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Redegørelse for dagsordenen. 

(Formanden for Inatsisartut) 

 

Finans-og Skatteudvalget har anmodet om udsættelse af 2. behandlingen af punkt 122. 

Punktet 2. behandles nu den 1. juni. 

Punkt 122: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde 

forslag til en skattereform, som sikrer et enkelt skattesystem, hvor det samlede skattetryk i 

Grønland falder og hvori der indgår en lettelse af indkomstbeskatningen. Forslaget skal være 

udarbejdet til FM 2023.  

 

2. behandling af punkterne 95 og 134, er udsat til den 1. juni. 

Punkt 95: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut på FM2023 pålægges at 

fremlægge handslingsplan overfor Inatsisartut med henblik på at der etableres en efterskole i 

Tasiilaq. 

Punkt 134: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at opføre en 

adventure efterskole i Tasiilaq. 

 

2. behandlingen af punkt 51, er udsat til den 1. juni. 

Punkt 51: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut fremsætter en redegørelse 

om lægemangelen samt personalemangelen i afsidesliggende sundhedscentre, som uddeles 

inden FM2023.  

 

Behandlingsdatoen af punkt 10, Politisk Økonomisk Beretning 2022, er udsat til den 31. Maj.  

 

Formandskabet har foretaget nogle tilpasninger af dagsorden efter optagelsen af punkt 56.   

 

6 forespørgselsesdebatter har fået nye behandlingsdatoer. 

 

Tilpasningerne kan ses på vores hjemmeside for de sidste mødedage på denne samling. 

Formandskabet vil se på hvorledes møderne og behandlingerne af punkterne der er sat til 

behandling er gået for en ny evt. mødedag, mandag den 30. maj. 

  

Behandlingen af punkterne 4 og 5 genoptages på mødet den 25. maj. 

Behandlingen af punkt 5, sker efter en henvendelse fra Indenrigsafdelingen hos 

Naalakkersuisut om nødvendigheden af supplearingsvalg til Valgbarhedsnævnet, hvad angår 

Inuit Ataqatigiit og Siumut.  

Endvidere er det nødvendigt at genoptage valg af medlemmer, der skal til FN´s 

generalforsamling. 



 
_____________________________ 

FM 2022/2 

J. nr. 01.25.01/22FM-LABU-00002 

Punkt 4: Valg og medlemmer af suppleanter til udvalg i Inatsisartut. 

Punkt 5: Valg af medlemmer og suppleanter til Råd og Nævn. 

Punkterne behandles den 25. maj som de sidste punkter. 

 

På mødedagene den 31. maj og 2. juni, starter møderne i salen kl. 10:00. 

 

Inuit Ataqatigiit har anmodet om indkaldelse af 2 suppleanter, da Kristian Jeremiassen og 

Knud Mathiassen er sygemeldt til hhv. 2. juni og 12. juni. 

 

Adam Kristensen er indkaldt den 11. maj og endelig ankommet til Nuuk den 23. maj. Han er 

grundet de trafikale forhold først ankommet nu. 

Velkommen til Adam Kristensen endnu engang, du bedes indtage din plads i Inatsisartut. 

 

Johan Lund Olsen er indkaldt som suppleant for Knud Mathiassen.  

Udvalget til Valgs Prøvelse har godkendt Johan Lund Olsens valgbarhed. Jeg indstiller 

hermed, at Inatsisartut godkender Johan Lund Olsen som suppleant. Er der nogen der er 

imod…… Velkommen til Johan Lund Olsen, du bedes indtage din plads i Inatsisartut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er aftalt clearingen mellem: 

 


