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Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for 

Inatsisartut: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en Inatsisartutlov 

om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, lovforslaget skal 

fastsætte krav til, at tilflyttere sikres bedre muligheder for at lære om grønlandsk kultur, sprog og 

værdier. Inatsisartutloven skal senest fremlægges til Inatsisartut under EM2024. Naalakkersuisut 

skal i det lovforberedende arbejde, ligeledes rette henvendelse til Rigsmyndighederne om, at der 

samtidigt sker en ikraftsættelse af en integrationslov for Grønland. 

 (Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

Vores nationale værdier skal være synlige. Dette er netop grunden til dette forslag.  

Integrationsloven skal have det formål, at folk som flytter til landet, skal ud fra deres evner være med 

til at løfte vores værdier og skikke, hvor viden om samfundet og krav skal beskrives i loven, ligesom 

hvilke initiativer der skal tages også skal beskrives i loven. 

I forbindelse med samfundsudviklingen er tiden nu kommet til at der udarbejdes en egentlig 

integrationslov. I forbindelse med loven skal vi kunne stille minimumskrav om assimilation til 

samfundet. Vi skal lære tilflytterne vores sprog, netop fordi de arbejder for det grønlandske folk. 

Det er et problem at udefrakommende ikke sikres tilstrækkelige muligheder eller krav til at lære om 

de grønlandske værdier, kultur og sprog. Dette problem kan Rigsmyndighederne ikke klare alene, det 

er derfor nødvendigt, at Naalakkersuisut samtidigt ser på hvordan der kan rettes på et lovforslag om 

ændring af arbejdskrafttilgangen. 

Dette så det ikke kun er en Integrationslov, men at der samtidigt foretages ændringer inden for de 

hjemtagne områder. 

Vi forestiller os at kommuner, det offentlige, arbejdsgivere samt de faglige organisationer kan 

forpligtes til at samarbejde for at tilflytterne tilegner sig viden om vores kultur og sprog. Det må være 

tilflytterens ønske at vide hvilket land man ankommer til og hvilke værdier der gælder i det daglige 

liv. 



Der kommer større og større tilstrømning af arbejdskraft til vores land. Mange stillinger besættes af 

udefrakommende arbejdere. Vi er taknemlige over for alle der med deres flid, er med til at holde de 

økonomiske hjul kørende, men vi skal sikre at det netop er vore nationale værdier der lægges til grund 

for at holde samfundet kørende. 

Gennem pressen blev vi oplyst at Grønlands Statistisk registeret at der er 1.860 udefrakommende 

tilflyttere i land. De er kommet for at arbejde i vores land; de arbejder ofte i butikker, 

overnatningsfaciliter, fiskeindustri og i restaurationsbranchen.1  

Hvor ville det dog være dejligt, hvis vi mødte flere grønlandsk talende arbejdere i servicefagene. Og 

hvor ville det være dejligt at vores børn og voksne borgere i større grad end i dag kan få mere viden 

tilført fra vores udenlandske medborgere samt at vi i mere organiseret form kan lære dem om vores 

værdier. 

Lovgivningsarbejdet kan være omfattende og kommunerne, som skal føre loven ud i livet, skal 

inddrages i udformningen af loven.  Ligeledes er det nødvendigt at stille større midler til rådighed for 

integrationsindsatserne, hvorfor vi som forslagsstillere stiller krav til at arbejdsmarkedets parter 

inddrages i at finde en løsning.  

Jeg håber at forslaget vil blive mødt med imødekommenhed og at det afstedkommer god debat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Alle departementer skal inddrages i udarbejdelsen af lovforslaget, ligesom det vil være nødvendigt at 

skulle planlægge et samarbejde med øvrige implicerede parter. Udarbejdelsen af lovforslag som skal 

godkendes af Naalakkersuisut forventes at skulle dække en årsnormering for en A/C fuldmægtig, 

hvilket svarer til 500.000 kr. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Ingen 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:  

Ingen  

                                                           
1 https://knr.gl/da/nyheder/der-er-rekordmange-udl%C3%A6ndinge-i-gr%C3%B8nland-og-det-chokerer-nogle Og 
https://knr.gl/da/nyheder/udl%C3%A6ndinge-i-gr%C3%B8nland-deler-vandene-i-inatsisartut 
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