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Forord
det tredje arbejdsår i inatsisartut indenfor denne valgperiode blev indledt med åbningen af efterårssamlingen den 16. 
september 2011, og arbejdet er godt igang. 

ved afslutningen af efterårssamlingen oplyste jeg, at formandskabet mere end én gang havde måttet konstatere, at der 
fortsat er behov for en indgående drøftelse af sprogbruget under debatterne. dette emne vil formandskabet drøfte 
inden næste samling. det er iøvrigt et emne, som jeg allerede med nyhedsbrevet af 2. halvår af 2009 konstaterede som 
værende et område, der måtte søges forbedret, og dette arbejde vil jeg fortsat sikre i formandskabet, da behovet ikke 
synes at være blevet mindre med tiden. Jeg oplyste ligeledes medlemmerne om, at der vil blive afholdt et foredrag for 
medlemmerne af inatsisartut omkring arbejdet i det danske institut for menneskerettigheder og virkningen af dette ar-
bejde for Grønland for at bibringe medlemmerne indsigt i grundelementerne for arbejdet omkring menneskerettigheder. 
dette planlægges afholdt under forårssamlingen.

Dronningens besøg i Grønland 2011
i forbindelse med h.m. dronningens store Grønlandstogt 2011, hvor hun besøgte flere byer og bygder, blev dronningen 
ved besøget i nuuk modtaget af formanden for inatsisartut og formanden for naalakkersuisut den 17. juli i hans egedes 
hus for i almindelighed at give hendes majestæt en status på det parlamentariske arbejde i Grønland og om landets 
tilstand i almindelighed.

Vestnordisk Råds årsmøde i Island
vestnordisk råd holdt deres årsmøde i bifröst, island i dagene 22. – 25. august.

der blev vedtaget 6 nye rekommandationer, som skal behandles respektivt i de tre landes parlamenter. der blev på års-
mødet afskrevet 5 rekommandationer ud af de 14 levende rekommandationer. det betyder, at rådet fandt, at rekomman-
dationerne var enten efterkommet eller iværksat, hvorfor de afskrives, og rådet kan derved afslutte arbejdet omkring 
disse og arbejder videre med de resterende 9 levende rekommandationer.

den islandske formandskabsperiode for vestnordisk råd blev traditionen tro afsluttet med årsmødet og blev overdraget 
til færøerne, som vil varetage formandskabet i vnr indtil august 2012. den nye Præsident for vestnordisk råd blev 
formanden for den færøske delegation Kári P. højgaard. han indtrådte imidlertid som nyt landsstyremedlem for inden-



rigsområdet på færøerne efter valget i oktober, hvorfor han erstattes med ny formand for den færøske delegation, som 
blev hr. henrik old. næste årsmøde finder sted i færøerne i 2012. 

Præsidiet for vnr fremlagde på årsmødet et debatoplæg omkring vnrs fremtidige mødeorganisering efter flere års 
ønske om at opprioritere vnrs arbejde og derigennem at styrke samarbejdet både internt i rådet og på tværs af landene. 

der har fra delegationerne været særlig fokus på, at der går for lang tid fra rådets årsmøde i august måned, til rådet 
mødes igen ved temakonferencen, som typisk ligger i juni måned. disse 9 måneder mellem møderne betyder også, at det 
vestnordiske samarbejde ligger lavt i de fleste medlemmers sind i en stor del af året. ligesom tidspunktet for rådets 
årsmøde i august falder sammen med travle perioder i alle tre landes parlamenter. Præsidiet skal nu arbejde videre med 
at undersøge mulighederne for at tilpasse rådets virksomhed til de tre landes parlamenters arbejdsrytme. dette arbejde 
vil tage tid, da der først skal udarbejdes et oplæg herom, som skal igennem en behandling i alle tre parlamenter, før det 
kan realiseres. 

VNR temakonference i Ilulissat marts 2012 
vnr afholder næste temakonference i ilulissat, som vil finde sted i dagene 26. - 30. marts 2012. temaet for konferencen 
bliver “vestnordens position i det internationale system med særlig fokus på arktis og erhvervsudviklingen i vestnorden”.

Præsidiet for vnr fik under deres møde med de 3 vestnordiske landes udenrigsministre under nordisk råds Session i 
København bekræftet, at de vestnordiske udenrigsministre ville prioritere temakonferencen og deltage ved denne. 

Formandskabets kontaktudvalgsmøde i Danmark
formandskabet var inviteret til kontaktudvalgsmøde i danmark med folketingets præsidium sidst i august, hvor mødet 
var planlagt afholdt på Ærø. mødet blev imidlertidigt aflyst på grund af valgudskrivelsen af folketingsvalget. 

istedet gennemførte formandskabet kontaktudvalgsmødet i dagene 4. - 6. december 2011 med det nyvalgte præsi-
dium for folketinget, og mødet blev afholdt som planlagt i det sydfynske øhav. der var blandt andet et besøg på marstal 
Søfartsmuseum. ligesom der blev afholdt et foredrag af forfatteren Carsten Jensen omkring hans forskning af Ærøs 
søfartshistorie, og som dannede grundlaget for hans bog “vi - de druknede”.

næste møde i kontaktudvalget afholdes i Sydgrønland i 2012.   



Formanden møder Islands Præsident
den islandske præsident dr. Ólafur ragnar Grímsson gæstede nuuk i dagene 7. - 9. september i forbindelse med sin del-
tagelse ved international konference i nuuk under emnet Polar law Symposium, som var en international konference, der 
var etableret ved et samarbejde mellem Universitetet i akureyri i island og ilisimatusarfik i nuuk.

i forbindelse med Præsidentens besøg i nuuk modtog formanden for inatsisartut Josef motzfeldt islands Præsident til 
et frokostmøde i hans egedes hus, hvor der var lejlighed til at drøfte sager af fælles interesse mellem island og Grøn-
land.

Parterne lagde særlig vægt på, at der udover de mere formelle relationer mellem landene skabes tættere videnskabelige 
bånd i samarbejdet mellem island og Grønland. der er behov for, at landene i fællesskab bidrager med forskningen inden-
for polarområdet, til resten af verden og særligt til nye egne af verden, som vi traditionelt ikke har været i samarbejde 
med. ligesom parterne finder, at med Grønlands indførelse af Selvstyret er tiden inde til, at Grønland kan bidrage med sin 
viden til resten af verden på baggrund af de erfaringer, som landet har opnået både kulturelt og når det gælder udviklin-
gen af den moderne samfundsstruktur og ikke mindst erfaringerne indenfor de klimatiske ændringer.  

formanden for inatsisartut Josef motzfeldt og Præsidenten for island dr. Ólafur ragnar Grímsson ser store muligheder 
for en videreudvikling af samarbejdet mellem Grønland og island og vil fortsat støtte op om både de eksisterende og nye 
muligheder for samarbejde. det er aftalt, at drøftelserne herom vil fortsætte i island i nær fremtid.

 
Ambassadør besøg
luxembourgs ambassadør Pierre-louis lorenz besøgte nuuk i dagene 18. - 21. oktober og mødtes sammen med luxem-
bourgs konsul, advokat Jens Paulsen, formanden for inatsisartut, hvor de havde lejlighed til at drøfte relationerne mellem 
Grønland og luxembourg som et eU medlemsland. ambassadøren fik ved samme lejlighed mulighed for at overvære en 
debat i salen.

ambassadøren udtrykte stor interesse for, hvorvidt aftalerne mellem eU og Grønland var praktisk håndterbare indenfor 
særligt uddannelsesområdet. ambassadøren var særligt opmærksom på, om de studerende fik udnyttet adgangen til 
studiepladser i eU bedst muligt, eller om der var plads til at aftalen med eU kunne gøres mindre bureaukratisk og nem-
mere at benytte. Uddannelsesområdet er en stor del af eU aftalen mellem Grønland og eU.

formanden for inatsisartut oplyste ligeledes ambassadøren om den stigende interesse, eU viser Grønland, ligesom mø-
der med eU- parlamentarikere har vist, at der er et stort ønske om at arbejde for tættere relationer mellem eU parlamen-
tet og det grønlandske parlament for netop at sikre eU politikerne bedre indsigt i de grønlandske forhold.

formanden oplyste ligeledes ambassadøren om formandskabets orienteringsrejser til andre landes parlamenter for 
herigennem at skabe nye relationer mellem Grønland og udlandet og styrke de politiske kontakter. disse initiativer ar-
bejder formandskabet videre på, og ambassadøren hilste således formandskabet velkommen til at besøge luxembourgs 
parlament. 

Frivillig oplysning om medlemmernes økonomiske interesser
den 1. juni 2011 besluttede formandskabet at iværksætte den nye ordning med frivillig oplysning om økonomiske og 
erhvervsmæssige interesser udover hvervet som medlem af inatsisartut.

der har været stor interesse for dette nye tiltag fra pressen, ligesom der har været flere tilkendegivelser, om ordningen 
var tilstrækkelig eller om der var oplyst nok om medlemmernes økonomiske interesser. formandskabet har fulgt sagen 
og kan konstatere, at det er godt og vel halvdelen af medlemmerne, der har valgt at indgive deres oplysninger hertil. da 
ordningen er frivillig og vil kræve en vedtagelse af en lov, hvis den skal gøres obligatorisk, kan formandskabet på bag-
grund af det halve år, som ordningen har været tilgængelig, konstatere, at den har fået den opbakning, som medlemmerne 
ønsker at give ordningen.

Efterårssamlingen (EM11)
formandskabet kunne for andet år i træk udsende dagsordenen for efterårssamlingen for 2011 kun 6 dage efter afleve-
ringsfristen af punkter, der ønskedes optaget til forhandling under em11. dette gav medlemmerne og administrationen 
god tid til at forberede sig til samlingens start.

formandskabet holdt 20 møder under denne efterårssamling mod de 22 møder under em10



Mødedage i salen
efterårssamlingen i inatsisartut startede den 16. september og blev afsluttet den 15. november. der var planlagt 23 
mødedage, som måtte udvides med 4 ekstramødedage, hvorfor em11 indeholdt 27 mødedage i salen mod 23 mødedage i 
em10. 

 
Spørgetimen til Naalakkersuisut
der blev afholdt 1 ugentlig spørgetime efter forretningsordens § 37. den ugentlige spørgetime blev afviklet hver onsdag 
i tidsrummet fra kl. 11:00 - 12:00, hvorefter samlingen blev genoptaget kl. 13:00 samme dag.

der blev afholdt 7 spørgetimer under em11, som svarer til de 7 spørgetimer, der også blev afholdt under em10.

Ny udvalgsstruktur
formandskabet vedtog 1. juni at sammenlægge flere udvalg, som trådte i kraft ved em11 med følgende udvalg og antal 
medlemmer. som udover formandskabet med 5 medlemmer består af følgende udvalg:
•	 finans- og Skatteudvalg (7 medlemmer)
•	 Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg (5 medlemmer)
•	 revisionsudvalg (5 medlemmer)
•	 lovudvalg (5 medlemmer)
•	 Udvalg til valgs Prøvelse (5 medlemmer)
•	 anlægs- og miljøudvalg (7 medlemmer)
•	 familie- og Sundhedsudvalg (7 medlemmer)
•	 fiskeri-, fangst- og landbrugsudvalg (7 medlemmer)
•	 erhvervsudvalg (7 medlemmer)
•	 Udvalg for Kultur, Uddannelse, Kirke og forskning  

(5 medlemmer)

Nye love om Inatsisartut EM11
i forbindelse med den nye udvalgsstruktur måtte forretningsordenen for inatsisartut tilpasses de nye udvalg. Ændringen 
består af hovedsagligt af, at hvor særlige forhold taler derfor, kan inatsisartut efter indstilling fra formandskabet for 
inatsisartut vælge syv medlemmer til et udvalg.

med den nye udvalgsstruktur er der således 5 udvalg, der har fået 7 medlemmer.



Forårssamlingen 2012 (FM12)
inatsisartut afsluttede efterårssamlingen med beslutningen om, at forårssamlingen skal starte fredag den 13. april 
2012. det betyder, at afleveringsfristen for sager, der ønskes optaget på dagsordenen for fm12, bliver den 9. marts 
2012 kl. 12.00.

Oplæg under FM12 omkring menneskerettigheder
formandskabet har fra starten af det nyvalgte inatsisartut fra 2009 vedtaget, at medlemmerne af inatsisartut skal 
gives mulighed for at deltage i kursus eller foredrag omkring relevante emner, der giver medlemmerne indsigt til større 
forståelse for arbejdet i inatsisartut. i den forbindelse vil forårssamlingen blive indledt med et seminar omkring arbejdet 
i instituttet for menneskerettigheder, herunder relateret til Grønland. 

Tildeling af Nersornaat
formandskabet har tildelt 3 nersornaat i andet halvår af 2011. formanden for inatsisartut overrakte den 7. september 
2011 nersornaat i sølv til elisa nuko og torben harald alne, og den 14. september 2011 overrakte formanden for inatsis-
artut nersornaat i sølv til frederik Kristensen (Kunngi). alle overrækkelser fandt sted ved en højtidelig i hans egedes hus 
i nuuk.

 

Jeg vil gerne ønske alle en fortsat god arbejdslyst og et godt nytår.


