
 

 

 

 
13. august 2022                                                                                 EM2022/36 

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i 

Forretningsordenen for Inatsisartut: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at 

arbejde for, at Grønland bliver omfattet af FN’s konvention mod 

korruption, og at dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter en 

vedtagelse af dette beslutningsforslag. 

(Medlem af Inatsisartut, Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse 

I takt med at vi i højere og højere grad skal tage stilling til nye råstof- og 

industriprojekter, store opgaver inden for bygge- og anlægssektoren, 

forhåbentligt kommende store projekter inden for vandkraft og andre projekter 

inden for vedvarende energi, stiger vores ansvar for at bibeholde og udvikle en 

høj grad af gennemsigtighed i vores system for at undgå korruption. 

Korruption kan have store konsekvenser for et samfunds stabilitet og sikkerhed 

ved at undergrave demokratiets institutioner og værdier, etiske værdier og 

retfærdighed og dermed udgøre en fare for bæredygtig udvikling og 

retsstatsprincippet. 

Bekæmpelse af korruption er et af de centrale elementer i et moderne 

retssamfund og relaterer sig blandt andet til store industriprojekter i forskellige 

sektorer, som på verdensplan er kendt for at kunne være uigennemsigtig. 

FN’s konvention mod korruption er et af de instrumenter et land kan tilslutte 

sig for at sikre en reel implementering af bekæmpelse af korruption. Grønland 



har endnu ikke tiltrådt konventionen, dette til trods for, at Danmark 

ratificerede konventionen i 2006. Denne ratifikation skete nemlig med en 

territorial undtagelse for Grønland og Færøerne. 

Konventionens formål er:  

- at fremme og styrke foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af 

korruption mere effektivt 

- at fremme, lette og støtte internationalt samarbejde og teknisk assistance 

- at fremme integritet, ansvarlighed og god forvaltning af offentlige anliggender 

og offentlig ejendom.  

I svar på § 37 spørgsmål nr. 2012-277 skrev Naalakkersuisut følgende om FN’s 

konvention mod korruption: 

”FN’s korruptionskonvention har til formål at fremme og styrke forebyggelsen 

og bekæmpelsen af korruption, herunder ved at fremme det internationale 

samarbejde på dette område. Den udgør et af de mest omfattende 

multilaterale instrumenter på strafferettens område. Konventionen er opdelt i 

otte kapitler. I kapitel I (artikel 1-4) er konventionens formål og 

anvendelsesområde angivet, ligesom visse af konventionens centrale begreber 

er defineret. Kapitel II og III (artikel 5-42) indeholder bestemmelser om de 

foranstaltninger, som skal træffes på nationale plan. Kapitel IV (artikel 43-50) 

indeholder bestemmelser om internationalt samarbejde. Kapitel V (artikel 51-

59) indeholder bestemmelser om tilbageførsel af formuegoder, mens kapitel VI 

(artikel 60-62) indeholder bestemmelser om teknisk bistand og udveksling af 

oplysninger. Kapitel VIII (artikel 63-64) indeholder bestemmelser om 

implementeringsmekanismer. Kapitel VIII (artikel 65-71) indeholder en række 

afsluttende bestemmelser om ikrafttræden, adgangen til at tage forbehold 

m.v.” 

Inuit Ataqatigiit mener, at Grønland skal sikre en så høj grad af 

gennemsigtighed i vores udvikling af samfundet, herunder erhvervssektoren. 



En tiltrædelse af konventionen mod korruption vil være et rigtig godt skridt i 

den rigtige retning. Derfor fremsætter undertegnede dette forslag og håber, at 

de øvrige partier repræsenteret i Inatsisartut vil tage godt imod forslaget. 

 

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Vedtages forslaget i den foreliggende form, vil der være umiddelbare 

økonomiske 

og administrative konsekvenser for det offentlige. I første omgang vil der skulle 

gennemføres et sagsforberedende arbejde af begrænset karakter. Dette med 

henblik på at skulle servicere det medlem af Naalakkersuisut, der overfor den 

danske regering skal fremme arbejdet med at få implementeret beslutningen fra 

Inatsisartut. Det anses skønsmæssigt, at dette arbejde vil andrage 1/4 årsværk 

for en A/C. 

I den videre lovgivningsproces skal det til fulde afdækkes, hvilke samlede 

konsekvenser det vil have, at Grønland bliver omfattet af FN ́s konvention mod 

korruption. Naalakkersuisut opfordres imidlertid til i et bilag til svarnotatet til 

dette 

forslag at fremkomme med et kvalificeret skøn over de tilpassede økonomiske 

og 

administrative konsekvenser ved, at FN ́s konvention mod korruption bliver gjort 

gældende for Grønland. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: 

Ingen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen 


