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22.12.2022                                                                                                                                     FM2023/62  

 

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

Inatsisartut: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at foreslå at der oprettes en 
hovedkonto på Finansloven med henblik på at kunne yde økonomisk hjælp til borgere, herunder 
fiskere, fangere og fåreholdere, som i udøvelsen af deres erhverv er akut ramt af 
katastrofelignende forhold, relateret til de globale klimaforandringer. Naalakkersuisut pålægges 
samtidig, efter inddragelse af de berørte organisationer, at foreslå fastsat procedurer for denne 
nødhjælpsordning, enten i en tekstanmærkning til hovedkontoen eller i et selvstændigt 
lovforslag. 
 
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit) 
 

Begrundelse: 

Vi og i resten af verden oplever vi konsekvenserne af de globale klimaforandringer. Der er 

international blevet konstateret, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Dette har 

konsekvenser for alle dele af vores erhvervsliv. Dem der hårdest er ramt, er dem der driver deres 

erhverv ude i naturen, som er de ærede fiskere og fangere samt de ærede fåreholdere.  

 

Det vi kan gøre nationalt er, at afsætte midler til katastrofelignende forhold, gennem en særskilt 

konto i finansloven. Jeg forestiller mig, at kontoen kan benyttes til akutte hjælpeforanstaltninger. 

 

Hjælpeforanstaltninger for dem der er ramt af de globale klimaforandringer er besværlig. De 

normale ansøgninger om offentlig hjælp gennem kommunen kan ikke tildeles på grund af 

klimaforandringernes konsekvenser, da loven ikke tilpasset og derfor ikke kan benyttes. Jeg 

foreslår at Naalakkersuisut sammen med de berørte organisationer arbejder for at realisere en 

ordning, som man kan søge til som følge af, at man midlertidig ikke kan udføre sit erhverv som 

følge af klimaforandringerne. Naalakkersuisut skal samtidig med at de opretter en konto, 

fastsætte smidige løsningsmuligheder. 

 



 

2 

 

Jeg mener også at der ligger et medansvar fra verdens landende som har skabt denne klimakrise, 

derfor opfordrer jeg formanden for Naalakkersuisut, om at drøfte eventuelle initiativer fra 

verdenslandene med statsministeren, sådan et samarbejde kan være med til at afbøde over for 

dem der er ramt af klimakrisen. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Forslaget forventes at medføre arbejde der svarer til en årsnormering for en AC fuldmægtig, hvilket 

svarer til 500.000 kr., samt et halvtårs arbejde for en årsværk til at løbende administrere den 

foreslåede hovedkonto, som kan beregnes til kr. 250.000 årligt for en AC-fuldmægtig. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Forslaget vil gavne de private, fordi deres mulighed for at kunne søge mere smidigt. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen.  

 

 


