af landstingsforordning om civile foranstalt-
ninger mod smitsomme sygdomme (denne fremgår 
ikke i tabellen).  Ændringen omfattede en udvidelse af 
foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte 
samt sikring af kapacitetsmæssige ressourcer m.v.

På retsvæsensområdet har udvalget bl.a. afgivet en 
betænkning vedrørende ændringer af kriminalloven 

KAPITEL 11
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forhold samt stednavne

Immaterielle rettigheder

Forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed

Retspleje

Kriminalloven

Politiret

Forvaltningsret

Flaget

Ansættelsesret, herunder tjenestemænd

Relationer til de danske myndigheder

for Grønland. Ændringerne har blandt andet til formål 
at kriminalisere uretmæssig afskydning af håndvåben 
i bymæssig bebyggelse, en øget vidnebeskyttelse og 
justering af betingelserne for anvendelse af observati-
onscelle m.v. Udvalget har også afgivet betænkning om 
anordning at ikrafttræden af lov om Politiets Efterret-
ningstjeneste. 

Yderligere har udvalget afgivet betænkning vedrøren-
de et forslag til ny lov om valg til Inatsisartut. Formålet 
med lovændringen har blandt andet været et indføre 
mulighed for at afgive stemme digitalt.  

KAPITEL 11

ORIENTERINGSBESØG OG -MØDER
Dato Deltager(e) og sted Formål
28.05 Politimesteren i Grønland Orientering om bemanding- og bygningsforhold, 

psykisk arbejdsmiljø, lønforhold, fordeling af den 
ekstraordinære pulje, kampagnen ”Anmeld seksu-
elle overgreb”, og euforiserende stoffer

28.05 Landsforsvareren Orientering landsforsvarerens virksomhed og om 
embedets bevilling

22.09 Kriminalforsorgen i Grønland og Anstalten i Nuuk Orientering om aktuelle emner, herunder bl.a. 
psykisk arbejdsmiljø, overflytning af indsatte fra 
Herstedvester, COVID-19 samt behandling af 
seksualdømte

24.09 Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie 
og Justitsområdet

Orientering om efterårsssamlingens forslag, samt 
om tiltag som led i Naalakkersuisuts strategi- og 
indsatsplan på justitsområdet

23.10 Ombudsmanden for Inatsisartut Præsentation af Ombudsmandens årsberetning
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FAGOMRÅDER
Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Forsvarsaftalen

Arktisk Råd

EU

FN

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg
2017 2018 2019 2020

Samråd 0 2 2 1
Foretræder 0 0 1 2
Udvalgsrejser 2 4 2 0
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

487.471 254.396 223.794 10.280

Orienteringsbesøg og -møder 14 3 9 13
Seminarer og konferencer 5 3 2 3
Interne udvalgsmøder 10 6 5 6
Betænkninger FM/EM 1 –/0 0 0/2

Besøg ina.gl/udvalg for en uddybende oplistning af udvalgets fagområder.

KAPITEL 11
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FOKUSOMRÅDER
Arbejdet i Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg var i 
2020 særligt fokuseret på Kongerigets Arktiske Stra-
tegi, rammeaftalen for servicekontrakten til Pituffik og 
de dertilhørende udenrigs- og sikkerhedspolitiske im-
plikationer.

Generelt har udvalget holdt sig ajour med udviklingen 
indenfor udenrigs- og sikkerhedspolitik i Grønland og 
Arktis.

Herudover har den faste praksis om, at sager, af sær-
lig betydning for Grønland, forelægges samtidigt i Fol-
ketingets Udenrigspolitiske Nævn og i Inatsisartuts 

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg medvirket til 
en del mødeaktivitet i 2020. Møderne sikrer en løbende 
orientering af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg. 
Disse møder er ikke opgjort i oversigten. 

Endelig var muligheden for udvalgsrejser væsentligt 
påvirket af COVID-19. En række rejser blev planlagt in-
den pandemien brød ud, men måtte naturligt blive af-
lyst af hensyn til sundheden.

KAPITEL 11

SAMRÅD
Dato Deltager(e) Formål
16.08 Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersu-

isoq for Udenrigsanliggender og Energiområdet
Aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner

FORETRÆDER
Dato Deltager(e) Formål
04.03 Repræsentanter fra Dansk Institut for Internatio-

nale Studier (DIIS)
Dialog om sikkerhedspolitik i Arktis

26.11 Sara Olsvig, ph.d. stipendiat ved Ilisimatusarfik
Ulrik Pram Gad, seniorforsker ved Dansk Institut 
for Internationale Studier (DIIS)

Fremlæggelse af DIIS policy brief
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ORIENTERINGSBESØG OG -MØDER
Dato Deltager(e) og sted Formål
05.03 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-

politiske emner
23.04 Formanden for Naalakkersuisut Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-

politiske emner
26.06 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-

politiske emner
31.08 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-

politiske emner
07.09 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-

politiske emner
09.09 Oberst David G. Hanson og stab Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-

politiske emner
07.10 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-

politiske emner
26.10 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-

politiske emner
26.10 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-

politiske emner
29.10 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og 

Udenrigsministeren
Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-
politiske emner

20.11 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-
politiske emner

26.11 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-
politiske emner

14.12 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Orientering om aktuelle udenrigs- og sikkerheds-
politiske emner
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SEMINARER OG KONFERENCER
Dato Emne og sted Deltager(e)  og formål
28.05 Seminar, Nuuk Udvalgets medlemmer, øvrige medlemmer af 

Inatsisartut og Naalakkersuisoq for Udenrigsan-
liggender. Kongerigets Arktiske Strategi

17.06 Online webinar Udvalgets medlemmer, øvrige medlemmer af Inat-
sisartut, medlemmer af Folketinget, medlemmer 
af Lagtinget, Naalakkersuisoq for Udenrigsanlig-
gender, Udenrigsministeren og Landsstyremanden 
for Udenrigsanliggender. Kongerigets Arktiske 
Strategi

07.09 Seminar, Nuuk Udvalgets medlemmer, Naalakkersuisoq for Uden-
rigsanliggender og stab
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FAGOMRÅDER
Erhvervsmæssigt fiskeri og ikke-erhvervsmæssigt fi-
ske ri

Kontrol med fiskeri, licenser og kvotefordeling

Indhandlingsrapportering, indhandling og produktion af 
fisk, fangst og landbrugsprodukter

Erhvervsmæssig fangst og ikke-erhvervsmæssig fangst 
af havpattedyr, landpattedyr og fugle (dog ikke fred-
ningsspørgsmål)

Befordringsmidler under jagt

Fangst- og jagtbeviser

Landbrug

Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg
2017 2018 2019 2020

Samråd 4 4 9 13
Foretræder 0 3 1 4
Udvalgsrejser 3 4 1 1
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

230.190 239.336 278.290 8.472

Orienteringsbesøg og -møder 13 12 2 2
Seminarer og konferencer 3 2 2 1
Interne udvalgsmøder 22 14 24 28
Betænkninger FM/EM 3/4 -/1 4/6 5/0

KAPITEL 11

FOKUSOMRÅDER
I 2020 fokuserede Udvalget for Fiskeri-, Fangst- og 
Landbrug på de generelle levevilkår for fangere og fi-
skere, herunder fangernes muligheder for indhandling 
af sælskind samt kvoter for narhvaler og for hellefisk. 

Udvalget fulgte Fiskerikommissionens arbejde samt 
arbejdet med hjælp til det kystnære fiskeri på grund af 
COVID-19 situationen. 

Udvalget stillede skriftlige spørgsmål og afholdt sam-

råd med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Land-
brug samt Formanden for Naalakkersuisut vedr. forhø-
jelsen af stenbiderkvoten i maj 2020. 

Udvalget havde desuden fokus på fiskere, som blev 
ramt af omstruktureringen af rejefiskeriet i 90’erne. 

Endvidere var udvalget optaget af den grønlandske 
slædehunds bevarelse og beskyttelse mod blanding 
med andre hunderacer. 
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I januar 2020 foretog udvalget  en udvalgsrejse til Fær-
øerne sammen med Erhvervs- og Råstofudvalget for at 
høre om færingernes erfaringer med hjemtagelse af fø-
devareområdet. Under opholdet på Færøerne besøgte 
udvalget den færøske fødevare- og veterinærstyrelse, 
og deres laboratorium, fiskerivirksomheden Hidden-
fjord samt Lagtingets fiskeriudvalg og den færøske er-
hvervsminister. Det planlagte besøg hos den danske fø-

devarestyrelse og deres laboratorium måtte desværre 
aflyses på grund af ændringer i rejseplanerne på grund 
af dårligt vejr på Færøerne. 

Formanden for udvalget deltog i oktober 2020 i et se-
minar om fiskeri i Sisimiut og fortalte om udvalgets ar-
bejde generelt. 

Besøg ina.gl/udvalg for en uddybende oplistning af udvalgets fagområder.

KAPITEL 11

Møde med det færøske lagtings fiskeri-
udvalg
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SAMRÅD
Dato Deltager(e) Formål
27.01 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Svar vedr. ekstra rejekvoter, forsøgsfiskeri, Fiske-

rikommissionen, narhvaler, forvaltningsområder 
for kystnært hellefiskeri

05.03 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Svar vedr. narhvalsfangst, vinterjagt på rensdyr, 
henvendelse fra en forening, Fiskerikommissionen, 
genetableringsstøtte

05.05 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Svar vedr. konsekvenser af COVID-19 situationen 
for fiskeriet, erhvervsudvikling i Østgrønland, 
garnfiskeri efter hellefisk

17.05 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Svar vedr. forhøjelse af kvoten på stenbiderrogn
29.05 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Svar vedr. fiskeri efter søpølser
09.09 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Svar vedr. COVID-19- krisen, manglende indhand-

lingsmuligheder for fiskere, torske- og krabbefi-
skeri, hellefiskekvoter, laksefiskeri

28.09 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Svar vedr. henvendelse fra forening, narhvalskvo-
ter, ny bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter 
hellefisk, status for vedtagne beslutningsforslag

02.10 Naalakkersuisoq for Erhverv og mineralske råstof-
fer

Svar vedr. manglende sælskindsindhandling i 
Qaanaaq

12.10 Formanden for Naalakkersuisut Svar vedr. manglende svar på udvalgets brev om 
udlevering af materiale.

26.10 Naalakkersuisoq for Erhverv og mineralske råstof-
fer

Svar vedr. COVID-19 hjælpepakke til fiskerier-
hvervet

02.11 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Åbent samråd om fiskeri efter hellefisk i Disko-
bugten

09.11 Naalakkersuisoq for Erhverv og mineralsk råstof-
fer

Åbent samråd om COVID-19 hjælpepakke til fiske-
rierhvervet

16.11 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Svar vedr. eventuel forhøjelse af rejekvoten
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UDVALGSREJSER
Dato Sted Formål
13-.20.01 Færøerne Orienteringsrejse vedr. mulig hjemtagelse af føde-

vare- og veterinærområdet

FORETRÆDER
Dato Deltager(e) Formål
18.05 WWF - Verdensnaturfonden - Grønland Narhvaler i Østgrønland
19.05 Aalisartut Ingerlariaqqikkusuttut Peqatigiiffiat 

(AIP) (foreningen for fiskere der gerne vil genetab-
lere sig i fiskerierhvervet)

Orientering om AIP´s mening om konsekvenserne 
af strukturtilpasning i det havgående rejefiskeri 
tilbage i starten af 1990´erne.

28.05 Royal Greenland og Angunnguaq A/S Mulighed for at fiske efter søpølser
30.09 KNQK - Organisationen for grønlandske hundeslæ-

deførere
Problemer med mulig blanding af slædehunde med 
mere
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ORIENTERINGSBESØG OG -MØDER
Dato Deltager(e) og sted Formål
28.09 KNAPK og Grønlands Erhverv, Nuuk Arbejdet med COVID-19-hjælpepakke til fiskeri-

erhvervet
25.10 KNAPKs bestyrelse, telefonmøde, Nuuk Diverse emner herunder fiskeri efter hellefisk, CO-

VID-19 hjælpepakke til fiskerierhvervet med mere

KAPITEL 11

SEMINARER OG KONFERENCER
Dato Emne og sted Deltager(e)  og formål
13.-14.10 Fiskeriseminar arrangeret af Qeqqata kommunia, 

Sisimiut
Udvalgsformanden deltog og holdt et oplæg om 
udvalgets arbejde
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FAGOMRÅDER
Socialvæsenets styrelse og organisation

Nordisk konvention om social tryghed

Handicapområdet

Familieretlige regler

Børn og unge området

Særlige institutioner for voksne

Sociale sikringsydelser

Internationale forhold

Finanslove

Sundhedsvæsenet i Grønland

Familie- og Sundhedsudvalg
2017 2018 2019 2020

Samråd 1 1 3 1
Foretræder 5 0 4 4
Udvalgsrejser 2 0 1 1
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

148.019 0 138.676 236.849

Orienteringsbesøg og -møder 26 8 32 12
Seminarer og konferencer 1 0 3 1
Interne udvalgsmøder 31 20 25 22
Betænkninger FM/EM 7/9 -/9 17/10 2/8

FOKUSOMRÅDER
Udvalget har blandt andet haft fokus på COVID-19 si-
tuationen og har i den forbindelse fremsendt skriftlige 
spørgsmål og afholdt orienteringsmøder med Naalak-
kersuisoq for Sundhed. Under forårssamlingen i 2020 
behandlede Familie og Sundhedsudvalget et forslag 
om udarbejdelse af en national handlingsplan, som mål-
rettes at efterleve hele FN’s Konvention om Barnets 

Rettigheder i Grønland. Et enigt udvalg indstillede for-
slaget til vedtagelse og forslaget blev vedtaget til stor 
glæde for udvalget.

Derudover blev forslaget om etablering af et hospice i 
Grønland 2.behandlet under forårssamlingen. Et enigt 
udvalg fremsatte et ændringsforslag, hvor det var vig-

KAPITEL 11
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tigt for udvalget at være med til at sikre en landsdæk-
kende løsning og udvalget var derfor glad for,  at æn-
dringsforslaget blev vedtaget. Udvalget var ved årets 
udgang i 2020 til orienteringsmøde med Naalakkersu-
isoq for Sundhed om status på dette punkt og fik kon-
stateret at arbejdet var igangsat. Familie og Sundheds-
udvalget vil takke for samarbejdet om dette vigtige 
område.

Under efterårssamlingen havde udvalget særligt fo-
kus på ældreområdet og behandlede to punkter om al-
derspension samt et punkt om førtidspension og reva-

lideringsforløb. Udvalget vil, efter eget ønske, fortsæt-
te med at have fokus på ældreområdet. Endvidere be-
handlede udvalget et lovforslag om orlov i forbindelse 
med graviditet, fødsel og adoption samt et punkt om, at 
Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Anordning 
om ikrafttræden for Grønland af en række ændringer 
af adoptionsloven og forældreansvarsloven. Derudover 
har udvalget haft særlig fokus på forebyggelse af selv-
mord og har i samarbejde med Naalakkersuisoq haft 
flere inspirerende møder om området.

Sygdomme

Folkesundhed og folkesundhedsprogram

Forebyggelse

Lægemidler

Svangerskab og fødsel

Tandpleje

Internationale konventioner om sundhed

Tobak og sikring af røgfri miljøer

Kontrol med levnedsmidler (veterinære krav)

Besøg ina.gl/udvalg for en uddybende oplistning af udvalgets fagområder.

KAPITEL 11

Bygdebestyrelsesformand Anders Sanimuinnaq orienterer 
udvalget
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SAMRÅD
Dato Deltager(e) Formål
05.08 Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie 

og Justitsområdet Martha Abelsen og med delta-
gelse af Finans- og Skatteudvalget

Omhandlede tillægsbevillingsansøgningerne om 
Najugaqarfik Elisibannguaq i Maniitsoq, set i sam-
menhæng med planerne om etablering af en ny 
døgninstitution i Sisimiut til erstatning for Ivaaraq 
i Qaqortoq
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KAPITEL 11

FORETRÆDER
Dato Deltager(e) Formål
23.09 Handicaptalsmanden Fremlæggelse af rejserapporten ”Tilioq i Nord- 

Qaanaaq 2020”
24.09 Det Nationale Sorgcenter, Danmark Fremlæggelse af rapporten ”Sorg i Grønland”
19.10 Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (Det Grønlandske 

Sundhedskartel)
Vedrørende nuværende situation for fastholdelse 
og rekruttering i den grønlandske sundhedssek-
tor samt  PPKs perspektiver på de forbedrede 
bar sels vilkår efter den seneste overenskomst 
indgåelse

01.12 Handicaptalsmanden Fremlæggelse vedr. udgivelsen af rapport om 
holdninger til handicap

UDVALGSREJSER
Dato Sted Formål
05.-12.08 Tasiilaq samt bygderne Tiniteqilaaq og Kuummiut Indsatser og initiativer på social- og sundhedsom-

rådet i Tasiilaq og i de to bygder 
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ORIENTERINGSBESØG OG -MØDER
Dato Deltager(e) og sted Formål
27.01 Naalakkersuisoq for Sundhed, Nuuk Om drejebogen vedr. Steno Diabetes Center 

Grønland
21.05 Naalakkersuisoq for Sundhed og Sociale Anliggen-

der, Nuuk
Orientering forud for FM2020 om igangværende 
arbejder og projekter, herunder status på det 
grønlandske/danske samarbejde om hjælp til 
udsatte børn og unge

26.06 Naalakkersuisoq for Sundhed, Nuuk Orientering om COVID-19 situationen
13.08 Børnetalsmanden, Nuuk Børnetalsmandens rejserapport fra Kommune 

Qeqertalik
03.09 Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie 

og Justitsområdet, Nuuk
Anbefalinger fra det grønlandsk–dansk tværgåen-
de arbejde for en styrket indsats for udsatte børn 
og unge i Grønland

22.09 Naalakkersuisoq for Sundhed, Nuuk Orienteringsmøde forud for opstart af EM2020 og 
om strategi for bekæmpelse af covid-19, samt at 
klarlægge, om der er behov for en løbende dialog 
om strategi og tiltag

23.09 Naalakkersuisoq for Sundhed, Nuuk Overdragelse af underskrifter vedr. talsmandsord-
ning for patienter

19.10 Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie 
og Justitsområdet, Nuuk

Drøftelser vedr. strategi for selvmordsforebyg-
gelse i Grønland

16.11 Departementet for Sociale Anliggender, Familie 
og Justitsområdet, Nuuk

Opfølgning vedr. strategi for selvmordsforebyg-
gelse

26.11 Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie 
og Justitsområdet, Nuuk

Orientering om døgnistitutionsområdet, herunder 
projekter, budgettering og økonomi

15.12 PI/SPS (Socialpædagogisk Seminarium), Udvalget 
for Kultur, Nuuk

Telefonmøde omkring hvidbog om pædagoger og 
socialindsatsen i Grønland

21.12 Naalakkersuisoq for Sundhed, Nuuk Planerne for arbejdet med etablering af et Råd-
givning – og Palliativt team ved Dronnings Ingrids 
Hospital
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SEMINARER OG KONFERENCER
Dato Emne og sted Deltager(e)  og formål
26.02 Konference om hjemløse og socialt udsatte, Hotel 

Hans Egede, Nuuk
Fagfolk, forskere og beslutningstagere

Billede fra helikopterturen
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Bygdebestyrelsesmedlem Paulus Larsen og udvalget (Tiniteqilaaq)
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FAGOMRÅDER
Uddannelse og førskoleområdet

Forskning

Kultur- og nyhedsformidling

Idræt

Kirken

Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
2017 2018 2019 2020

Samråd 4 1 4 3
Foretræder 8 4 3 1
Udvalgsrejser 2 2 3 2
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

222.842 83.277 122.054 224.632

Orienteringsbesøg og -møder 13 9 18 12
Seminarer og konferencer 1 2 3 0
Interne udvalgsmøder 22 11 19 11
Betænkninger FM/EM 13/6 -/10 14/6 3/3
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Besøg ina.gl/udvalg for en uddybende oplistning af udvalgets fagområder.
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FOKUSOMRÅDER
I 2020 har Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning 
og Kirke særligt beskæftiget sig med områderne ud-
dannelse og kultur.

På uddannelsesområdet har udvalget lavet opfølg-
ning på Naalakkersuisuts analyse og udviklingsprojekt 
vedrørende uddannelsessystemet. Dette har udvalget 
fulgt op med møder hos IMAK (Lærernes Fagforening i 
Grønland) med deltagelse fra Grønlands Erhverv.

På kulturområdet har udvalget haft fokus på den kom-
mende bekendtgørelse om en kunstfond, og haft mø-
der med EPI (Organisation for skabende og udøvende 
kunstnere) om deres arbejde med understøttelse af 
kunstnerisk virksomhed i Grønland. Udvalget har des-
uden været på besøg hos Grønlands Nationalmuseum 
og Arkiv, hvor der var rundvisning og museets udfor-
dringer med opbevaring af kulturgenstande blev drøf-
tet.

Derudover har udvalget været beskæftiget med 
spørgsmål omkring udfordringer for udøvende kunst-
nere for eksempel musikere samt sportsudøvere i for-
bindelse med COVID-19.

I 2020 foretog udvalget to rejser. I Sydgrønland var 
der særligt fokus på folkeskole- og uddannelsesområ-
det. Udvalget besøgte blandt andet Tasersuup Atuar-
fia, Narsap Atuarfia, INUILI og Campus Kujalleq. På kul-
turområdet  besøgte udvalget Narsaq Kunstværksted 
samt museerne i Narsaq og Qaqortoq, hvor problema-
tikkerne om opbevaring og registrering af kulturarv 
drøftet. 

Kunstværkstedet i Narsaq drives primært af lokale 
ildsjæle og brugerne selv. 

I Nordgrønland besøgte udvalget blandt andet en dag-
institution, en folkeskole og flere uddannelsesinstitu-
tioner. Derudover besøgte udvalget et kunstnerværk-
sted, hvor kunstnernes produkter blev vist frem. Kunst-
nerne kunne fortælle, at COVID-19 og dermed mang-
lende turister havde stort indvirkning på salg af deres 
produkter. Hos Destination Arctic Circle fik udvalget 
et indblik i, hvordan organisationen arbejder med beva-
ring af grønlandsk kultur i et turismeperspektiv. 

KAPITEL 11



ÅRSBERETNING 2020

SAMRÅD
Dato Deltager(e) Formål
13.05 Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke 

Ane Lone Bagger
Aktuelle forhold på førskoleområdet

14.05 Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke 
Ane Lone Bagger

Aktuelle forhold på folkeskoleområdet

02.10 Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke 
Karl Frederik Danielsen

Status på reform af uddannelsessystemet

FORETRÆDER
Dato Deltager(e) Formål
01.10 Repræsentanter for hundeslædekørernes 

sammenslutning (KNQK )og Udvalget for Fiskeri, 
Fangst og Landbrug

Situationen i Qeqertarsuaq

UDVALGSREJSER
Dato Sted Formål
15.-22.02 Qaqortoq, Narsaq og Narsarsuaq Folkeskolen, uddannelse, kirke, museer/arkiv og 

førskoleområdet
08.-11.09 Aasiaat og Sisimiut Førskole, folkeskole, uddannelse og kulturliv
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ORIENTERINGSBESØG OG -MØDER
Dato Deltager(e) og sted Formål
23.05 IMAK (Lærernes fagforening i Grønland), Nuuk Drøftelser om uddannelsessystemet og reformen 

af denne
08.06 EPI (Organisation for skabende og udøvende 

kunstnere), Nuuk
Rundvisning, EPI’s fremtidsplaner, bekendtgørelse 
om kunstfonden

24.09 EPI (Organisation for skabende og udøvende 
kunstnere), Nuuk

Drøftelser om bekendtgørelse for kunstfond,  
udvikling af kulturaktørernes hus

05.10 Familie- og Sundhedsudvalget, Nuuk Drøftelser vedrørende Ado Lynge
12.10 Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, 

Nuuk
Drøftelse om rapporten vedrørende Niuernermik 
Ilinniarfik Nuuk og de aflyste bacheloruddannelser

16.10 Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, 
Nuuk

COVID-19-strategiens udfordringer for sport- og 
kulturlivet i Grønland

17.10 IMAK (Lærernes fagforening i Grønland), GE 
(Grønlands Erhverv), Nuuk

Drøftelser omkring uddannelsessystemet, inter-
nets betydning på skoleområdet under corona

19.10 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Frednings- 
og Miljøudvalget, repræsentant fra Departemen-
tet for Kultur, Nuuk

Drøftelser omkring magasinering og opbevaring af 
kunst- og kulturgenstande i NKA

16.11 Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, 
Nuuk

Orienteringsmøde med ny Naalakkersuisoq

25.11 Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, 
Nuuk

Drøftelser omkring arbejdet med bekendtgørelse 
for kunstfonden

03.12 Kommune Kujalleqs økonomiudvalg, Nuuk Telefonmøde med drøftelser omkring udfordrin-
ger med byggeri af skole og skolehjem i Qassiar-
suk

15.12 PI/SPS (Socialpædagogisk Seminarium), Familie- 
og Sundhedsudvalget, Nuuk

Telefonmøde omkring hvidbog om pædagoger og 
socialindsatsen i Grønland

KAPITEL 11
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Den Blå Kirke med Borgmester Malik Berthelsen, Sisimiut, september 2020
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Arctic DTU Sisimiut, Ilinniarfeqarfik Sisimiut, september 2020
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Destination Arctic Circle, Sisimiut, september 2020
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Narsarmiutaq integreret daginstitution, Narsaq, februar 2020
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FAGOMRÅDER
Trafikforhold

Forsyning

Energiforhold

Kommunikationsforhold

Boligforhold

Landsplanlægning, bygge- og anlægsforhold

Anlægsudvalg
2017 2018 2019 2020

Samråd 1 1 0 2
Foretræder 6 0 2 4
Udvalgsrejser 2 2 0 0
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

229.468 275.164 2.890 494 

Orienteringsbesøg og -møder 35 30 10 3
Seminarer og konferencer 3 2 1 1
Interne udvalgsmøder 8 5 6 12
Betænkninger FM/EM 9/12 -/10 6/8 0/9
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FOKUSOMRÅDER
Anlægsudvalget har i 2020 haft fokus på særligt ser-
vicekontrakterne, lufthavnsbyggerierne og ændring af 
boligfinansieringslovgivningen. 

I 2020 har udvalget også videreført sit fokus på effek-
tiv og økonomisk trafikafvikling. Derfor har udvalget 
været involveret i forhandlinger om servicekontrakter-
ne for passagertrafikken. Om dette emne har udvalget 
holdt samråd og orienteringsmøde med Naalakkersui-
soq for Boliger og Infrastruktur, hvor fokus har været 
på forhandlingsmandat samt status undervejs. 

Udvalget har ligeledes ville holde sig opdateret og in-
volveret i lufthavnsbyggerierne i Nuuk og Ilulissat, samt 
udbuddet i Qaqortoq. Her har udvalget holdt samråd 
om annulleringen af udbuddet af Qaqortoq Lufthavn og 
orienteringsmøder med Naalakkersuisut. Til disse mø-
der har Finans- og Skatteudvalget også deltaget. 

Et tredje punkt, som har haft særlig opmærksomhed 
fra udvalgets side har været ændring i Inatsisartutlov 
om boligfinansiering. Her har udvalget haft to foretræ-
der, samt deltaget i et fælles foretræde med Finans- og 
Skatteudvalget. 

Grundet COVID-19 har udvalget ikke haft mulighed for 
at tage på udvalgsrejser til udlandet, ligesom mange 
møder med eksterne parter har været holdt via tele-
fon- eller videoforbindelse. 

Besøg ina.gl/udvalg for en uddybende oplistning af udvalgets fagområder.
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ORIENTERINGSBESØG OG -MØDER
Dato Deltager(e) og sted Formål
24.09 Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, 

Finans- og Skatteudvalget, Nuuk
Orientering om lufthavnsprojekterne

25.10 Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, 
Finans- og Skatteudvalget, Nuuk

Servicekontrakter 

23.11 Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og 
Energiområdet, Nuuk

Drøftelse af vandkraftprojekter og tiltag vedr. 
vedvarende energi
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FORETRÆDER
Dato Deltager(e) Formål
14.10 Repræsentanter for Grønlands Erhverv Ændring af boligfinansieringslov
28.10 Delegation fra Kommune Kujalleq Dialog vedr. lufthavnsbyggeri i Qaqortoq, boliger i 

Sydgrønland og infrastrukturen v. Killavaat Alan-
nguat (Tanbreez Mining)

30.10 Inu:it og ejer af Inu:it Bolig A/S v. Martin Gjødvad, 
medejer og direktør

Drøftelse om ændring af boligfinansieringsloven

02.11 Grønlands Erhverv v. direktøren og sekretariats-
chefen, Finans- og Skatteudvalget Nuuk

Drøftelse om ændring af boligfinansieringslo-
ven og elementbyggeri. Anlægsudvalget deltog i 
Finans- og Skatteudvalgets møde

SAMRÅD
Dato Deltager(e) Formål
27.02 Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, 

Finans- og Skatteudvalget, Nuuk
Forhandlingsmandat i forbindelse med service-
kontrakterne

09.09 Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, 
Finans- og Skatteudvalget, Nuuk

Annulleringen af udbuddet af lufthavnsbyggeriet i 
Qaqortoq
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SEMINARER OG KONFERENCER
Dato Emne og sted Deltager(e)  og formål
30.10 Præsentation af samfundsøkonomiske konse-

kvensanalyser om regionale landingsbaner, Nuuk
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur
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FAGOMRÅDER
Erhvervsdrivende virksomheder og erhvervsforhold  
generelt 

Erhvervsstøtteforhold

Bank- og forsikringsforhold

Forbrugerforhold

Turisme

Arbejdsmarkedsforhold

Storskalaprojekter

Internationale handelsrelationer

Råstofanliggender

Udvinding af olie og gas

Erhvervs- og Råstofudvalg
2017 2018 2019 2020

Samråd 0 0 0 1
Foretræder 2 1 2 0
Udvalgsrejser 2 1 2 1
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

278.877 332.489 253.061 51.867

Orienteringsbesøg og -møder 8 4 5 5
Seminarer og konferencer 3 2 2 0
Interne udvalgsmøder 6 9 15 8
Betænkninger FM/EM 8/8 -/13 20/9 3/7

1) Erhvervs- og Råstofudvalg blev først sammenlagt ifm. forårssamlingen 2017.
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FOKUSOMRÅDER
Erhvervs- og Råstofudvalgets arbejdsområde dæk-
ker en bred vifte af emner. Fra arbejdsmiljø over be-
værtningsforhold og værdipapirhandel til turisme og 
minedrift.  I 2020 afholdt udvalget åbent samråd med 
Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer vedrørende 
blandt andet lempelse af råstofselskabernes forplig-
telser som følge af corona-situationen, amerikanske 
projektmidler og råstofaktiviteter, der omfatter radio-
aktive mineraler.

I januar 2020 foretog udvalget en udvalgsrejse til Fær-
øerne sammen med Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsud-
valget for at høre om færingernes erfaringer med hjem-
tagelse af fødevareområdet. Under opholdet på Færø-
erne besøgte udvalgene den færøske fødevare- og ve-
terinærstyrelse, deres laboratorium, fiskerivirksomhe-
den Hiddenfjord samt Lagtingets fiskeriudvalg og den 
færøske erhvervsminister. Det planlagte besøg hos den 
danske fødevarestyrelse og deres laboratorium måtte 
desværre aflyses på grund af ændringer i rejseplaner-
ne på grund af dårligt vejr på Færøerne.

Besøg ina.gl/udvalg for en uddybende oplistning af udvalgets fagområder.
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UDVALGSREJSER
Dato Sted Formål
13.-20.01 Færøerne Orienteringsrejse vedr. mulig hjemtagelse af føde-

vare- og veterinærområdet.

ORIENTERINGSBESØG OG -MØDER
Dato Deltager(e) og sted Formål
05.10 Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og 

Miljø, Nuuk
Fremlæggelse og drøftelse af forslag til Inatsisar-
tutlov om virksomheders og offentlige myndighe-
ders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge 
og praktikanter

09.10 Naalakkersuisut for Mineralske Råstoffer og 
Erhverv, Nuuk

Statusorientering om råstof- og erhvervsområdet

16.10 Naalakkersuisut for Mineralske Råstoffer og 
Erhverv, Nuuk

Fortsættelse af statusmøde om råstof- og er-
hvervsområdet

16.11 Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og 
Miljø, Nuuk

Orientering om evaluering af Majoriaq og om be-
stræbelserne på at indføre en ’fast-track’ ordning 
for udenlandsk arbejdskraft

19.11 Sulisitsisut-Grønlands Erhverv, Nuuk Drøftelse af forslag til Inatsisartutlov om virk-
somheders og offentlige myndigheders samfunds-
ansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter.
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SAMRÅD
Dato Deltager(e) Formål
14.05 Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Vittus 

Qujaukitsoq
Status på aktiviteter inden for råstofområdet, 
herunder lempelser af selskabsforpligtelser som 
følge af coronavirus-situationen, orientering om 
licenser omfattende radioaktive mineraler mv.
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Erhvervs- og Råstofudvalgets møde med Færøernes Erhvervsminister Helgi Abrahamsen
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FAGOMRÅDER
Frednings- og Naturforhold

Naturfredning

Fredningsbestemmelser vedrørende de levende res-
sourcer 

Naturbeskyttelse

Miljøforhold

Efterforskning og udnyttelse af olie og mineralske  
råstoffer

Klimaforhold

Frednings- og Miljøudvalg
2017 2018 2019 2020

Samråd 0 0 1 0
Foretræder 0 1 0 0
Udvalgsrejser 0 0 1 1
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

0 3.289 138.222  215.077

Orienteringsbesøg og -møder 3 1 3 2
Seminarer og konferencer 1 0 0 0
Interne udvalgsmøder 9 7 8 5
Betænkninger FM/EM 1/0 –/2 3/2 0/2
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Besøg ina.gl/udvalg for en uddybende oplistning af udvalgets fagområder.
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FOKUSOMRÅDER
I 2020 har Frednings- og Miljøudvalget fokusområder 
spændt bredt fra bæredygtige udviklingstiltag, kvote-
ringer af fisk og fangstdyr i henhold til internationale 
og lokale kvoteringer og tiltag med henblik på at skåne 
miljøet. 

Udvalget rejste i august til Sydgrønland, hvor udvalget 
var i Qaqortoq, Narsaq, Narsarsuaq, Qassiarsuk og Ta-
siusaq. Udvalgets fokus under rejsen var Kvanefjeldet 
og miljøpåvirkninger af minedrift, fredningen af jord-
faste fortidsminder i UNESCO verdensarvsområdet 
KUJATAA og affaldshåndteringen i kommunen. Under 
rejsen  mødtes udvalget med borgmesteren i Kommu-
ne Kujalleq og formanden for Kommune Kujalleqs Tek-
nik- og Miljøudvalg, fåreholdere og landmænd og for-
eningen Urani Naamik (Uran- nej tak). Udvalget besøgte 
KUJATAA området. 

Herudover har udvalget arbejdet med at reducere risi-
ci ved ballastvand ombord på skibene og kviksølv, øget 
biodiversitet, affaldshåndteringen i Grønland og mu-
lige tiltag for at sikre fredningen af jordfaste fortids-
minder. En del af udvalgets aktiviteter blev udsat på 
grund af COVID-19. 
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ORIENTERINGSBESØG OG -MØDER
Dato Deltager(e) og sted Formål
19.10 Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Nuuk Orientering om fredning af jordfaste fortidsmin-

der 
23.11 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Orientering om verserende sager på fangst- og 

jagt området
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UDVALGSREJSER
Dato Sted Formål
24.-28.08 Narsarsuaq, Qaqortoq, Narsaq, Qassiarsuk og 

Tasiusaq
Miljøpåvirkninger af minedrift, jordfaste fortids-
minder og affaldshåndtering
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Frednings- og Miljøudvalget efter møde med borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen, og formanden for Teknik- og 
Miljøudvalget i Kommune Kujalleq, Josef Petersen. Fra venstre: Aqqa Samuelsen, Jens Danielsen, Kiista P. Isaksen, Doris Ja-
kobsen Jensen, Mikivsuk Thomassen og Josef Petersen
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FAGOMRÅDE
Forfatningskommissionens kommissorium, sammen sæt ning og arbejde

Ad hoc udvalget vedr. Forfatningskommissionen
2017 2018 2019 2020

Samråd 0 0 0 1
Foretræder 0 0 0 0
Udvalgsrejser 0 0 0 0
Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

0 0 0 0

Orienteringsbesøg og -møder 1 0 0 0
Seminarer og konferencer 0 0 0 0
Interne udvalgsmøder 4 1 1 2
Betænkninger FM/EM 0/0 -/0 0/0 0/0
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FOKUSOMRÅDER
Udvalget vedrørende Forfatningskommissionen har af-
givet høringssvar til Naalakkersuisut om Forfatnings-
kommissionens kommissorium, herunder en forlængel-
se af kommissionens arbejdsperiode og vederlæggelse 
for medlemsskab af kommissionen.   
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SAMRÅD
Dato Deltager(e) Formål
28.08 Naalakkersuisoq for Finanser Ændring af kommissoriet for Forfatningskommis-

sionen
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Vestnordisk Råds digitale årsmøde, her den grønlandske delegation i Nuuk



ÅRSBERETNING 2020

OM VESTNORDISK RÅD
Vestnordisk Råd er et parlamentarisk samarbejdsorgan 
mellem Færøerne, Grønland og Island. Samarbejdet er 
formaliseret ved vedtagelsen af et charter, hvor regler-
ne for samarbejdet er fastsat.

Struktur
Rådet har 18 medlemmer. Seks fra hvert land som bli-
ver udpeget af landenes parlamenter i henhold til de en-

kelte partiers styrkeforhold i de enkelte parlamenter. 
Hver landsdelegation udpeger en delegationsformand 
som herefter indtræder i Vestnordisk Råds Præsidium. 
Præsidiet har således tre medlemmer. Formandskabet 
i præsidiet går på omgang mellem de tre lande, således 
at alle landene over en treårig periode har en etårig for-
mandsperiode. I Grønland er der tradition for, at Forman-
den for Inatsisartut udpeges som delegationsformand.

132

Vestnordisk Råd
2017 2018 2019 2020

Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

481.270 517.378 128.496 53.731

Præsidiemøder 8 9 6 6
Delegationsmøder 4 4 4 3
Rådsmøder 1 2 1 1
Seminarer og konferencer 1 1 1 1
Rekommandationer 3 2 2 3

Delegationsmøder er møder i den grønlandske delegation af Vestnordisk Råd. Møderne holdes efter behov og kan finde sted 
lokalt i Inatsisartut i Nuuk eller i forbindelse med et vestnordisk møde.
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FOKUSOMRÅDER
Vest Nordisk Råd afholdt deres temakonference i janu-
ar 2020 under arbejdstitlen: ”Sprog i Vestnorden”.

De sprog, der tales i de vestnordiske lande, er sprog, 
der tales af få mennesker. Mange af verdens mindst 
talte sprog er truede, og de vestnordiske lande kender 
alle til de udfordringer, der er i forbindelse med at sik-
re, at modersmålet kan bruges aktivt i alle dele af sam-
fundslivet.

Vestnordisk Råd havde sat fokus på sprog i Vestnorden 
i virksomhedsåret 2019-20 og med de vestnordiske 
sprogs vilkår i fokus på Vestnordisk Råds temakonfe-
rence på Færøerne i januar 2020.

Vestnordisk Råds åbne temakonference ”Sprog i Vest-
norden” blev afholdt i Norðurlandahúsið i Tórshavn ons-
dagen den 29. januar. Konferencen var åben for alle og 
organiseret af Vestnordisk Råds sekretariat i samar-
bejde med forskningsinstitutter i de vestnordiske lan-
des universiteter og andre aktører.

Vestnordisk Råd vil i virksomhedsåret 2020-21 foku-
sere på de unges fremtidsudsigter i Vestnorden. Rådet 
vil især lægge vægt på de unge i de tyndtbefolkede om-
råder, og hvad der skal gøres for at mindske forskelle-
ne mellem dem og de unge i hovedstadsområderne. Fo-
kus vil også være på, hvordan vi generelt kan sikre gode 
fremtidsudsigter for alle unge i Vestnorden.

De unges fremtidsudsigter vil være en ledetråd i hele 
rådets arbejde i 2020-21, hvor en temakonference om 
de unges fremtidsudsigter der afholdes i Grønland i juni 
2021 vil være et højdepunkt.

Vestnordisk Råds målsætninger
• At samarbejde om vestnordiske interesser

•  Sammen at bevogte Nordatlantens ressourcer og kul-
tur, og hjælpe til med at udvikle vestnordiske interes-
ser gennem regering og Naalakkersuisut

•  At følge op på regeringernes og Naalakkersuisuts 
vest nordiske samarbejde

•  At arbejde sammen med Nordisk Råd, og at fungere 
som mellemled omkring vestnordiske interesser i nor-
disk samarbejde

•  At virke som parlamentarisk mellemled mellem vest-
nordiske samarbejdsorganer og andre mellemfolke-
lige og internationale samarbejdsgrupper, herunder 
det arktiske parlamentariske samarbejde
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Vestnordisk Råds digitale årsmøde 
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Vestnordisk Råds digitale års møde her ved Rådets Formand Gudjon S. Brjansson fra Islands Alting



136

KAPITEL 12ÅRSBERETNING 2020

Vestnordisk råds temakonference på Færøerne januar 2020
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Vestnordisk råds temakonference på Færøerne januar 2020
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PRÆSIDIEMØDER
Dato Sted Formål
29.01 Torshavn Status på en ny aftale mellem Altinget og VNR om 

VNRs sekretariat samt forlængelse af kontrakten 
med generalsekretæren

18.03 Telefonmøde Drøfte deltagelse ved Arctic Circle Forum i Berlin 
eller Tokyo og andre interne anliggender

15.06 Telefonmøde Planlægning af årsmøde mm
28.10 Digitalt videomøde med vestnordiske samarbejds-

ministre
Drøfte status for realisering af rådets eksisteren-
de rekommandationer

04.12 Digitalt videomøde Drøfte dagsorden til et digitalt videomøde med 
EU parlamentet

07.12 Digitalt videomøde Digitalt møde med EU parlamentarikere omkring 
arktiske emner og COVID19 situationen

DELEGATIONSMØDER
Dato Sted Formål
22.01 Telefonmøde Forberedelse af deltagelsen ved temakonferencen
20.04 Telefonmøde Drøftelse af COVID19 situationen og konsekven-

ser for rådets virke og forberedelse af rekomman-
dation fra delegationen

02.11 Nuuk Forberedelse af deltagelsen på det digitale års-
møde
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SEMINARER OG KONFERENCER
Dato Sted Formål

ÅRSMØDE
06.11 Digitalt årsmøde På grund af COVID19 situationen blev årsmødet 

udskudt og ændret fra et fysisk møde i Island til et 
digitalt årsmøde

TEMAKONFERENCE
29.01-30.01 Tema var sprog i vestnorden og konferencen blev 

afholdt i Torshavn, Færøerne
Vestnordisk Råds delegationsmedlemmer, repræ-
sentanter fra Nordisk Råd, Stortinget, NORA og 
vestnordiske fagministre til emnet samt oplægs-
holdere
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REKOMMANDATIONER
Nummer Titel
1/2020 Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Islands Regering og Naalakkersuisut i Grønland til 

et øget samarbejde blandt landenes nordiske samarbejdsministre, hvor ministrene indgår en aftale om 
at afholde mindst ét ordinært ministermøde om året for at drøfte Vestnordisk Råds rekommandationer 
og anmodninger til regeringerne og landsstyrerne og fremme samarbejdet gennem dialog, udveksling af 
idéer, videndeling og lignende.

2/2020 Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til 
at samarbejde om arktiske anliggender – herunder, at ministrene med ansvar for arktiske anliggender 
mødes mindst en gang om året – for at:
- Styrke og koordinere de vestnordiske nationers interesser i Arktis
- Sætte fokus på Nordatlanten i relation til ændringerne i Arktis
- Arbejde for bæredygtige løsninger i forhold til havet, naturen, folk og erhverv i den vestnordiske regi-
on som følge af ændringerne i Arktis
- Give koordineret orientering til Vestnordisk Råd – herunder, Vestnordisk Råds arbejdsgruppe om ark-
tiske anliggender – om, de vestnordiske regeringers ønsker i relation til arktiske anliggender og Arktisk 
Råd.

3/2020 Vestnordisk Råd henstiller til Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering
at arbejde for, at Grønland og Færøerne opnår associeret medlemskab i Verdenssundhedsorganisatio-
nen.
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OM NORDISK RÅD
Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsor-
gan mellem parlamenterne og regeringerne i Danmark, 
Sverige, Norge, Island. Finland indtrådte i 1955 i Nor-
disk Råd. De selvstyrende lande Grønland, Færøerne og 
Åland indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands 
delegationer, men optræder i øvrigt i eget navn og med 
egne valgte medlemmer.

Struktur
Nordisk Råd omfatter en plenarforsamling, et præsidi-
um og udvalg. Der er i alt 87 medlemmer af Nordisk Råd. 
Plenarforsamlingen består af en delegation fra hvert af 
de fem medlemslande. Danmarks Riges Delegation be-
står af 20 parlamentarikere, heraf 16 folketingsmed-
lemmer samt to medlemmer af det færøske Lagting og 
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Nordisk Råd
2017 2018 2019 2020

Rejseudgifter i kr. 
Inklusiv administrationsudgifter

292.159 200.463 92.489 -3.605*

Udvalgsmøder i Nordisk Råd 4 4 43 6
Seminarer og konferencer 1 0 1 0
Delegationsmøder  2 3 1 2

Udvalgsmøder i Nordisk Råd er møder, i hvilke Grønlands to delegerede deltager. I 2020 var de grønlandske medlemmer af 
Nordisk Råd begge medlemmer af Udvalget for et Holdbart Norden.

Delegationsmøder er møder i den grønlandske delegation af Nordisk Råd. Møderne holdes efter behov og kan finde sted lokalt 
i Bureau for Inatsisartut eller i forbindelse med et nordisk møde i et andet selvstyrende område eller et andet nordisk land. 

* Pga. COVID-19 i 2020 har rådet fået refunderet en rejseudgift som en indtægt i 2020 regnskabsåret.
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FOKUSOMRÅDER
De to medlemmer af Nordisk Råd var begge medlem-
mer af Nordisk Råds ”Udvalget for et Holdbart Norden” 
i 2020. Udvalget arbejder overordnet med miljø og bæ-
redygtighed. 

Arbejdet i Nordisk Råd i 2020 stod i COVID-19 pande-
miens tegn. Der blev således kun afholdt 1 fysisk ud-
valgsmøde i Udvalget for et Holdbart Norden i januar 
2020 i København. Årets øvrige udvalgsmøder i Udval-
get for et Holdbart Norden blev afholdt virtuelt. 

Møderne under Nordisk Råds sessionsuge i uge 44 blev 
ligeledes afholdt virtuelt. Og der blev ikke afholdt ple-
narforsamling på grund af Covid19. 

De grønlandske medlemmer af Nordisk Råd overvære-
de Nordisk Råds uddeling af kulturpriser på storskærm 
i et mødelokale i Inatsisartut og deltog i et virtuelt fæl-
lesmøde om Covid19 pandemien, hvor de nordiske re-
geringschefer og FN’s generalsekretær António Guter-
res kom med indlæg og svarede på spørgsmål. Dette 
møde blev live-streamet og kunne følges af offentlig-
heden. Delegationerne fra de selvstyrende områder 
Grønland, Åland og Færøerne afholdt ligeledes et vir-

tuelt orienteringsmøde, hvor også regeringsrepræsen-
tanter deltog. 

Delegationen kom i efteråret 2020 med bidrag til Nor-
disk Råds høringssvar til EU’s arktiske politik. 

Den grønlandske delegation i Nordisk Råd indstillede 
i 2020 Miki Jensen til medlem af Nordisk Kulturfonds 
bestyrelse med Peter Olsen som suppleant. Miki Jen-
sen bliver således medlem af Nordisk Kulturfonds be-
styrelse fra 1. januar 2021 til 31. december 2022 med 
Peter Olsen som suppleant.

Sofia Geisler har i 2020 været medlem af Gränsehin-
dringsgruppen og deltaget i arbejdsgruppens møder. 

Karl-Kristian Kruse var delegationsleder fra 1.1.-27.9 
2020. Den 28.9 blev Sofia Geisler valgt som delegati-
onsleder. 

to medlemmer af Inatsisartut. Der afholdes en årlig ses-
sion i Nordisk Råd om efteråret.

Grønlandsk deltagelse
Inatsisartut udpeger årligt to af dets medlemmer samt 
to suppleanter til at varetage Grønlands repræsentation 

i Nordisk Råd. Grønland deltager derved i Nordisk Råds 
plenarforsamlinger (sessioner) med fuld stemmeret og 
i det løbende udvalgsarbejde samt det partipolitiske 
samarbejde.
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Besøg ina.gl for en uddybende oplistning af Nordisk Råds opgaver.
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NORDISK RÅDS SESSION
Der blev ikke holdt plenarforsamling i 2020 på grund af 
covid19 pandemien. Nordisk Råds øvrige sessionsmø-
der i uge 44 blev afholdt virtuelt på grund af Covid19.

GRØNLANDS DELEGATION I NORDISK RÅD
Karl-Kristian Kruse (S)  var medlem af Nordisk Råd fra 
1.1.2020 til den 27.9.2020.

Doris Jakobsen Jensen (S) var medlem af Nordisk Råd 
den 28.09.2020 til den 31.12.2020.

Sofia Geisler (IA) har været medlem af Nordisk Råd i 
hele 2020. 

UDVALGSMØDER I NORDISK RÅD
Dato Sted Formål
28.01 København Møde i Udvalget for et Holdbart Norden
31.03 Virtuelt møde på grund af COVID-19 Møde i Udvalget for et Holdbart Norden
25.05 Virtuelt møde på grund af COVID-19 Møde i Udvalget for et Holdbart Norden
26.06 Virtuelt møde på grund af COVID-19 Møde i Udvalget for et Holdbart Norden
15.09 Virtuelt møde på grund af COVID-19 Møde i Udvalget for et Holdbart Norden
27.10 Virtuelt møde på grund af COVID-19 Møde i Udvalget for et Holdbart Norden
28.10 Virtuelt møde på grund af COVID-19 Møde mellem Udvalget for et Holdbart Norden og 

Nordisk Ministerråd for Miljø og Klima
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DELEGATIONSMØDER I NORDISK RÅD
Dato Sted Formål
05.10 Nuuk Møde i den grønlandske delegation vedr. indstil-

ling af medlem og suppleant i Nordisk Kulturfond
16.11 Nuuk Evalueringsmøde i den grønlandske delegation 

vedr. Nordisk Råds møder i sessionsugen i uge 44

KAPITEL 12

SEMINARER OG KONFERENCER
Dato Emne og sted Deltager(e)  og formål
14.09 Havet og marine biologisk mangfoldighed, virtuelt 

fællesmøde
Virtuelt fællesmøde for alle udvalg i Nordisk Råd

15.09 Mikroplast - hvordan påvirker det fødevarer, dyr 
og natur?

Virtuelt fællesmøde for Udvalget for et Holdbart 
Norden og Udvalget for Velfærd i Norden

27.10 Virtuelt fællesmøde om Covid19 krisen med 
de nordiske statsministre og regeringsledere i 
selvstyreområderne samt FNs generalsekretær. 
Mødet blev live-streamet og var offentligt tilgæn-
gelig.

Den grønlandske delegation, Formanden for 
Naalakkersuisut Kim Kielsen m.fl.

27.10 Nordisk Råds uddeling af årets kulturpriser, 
Virtuel prisuddeling, som blev live-streamet og var 
offentligt tilgængelig.

Den grønlandske delegation

29.10 Virtuelt orienteringsmøde for delegationerne i 
selvstyreområderne, Færøerne var vært.

Delegationerne fra Grønland, Færøerne og Åland 
inklusiv regeringsrepræsentanter fra selvstyre-
områderne. 
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Fra virtuelt møde med delegationer inkl. regeringsrepræsententanter fra selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland 
29.10.2020
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Virtuelt mødedeltagelse fra Nuuk til Nordisk Råds uddeling af kulturpriser den 27.10.2020
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BUREAU FOR INATSISARTUT
Bureauets administration er uafhængigt af de politiske 
partier og servicere de folkevalgte til Inatsisartut.

Bureauets opgaver består af mange artede serviceopga-
ver over de folkevalgte og består af blandt andet:

• afholdelse af vederlag til medlemmerne

• varetagelse af eftervederlag

• planlægning og gennemførelse af samlingerne

•  sikre medlemmerne rejser og indkvartering til sam-
lingerne

• varetage udvalgsrejser og planlægning heraf

•  bistå medlemmerne med teknisk vejledning til med-
lemsforslag

•  sikrer lovgivningsprocessen i parlamentet

•  varetager udvalgsbetjeningen

•  varetage tolkefunktionen under møderne i salen og ud-
valgene. 

 

GENERALSEKRETÆREN
Generalsekretæren varetager koordination og gennem-
førelse af Formandskabets initiativer og aktiviteter 
på det politiske niveau og i relation til parlamentariske 
repræsentationer. I forbindelse med inatsisartutsam-
linger forbereder generalsekretæren dagsordenen for 
hele samlingen og de enkelte mødedage, ligesom denne 
under inatsisartutmøder fungerer som sekretær i salen.

Endvidere omfatter generalsekretærens bistand til 
Formandskabet opgaver vedrørende:

•  relationen til Naalakkersuisut,

•  forholdet til Rigsfællesskabet,

•  værtskab ved parlamentariske repræsentationers 
besøg og repræsentation efter sådanne repræsenta-
tioners invitation,

•  koordination i forhold til partisekretariater vedrøren-
de Formandskabets initiativer,

•  varetagelse af forhandlinger med faglige organisationer.

VISION FOR BUREAUET
•  Yde bistand og service på et højt kvalitetsniveau

•  Kommunikere hurtigt og præcist med omverdenen

•  Være en af de mest spændende og udviklende offent-
lige arbejdspladser

•  Sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag
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Generalsekretæren har det overordnede ledelsesan-
svar for Bureauet for Inatsisartut. Generalsekretæren 
bliver ved betjeningen af Formandskabet for Inatsisar-
tut understøttet af et formandskabssekretariat. Bu-
reauets kommunikations- og projektafdeling, udvalgs-
sekretariatet, juridisk afdeling samt serviceafdelingen 
refererer direkte til generalsekretæren. Tolkeafdelin-
gen bliver ledet af en cheftolk, som refererer til gene-
ralsekretæren. Økonomiafdelingen bliver ledet af se-
kretariatschefen for formandskabssekretariatet, som 
refererer til generalsekretæren.

FORMANDSKABSSEKRETARIATET
Generalsekretæren bliver ved betjeningen af Formand-
skabet for Inatsisartut understøttet af et formand-
skabssekretariat, som ledes af en sekretariatschef. 
Formandskabssekretariatet er ansvarligt overfor og 
referer til generalsekretæren og bidrager dermed fag-
ligt til generalsekretærens betjening af Formandska-
bet. 

 

Kommunikations- og  
projektafdeling Generalsekretær Formandskabs-

sekretariat

Formandskab for Inatsisartut

Tolkeafdeling Udvalgs
sekretariat Juridisk afdeling Serviceafdeling Økonomiafdeling

Stabsfunktion Linjefunktion

I deres egenskab af stabsfunktioner og i henhold til generalsekretærens og formandskabets konkrete beslutninger virker  
henholdsvis Projekt og Kommunikationsafdelingen og Formandskabssekretariatet primært som støttende organer i forhold til  
Bureauets linjefunktioner. Linjefunktionerne varetager således primært konkret opgaveløsning indenfor egne ansvarsområder.

ORGANISATIONSDIAGRAM
Bureau for Inatsisartut
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PERSONALE
Ved udgangen af 2020 havde bureauet 30 fastansatte 
medarbejdere. De fordelte sig på følgende funktioner i 
henhold til organisationsplanen:

Personale Antal
Generalsekretær 1
Formandskabssekretariat 4
Tolkeafdeling 7
Udvalgssekretariat og juridisk afdeling 10
Serviceafdeling 5
Økonomiafdeling 3

I alt 30

Der er derudover ansat medarbejdere på timebasis.

 

RUNDVISNINGER
2020 blev et unormalt år på grund af COVID19 og hvor 
der var opsat flere forskellige restriktioner over året 
for besøgende i Inatsisartut.

Land Antal
Grønland 7
Danmark 46
Finland, Færøerne, Island, Norge, Sverige, Åland 1
Tyskland –
Øvrige lande Europa –
USA, Canada –
Øvrige lande resten af verden 6

I alt 60
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Økonomi
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Specificeret forbrug udvalg

Udvalg 2017 2018 2019 2020
Formanden for Inatsisartut 106.113 573.071 573.097 194.560
Formandskabet for Inatsisartut 558.612 515.427 387.844 452.983
Ad hoc udvalget vedr. Forfatningskommissionen 0 0 – 0
Anlægsudvalg 229.468 275.164 2.890 494
Erhvervs- og Råstofudvalg 278.877 332.489 253.061 51.867
Familie- og Sundhedsudvalg 148.019 0 138.676 236.849
Finans- og Skatteudvalg 578.339 336.330 151.691 468.178
Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg 230.190 239.336 278.290 8.472
Frednings- og Miljøudvalg 0 3.289 138.222 215.077
Lovudvalg 198.441 0 51.245 19.868
Revisionsudvalg 753.999 44.585 139.113 33.931
Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg 487.471 254.396 223.794 10.280
Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 222.842 83.277 122.054 224.632
Nordisk Råd * 292.159 200.463 92.489 -3.605
Vestnordisk Råd 481.270 517.378 128.496 53.731

I alt 4.565.800 3.768.205 2.680.962 1.967.317

* note: pga COVID19 i 2020 har rådet fået refunderet en rejseudgift som en indtægt i 2020 regnskabsåret

Rejseudgifter i kr.
Inklusiv administrationsudgifter
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Forbrug Inatsisartut
Budgetpost Note I alt 2017 (kr.) I alt 2018 (kr.) I alt 2019 (kr.) I alt 2020 (kr.)
Lønninger, vederlag m.v., i alt 22.681.181 25.673.465 24.049.000 23.067.017
– heraf:
Vederlag til medlemmer af Inatsisartut 1 17.894.020 20.219.509 20.052.000 19.629.452
Vederlag til suppleanter m.m. 2 3.432.684 3.536.120 2.413.000 2.134.579
Løn timelønnede 3 303.120 339.775 192.000 0
Øvrige poster 4 1.051.357 1.578.061 1.392.000 1.302.986
Tjenesteydelser, i alt 9.315.438 8.072.834 4.743.200 4.997.700
– heraf:
Rejser for medlemmer af Inatsisartut 5 4.166.783 3.614.403 2.781.600 1.936.474
Opholdsudgifter til medlemmer af Inatsisartut 6 3.375.898 3.454.552 699.600 608.148
Kursusudgifter 7 132.707 89.806 55.000 39.649
Ekstern konsulentbistand 8 1.459.041 609.458 1.138.000 2.321.043
Diverse rejseudgifter 9 106.948 304.615 69.000 0
Øvrige poster 10 74.061 0 0 92.386
Repræsentation og gaver, i alt 117.598 379.100 111.200 66.382
– heraf:
Repræsentation af Inatsisartut 11 77.569 247.537 1.900 21.281
Gaveudgifter af Inatsisartut 12 40.029 131.563 109.300 45.101
Formand for Inatsisartut, i alt 431.066 571.000 573.000 396.778
– heraf:
Rejser indenrigs, Danmark og udland 13 69.393 42.216 121.300 1.120
Opholdsudgifter 14 36.720 45.347 58.200 0
Repræsentation af Formanden for Inatsisartut 15 24.033 8.768 4.700 600
Gaveuddeling af Formanden for Inatsisartut 16 60.248 30.740 3.200 225.058
Forplejning 17 5.850 49.648 4.300 32.518
Øvrige driftsudgifter 18 234.822 394.281 381.300 137.482
Nersornaat, i alt 22.649 28.238 16.600 8.200
– heraf:
Rejser indenrigs, Danmark og udland 19 15.401 18.296 2.100 0
Opholdsudgifter 20 5.898 1.685 5.200 3.900
Repræsentation og gaver 21 1.350 8.257 9.300 4.300
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Budgetpost Note I alt 2017 (kr.) I alt 2018 (kr.) I alt 2019 (kr.) I alt 2020 (kr.)
Varekøb og administrationsudgifter, i alt 832.232 527.923 870.100 504.745
– heraf:
Andre indkøb 22 381.225 245.894 504.200 233.611
Øvrige administrationsudgifter 23 389.856 257.746 345.900 267.051
Kommunikationsudgifter 24 52.978 420 1.000 4.083
Serviceaftaler 25 0 0 0 0
Reparation og vedligeholdelse 26 8.172 23.863 19.000 0
Leje, i alt 117.796 363.348 252.100 189.578
– heraf:
Tjenesteboliger 27 57.227 84.809 105.000 189.578
Reparation og vedligeholdelse 28 13.894 6.257 79.400 0
Øvrige poster 29 46.675 272.282 67.700 0
Anskaffelser, i alt 247.705 820.169 472.800 262.576
– heraf:
IT-udgifter 30 45.569 724.239 417.300 115.590
Inventar 31 202.136 95.930 55.500 146.986
Øvrige konti -46.276 -58.701 -194.000 -203.814
– heraf:
Driftsindtægter 32 -46.276 -58.701 -194.000 -203.814
Forbrug Inatsisartut i alt  
jf. Finanslovens hovedkonto 01.10.10. 33.719.388 36.377.376 30.894.000 29.289.162

Se noteforklaringer på næste side.
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NOTER
1.  Vederlag til medlemmer af Inatsisartut (Forudløn-

nede) efter gældende lov. 

2.  Vederlag til suppleanter m.m. efter gældende lov 
(bagudlønnede).

3.  Løn til timelønnede efter gældende overenskom-
ster samt honorar til freelance medarbejder. Denne 
er flyttet til til ekstern konsulent bistand i det nye 
regnskabssystem og indgår i note 8

4.  Diverse bidrag, feriepenge, særskilt vederlag og 
pensionsbidrag. 

5.  Transportudgifter til medlemmer af Inatsisartut.

6.  Opholdsudgifter til medlemmer af Inatsisartut, un-
der tjenesterejse. Denne udgift har fået egen ho-
vedkonto på finansloven og indgår ikke herunder 
fremover.

7.  Kurser og anden videreuddannelse til medlemmer 
af Inatsisartut. 

8.  Tjenesteydelser samt anden konsulentbistand. 

9.  Kost, øvrige tjenesteydelser og udgifter til med-
lemmer af Inatsisartut. 

10.  Bohaveflytning inkl. Ind – og udpakning, transport 
af bohave, forsikring under transport samt opma-
gasinering og forsikring af bohave. 

11.  Repræsentationsudgifter fra medlemmer af Inat-
sisartut og Inatsisartut Udvalg.

12.  Gaver fra medlemmer af Inatsisartut og Inatsisar-
tut Udvalg.

13.  Transportudgifter til formanden for Inatsisartut.

14.  Opholdsudgifter til formanden for Inatsisartut, un-
der tjenesterejse. 

15.  Repræsentationsudgifter fra formanden for Inat-
sisartut.

16.  Gaver fra formanden for Inatsisartut.

17.  Forplejningen samt mødeudgifter til formanden for 
Inatsisartut. 

18.  Driftsudgifter til formanden for Inatsisartut her-
under: kommunikation og Internet, Rengøring, re-
paration og vedligeholdelse, udgifter til tjeneste 
bil.

19.  Transportudgifter til uddeling af Nersornaat.

20.  Opholdsudgifter ved uddeling af Nersornaat. 

21.  Repræsentation og gaver i forbindelse med udde-
ling af Nersornaat.

22.  Drikkevarer, forplejning samt mødeudgifter for 
medlemmer af Inatsisartut.

23.  Kontorartikler, tryksager, kopipapir, samt anskaf-
felser under kr. 3.000 samt reklameartikler.

24.  Telefonudgifter og Internetudgifter.

25.  Serviceaftaler på kopimaskiner.

26.  Reparation og vedligeholdelse af inventar.

27.  Tjenesteboliger og driftsudgifter til boliger for 
medlemmer af Inatsisartut.
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28.  Reparationsudgifter samt ind og udvendig vedlige-
holdelse af bygninger og faciliteter.

29.  Udgifter til drift og leje af bil, snescooter og andre 
transport midler. 

30.  IT-udgifter, Software, Hardware samt IT – service-
aftaler.

31.  Inventar og materiel til en stykpris over Kr. 3.000.

32.  Diverse Indtægter samt f.eks. lejeindtægter.
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Forbrug Bureau for Inatsisartut
Budgetpost Note I alt 2017 (kr.) I alt 2018 (kr.) I alt 2019 (kr.) I alt 2020 (kr.)
Lønninger, vederlag mv., i alt 20.929.338 21.450.305 21.254.000 20.737.108
– heraf:
Løn tjenestemænd 1 1.044.484 1.047.693 1.075.000 1.089.117
Løn månedslønnede 2 16.859.615 16.764.945 16.092.000 16.655.042
Øvrige poster 3 2.291.831 567.574 3.256.000 2.890.811
Løn timelønnede 4 733.408 3.073.093 831.000 102.138
Tjenesteydelser, i alt 3.145.668 2.783.000 2.825.000 3.743.610
– heraf:
Rejser for ansatte og konsulenter 5 761.329 739.056 797.000 428.010
Repræsentation og gaver 6 0 600 0 3.869
Kursusudgifter 7 132.014 225.050 86.000 66.473
Ekstern konsulentbistand 8 1.590.088 1.272.113 1.054.000 2.757.212
Diverse rejseudgifter 9 553.995 488.607 472.000 282.647
Øvrige poster 10 108.242 57.574 416.000 205.399
Varekøb og administrationsudgifter, i alt 945.324 490.662 458.000 1.468.028
– heraf:
Andre indkøb 11 485.370 367.374 323.000 325.778
Øvrige administrationsudgifter 12 210.753 96.833 105.000 868.226
Kommunikationsudgifter 13 51.705 2.512 9.000 21.171
Serviceaftaler 14 190.687 4.619 0 69.091
Reparation og vedligeholdelse 15 6.809 19.325 21.000 182.762
Leje, i alt 127.691 17.964 132.000 344.125
– heraf:
Tjenesteboliger 16 80.714 5.069 74.000 254.686
Reparation og vedligeholdelse 17 8.981 395 33.000 79.564
Øvrige poster 18 37.995 12.500 25.000 9.875
Anskaffelser, i alt 2.474.901 1.099.790 1.802.000 1.408.006
– heraf:
IT-udgifter 19 2.138.977 896.824 1.574.000 602.125
Inventar 20 335.924 202.965 228.000 805.882
Øvrige konti -119.726 -2.238 -98.000 -256.512
– heraf:
Driftsindtægter 21 -119.726 -2.238 -98.000 -256.512
Forbrug Bureau for Inatsisartut i alt  
jf. Finanslovens hovedkonto 01.01.01. 27.503.197 25.839.483 26.373.000 27.444.365
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NOTER
1.   Løn til tjenestemænd (forudlønnede) efter gæl-

dende overenskomster. 

2.   Løn til månedslønnede (bagudlønnede) efter gæl-
dende overenskomster samt løn til praktikanter. 

3.   Diverse bidrag, ATP – bidrag, feriepenge, merar-
bejde, særskilt vederlag, pensionsbidrag og jubi-
læumsgratialer. Dele af disse udgifter blev i tidli-
gere år afholdt under de ovenstående poster, jfr. 
note 1 og 2. 

4.   Løn til timelønnede efter gældende overenskom-
ster samt honorar til freelance medarbejdere.

5.   Transportudgifter til egne ansatte og konsulenter, 
uanset transport middel. 

6.   Udgifter til repræsentation samt gaver. 

7.   Kurser og anden videreuddannelse til personale. 

8.   Tjenesteydelser samt anden konsulentbistand. 

   a. Der er blevet sat ekstra midler til IT konsulenter 
til at opgraderer IT – Udstyr.

9.   Dagpenge, ophold, kost, øvrige tjenesteydelser og 
udgifter til personale. 

10.   Bohaveflytning, inkl. Ind – udpakning, transport af 
bohave, forsikring under transport samt opmaga-
sinering og forsikring af bohave. 

11.   Drikkevarer, forplejning, mødeudgifter, restau-
rantbesøg, forplejning til personale udflugter samt 
bespisning. 

12.   Kontorartikler, tryksager, kopipapir, små anskaf-
felser under kr. 3.000 samt reklameartikler. 

13.   Telefonudgifter og telefaxforbrug. 

14.   Serviceaftaler på f.eks. kopimaskiner. 

15.   Reparation af inventar. 

16.   Tjenesteboliger for ansatte i bureauet. 

17.   Reparationsudgifter samt ind – udvendig vedlige-
holdelse. 

   a.  Der er blevet sat ekstra midler til igangsættelse 
af udskiftning af branddøre.

18.   Udgifter til leje af transportmidler, Rengøring og 
Snerydning

19.   IT-udgifter, Software, Hardware samt IT – service-
aftaler.

20.   Inventar og materiel til en stykpris over kr.3.000

21.   Diverse indtægter som f.eks. lejeindtægter.

Der henvises i øvrigt til Landskassens Regnskab for 
yderligere informationer.  
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