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Redegørelse for dagsordenen. 

(Formanden for Inatsisartut) 

 

Forslagsstiller har trukket sit punkt med punktnummer 119: Forslag til Inatsisartutbeslutning 

om at pålægge Naalakkersuisut at undersøge fordele og ulemper ved at ophæve Royal Arctic 

Lines koncession på fragt til og fra Grønland samt at indføre konkurrence på dette område. 

Undersøgelsen skal afdække de økonomiske konsekvenser ved at ophæve koncessionen samt 

indførelse af konkurrence. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2023 

 

Anlægsudvalget har anmodet om udsættelse af 2. behandlingerne af punkterne 109 og 136. 

Punkerne omhandler: 

109: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udvide 

vandkraftværket i Tasiilaq ved at etablere en ekstra kraftstation og tilhørende 

transmissionslinje til Tasiilaq. 

 

136: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udvide 

vandkraftværket ved Tasiilaq. 

 

Punkterne 2. behandles 24. maj. 

 

Punkterne 70 og 120 på dagens møde, fremrykkes, så de behandles som de første umiddelbart 

efter afstemningerne. 

 

Punkt 70: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Formandskabet for Inatsisartut at 

fremsætte forslag til ændring af partitilskudsloven1 med henblik på at skabe en årlig 

besparelse for Selvstyret og mindske den økonomiske ulighed mellem de politiske partier. 

Forslaget til ændring af partitilskudsloven skal omfatte følgende tiltag: 1. Grundtilskuddet til 

partierne hæves til 1 million kroner om året 2. Der indsættes et loft således, at der maksimalt 

kan modtages mandattilskud til seks mandater. Loven skal træde i kraft 1. januar 2024. 

 

Punkt 120: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Formandskabet for Inatsisartut pålægges at 

fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutlov om offentliggørelse af politiske partiers 

regnskaber1 således, at det ved bidrag til et parti på mere end 10.000 kroner ikke kun skal 

fremgå af partiets regnskab, hvem der har ydet bidraget, men også hvor stort et bidrag, der er 

tale om. Det skal endvidere ikke være muligt at omgå beløbsgrænsen ved at dele bidraget 

mellem flere juridiske personer. 
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Der er aftalt clearingen mellem: 

Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit og Pele Broberg, Naleraq. 

Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit og Jens Napaattooq, Naleraq. 

Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit og Hans Enoksen, Naleraq. 

Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit og Anna Wangenheim, Demokraatit. 

Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit og Siverth K. Heilmann, Atassut. 


