
Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006

Landstingets Årsberetning 2006

N A M M I N E R S O R N E R U L L U T I K  O Q A RT U S SAT

G R Ø N L A N D S  H J E M M E ST Y R E



N A M M I N E R S O R N E R U L L U T I K  O Q A RT U S SAT
G R Ø N L A N D S  H J E M M E ST Y R E

Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006

Landstingets Årsberetning 2006



Indhold

1. Forord ved Landstingsformanden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. Landstingets sammensætning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Medlemmer og suppleanter i Landstinget 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

3. Landstingets samlinger i 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

4. Landstingets Formandskab og udvalg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

5. Øvrige aktiviteter og projekter i 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

6. Målsætninger for Landstingets betjening  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

7. Ansatte i Landstingets Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

8. Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje ”Nersornaat”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

9. Økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

10. Landstingsmedlemmernes individuelle orienteringsrejser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Bilag
Bilag 1 – Uddeling af NERSORNAAT i guld i perioden 1989 - 2005.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Bilag 2 – Uddeling af NERSORNAAT i sølv i perioden 1989 - 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 · Landstingets Årsberetning 2006
© Grønlands Hjemmestyre · November 2007 · Redaktion: Landstingets Bureau · Fotos: Landstingets Bureau, Leiff Josefsen, Info Design aps
Layout og grafisk produktion: Info Design aps, Nuuk



5

Beretningen for året der gik skal ses i lyset af Landstingets
ønske om åbenhed og gennemskuelighed i lovgivnings-
processen og det politiske samspil mellem Landstinget og
Landsstyret. Endvidere giver beretningen mulighed for et
indblik i de mange aktiviteter, der optager Landstingets
Formandskab og udvalg i årets løb.

Landstingets arbejde er organiseret på den måde, at det
samlede Landsting afholder mindst to årlige møderækker
til forberedelse og behandling af landets lovgivning. Det
sker typisk under en forårssamling af 6-7 ugers varighed og
en efterårssamling af 8-9 ugers varighed. Derudover arbej-
der Landstingets udvalg året igennem med anliggender in-
denfor deres respektive fagområder. Landets borgere og
interessegrupper kan til enhver tid henvende sig til udval-
gene med henblik på at gøre politikerne opmærksomme på
særlige forhold, der menes at fortjene politiske initiativer. 

Til understøttelse af landstingsarbejdet året igennem rå-
der Landstinget over en organisation, der leverer service-
ydelser til Formandskabet, udvalgene og de enkelte Lands-
tingsmedlemmer til forberedelse af lovgivningsarbejdet,
gennemførelse af samlinger og udvalgenes løbende arbej-
de. Denne organisation benævnes Landstingets Bureau og
består af en fast medarbejderstab på 26 ansatte.

Landstingets arbejde understøttes endvidere af de enkelte
partiers sekretariater, der får stillet kontorfaciliteter og en
partikonsulent til rådighed af Landstinget. Partisekretaria-
terne samarbejder såvel med Landstingets politiske grup-
peringer som med Landstingets Bureau om den mest hen-
sigtsmæssige tilrettelæggelse og gennemførelse af Lands-
tingets arbejde.

De økonomiske rammer for det politiske arbejde er i 2006
blevet styrket. Landstinget har således med virkning fra 1.
juni 2006 vedtaget en ændring af reglerne om tilskud til po-
litisk arbejde. De nye regler indebærer, at tilskuddet til po-
litiske partier, der er repræsenteret i Landstinget, er for-
højet fra 100.000 kr. årligt pr. mandat til 125.000 kr. Endvi-
dere er der indført et årligt grundtilskud på 300.000 kr. til
hvert parti, kandidatforbund eller enkeltkandidat, der er re-
præsenteret i Landstinget. Dette grundbeløb skal sikre, at
enhver gruppering i Landstinget, uanset størrelse, har mu-
lighed for at ansætte mindst én konsulent på fuld tid.

Samtidig har Landstinget vedtaget en ændring af reglerne
vedr. midler til Landstingsmedlemmers individuelle orien-
teringsrejser. Ændringen indebærer, at midlerne fremover
disponeres af det enkelte parti, og altså ikke længere af det
enkelte landstingsmedlem. Hensigten er at skabe mulighed
for en samlet koordination inden for den enkelte partigrup-
pe, og dermed en forbedret udnyttelse af de samlede mid-
ler.

Landstingets arbejdsbyrde har i de senere år været stadigt
stigende. Året 2006 har ikke været nogen undtagelse. Året
har da også været præget af omfattende og betydningsful-
de politiske tiltag. Fremhæves kan blandt andet Landstin-
gets principielle tilslutning til en reform af det grønlandske
retsvæsen, på grundlag af Retsvæsenskommissionens an-
befalinger. 

Fremhæves kan også Landstingets principielle tilslutning
til iværksættelse af en kommunalstruktur-reform, som

1. Forord ved Landstingsformanden 

Landstingsformand Jonathan Motzfeldt.
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skal reducere antallet af kommuner, og omlægge opgave-
fordelingen mellem kommunerne og Grønlands Hjemmesty-
re - begge dele med henblik på en mere effektiv ressour-
ceudnyttelse og en styrkelse af Grønlands muligheder for
at opnå en selvbærende økonomi. Kommunalstrukturrefor-
men føjer sig således til en række langsigtede tiltag og
strategier, som skal understøtte målet om et økonomisk
selvbærende og selvstyrende Grønland. 

Landstinget har i 2006 fortsat været repræsenteret i Den
grønlandsk-danske Selvstyrekommission. Som formand for

kommissionen har det glædet mig, at det er lykkedes at op-
nå fuld enighed mellem de grønlandske medlemmer om mål
og midler i kommissionens arbejde. Dette har styrket Grøn-
lands position i forhandlingerne, som ofte har været van-
skelige, men altid konstruktive - ganske som det er tilfæl-
det med forhandlingerne i Grønlands Landsting.
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Landstingets medlemmer
Landstinget, det grønlandske parlament, består af 31 fol-
kevalgte medlemmer. Landstinget vælges for en fireårig
periode, og der har siden indførelsen af Hjemmestyret i
1979 været afholdt valg ni gange, senest 15. november
2005. 

Betingelserne for valgret er, at 
• vælgeren har dansk indfødsret,
• er fyldt 18 år,
• ikke er umyndiggjort, samt
• har haft bopæl i Grønland mindst 6 måneder forud for

valget. 

Ved sidste valg var der 38.924 stemmeberettigede og af
disse afgav 29.139 deres stemme.

Grønland har tidligere været inddelt i otte landstingskred-
se, men efter ændring af valgloven i 1998 udgør Grønland
nu én valgkreds, og der skelnes ikke længere mellem kreds-
og tillægsmandater. 
En kandidat kan opstille for et parti, opstille i kandidatfor-
bund med én eller flere kandidater eller opstille som en-
keltkandidat. Ved sidste valg opstillede fem partier - Siu-
mut, Inuit Ataqatigiit, Atassut, Demokraterne samt Kattus-
seqatigiit Partiiat. På denne måde opstillede 217 kandida-
ter. 

Der er dog kun 31 mandater i Landstinget. De afgivne stem-
mer skal således fordeles som mandater mellem de opstil-
lede partier, kandidatforbund og enkeltkandidater efter en

speciel beregningsmetode, naturligvis med udgangspunkt i
antal opnåede stemmer. Denne specielle beregningsmeto-
de gør, at en kandidat, der opstiller for et parti eller kandi-
datforbund, kan blive valgt ind med få personlige stemmer,
hvorimod en enkeltkandidat med flere personlige stemmer
ikke vælges.

Efter valget i 2005 var Landstingets medlemmer fordelt på
5 partier:
Parti Antal
A Atassut 6
D Demokraterne 7
IA Inuit Ataqatigiit 7
KP Kattusseqatigiit Partiiat 1
S Siumut 10

I løbet af 2006 valgte et Landstingsmedlem fra Demokra-
terne, Esmar Bergstrøm, at skifte til Løsgænger. 

Flere af Landstingets medlemmer har fået bevilget orlov
mens de helliger sig jobbet som Landsstyremedlemmer.
Dermed indtræder en personlig suppleant i Landstinget så
længe orloven løber. I løbet af 2006 drejede det sig om føl-
gende personer:
Jørgen W. Johansen, suppleant Jens-Lars Fleischer
Siverth K. Heilmann, suppleant Kristian Jeremiassen
Asii Chemnitz Narup, suppleant Olga P. Berthelsen
Doris Jakobsen, suppleant Otto Jeremiassen
Agathe Fontain, suppleant Olga P. Berthelsen
Tommy Marø, suppleant Jens-Lars Fleischer
Aleqa Hammond, suppleant Tommy Marø

2. Landstingets sammensætning
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2006-imi Inatsisartunut ilaasortat sinniisussallu

SIUMUT INUIT ATAQATIGIIT ATASSUT DEMOKRAATIT KATTUSSEQATIGIIT
PARTIIAT

2006-ip ingerlanerani Inatsisartunut sinniisussaasimasut

Agnethe Davidsen Hans Enoksen Ruth HeilmannAleqa Hammond Doris Jakobsen

Asii Narup 
Chemnitz

Agathe Fontain Ane Hansen Juliane Henningsen Kuupik Kleist

Thomas 
Kristensen

Godmand 
Rasmussen

Augusta Salling Esmar 
Bergstrøm

Anthon 
Frederiksen

Per Berthelsen

Mogens KleistAnemarie 
Schmidt-Hansen

Emilie Olsen Loritha 
Henriksen

Aqqaluaq Egede
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Medlemmer og suppleanter i Landstinget 2006

SIUMUT INUIT ATAQATIGIIT ATASSUT DEMOKRATERNE KATTUSSEQATIGIIT
PARTIIAT

Finn Karlsen

Øvrige suppleanter i Landstinget i løbet af 2006

Lars Emil
Johansen

Kim Kielsen Vittus Mikaelsen Jonathan 
Motzfeldt

Josef Motzfeldt Johan Lund Olsen Siverth K. 
Heilmann

Palle 
Christiansen

Marie 
Fleischer

Jens B. 
Frederiksen

Lene Knüppel Astrid 
Fleischer Rex

Ellen 
Christoffersen

Isak Davidsen Jørgen- Ole 
Nyboe Nielsen

Ole 
Thorleifsen

Otto 
Steenholdt

Jørgen Wæver 
Johansen



Arbejdet i Landstinget under samlingerne i 2006 Vintersamling Forårssamling Efterårssamling
Antal mødedage 18 17 25
Beslutningsforslag fremsat af Landsstyret 4 8 7
Lov- og forordningsforslag fremsat af Landsstyret 8 10 22
Redegørelser og beretninger 2 8 4
Beslutningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer 33 32 44
Lov- og forordningsforslag fremsat af Landstingets medlemmer 3 3 2
Beslutningsforslag vedr. vestnordiske rekommandationer 0 0 5
Forslag til forespørgselsdebat 8 10 16
Spørgsmål til Landsstyret 25 21 44
Antal forslag i alt 83 92 144

Afgivne betænkninger under samlingerne i 2006 Vintersamling Forårssamling Efterårssamling
Selvstyreudvalget
Erhvervsudvalget 3 4 3
Familieudvalget 3 6 6
Sundhedsudvalget 0 1 5
Finansudvalget 2 1 4
Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget 0 2 2
Frednings- og Miljøudvalget 1 2 0
Infrastruktur- og Boligudvalget 2 0 4
Kultur- og Uddannelsesudvalget 3 7 6
Lovudvalget 1 3 2
Revisionsudvalget 0 1 1
Skatte- og Afgiftsudvalget 4 0 5
Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg 0 0 1
Afgivne betænkninger i alt 19 27 41
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3. Landstingets samlinger i 2006

De ordinære samlinger i 2006
Landstingsåret indledes den 3. fredag i september og va-
rer til samme fredag i det følgende år. Landstinget samles
mindst 2 gange i et landstingsår til de ordinære samlinger;
efterårssamlingen og forårssamlingen. 

I 2006 blev der dog tillige afholdt en vintersamling fra den
15. februar – 23. marts.
Forårssamlingen startede den 21. april og sluttede den 23.
maj. Efterårssamlingen startede den 15. september og
sluttede den 15. november.
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4.1. 
Landstingets Formandskab
Landstinget vælger ved hvert Landstingsårs begyndelse en
formand og 4 næstformænd, som tilsammen udgør Lands-
tingets Formandskab. Formandskabet repræsenterer
Landstinget udadtil og sikrer, at Landstingets arbejde til-
rettelægges og afvikles på forsvarlig vis. Landstingets For-
mandskab afholdt i 2006 halvfjerds møder. 

Formandskabet har i 2006 været repræsenteret ved føl-
gende:

9. – 13. januar / København
Landstingsformanden deltog i Folketingets nytårsreception, præsi-
diemøde i Vestnordisk Råd, Landsstyreformandens nytårsreception
og møde med Folketingets formand. Endvidere åbning af filminstal-
lationen –MYLIUS – Bryggen samt åbning af islandsk udstilling Erró
– v/ Svavar Gestsson.

30. januar – 3. februar / København
Landstingsformanden, tildeling af Nersornaat, møde med næstfor-
manden for Selvstyrekommissionen, møde med forsvarsministeren.
Endvidere foredrag om Selvstyrekommissionen for udenlandske
journalister samt deltagelse i Aavaat Korets jubilæum.

29. marts – 3. april / København
Landstingsformanden deltog i et kombineret informationsmøde og
debat om samarbejdet mellem Færøerne, Grønland og Danmark, ar-
rangeret af Den Nordatlantiske Gruppe som studenterarrangement
på Christiansborg. Endvidere tildeling af Nersornaat.

14. – 17. april / Qaqortoq
Landstingsformanden uddelte Nersornaat i Qaqortoq.

5. – 8. maj / Færøerne og København
Landstingsformanden deltog i Grønlænderforeningens 25 års jubi-
læum samt uddelte Nersornaat i København.

16. – 22. juni / Kiel, Tyskland 
Agathe Fontain repræsenterede Formandskabet i Kielerwoche.
Den nordligste tyske delstat Schleswig-Holstein har siden 1965 ar-
rangeret årlige parlamentariske møder med repræsentanter fra
Østersølandene samt hjemmestyreområderne som led i det euro-
pæiske regionale samarbejde. Hovedformålet med parlamentariker-
mødet er at skabe og vedligeholde kontakter mellem parlamentari-
kerne i norden og østersøregionen.

9. juli / Alaska
Ane Hansen repræsenterede Formandskabet i Inuit Circumpolar
Conference.

31. maj – 2. juni / Qaqortoq
Landstingsformanden deltog i Vestnordisk konference for kvindeli-
ge parlamentarikere.

28. juni – 2. juli / Sydgrønland
Landstingsformanden afholdt Gudstjeneste i Nanortalik i.f.m. jubi-
læet for fåreholderne.
Endvidere tildeling af Nersornaat samt deltagelse i SIK’s 50 års jubi-
læum.

22. september – 5. oktober / Danmark
Landstingsformanden deltog i Kejserinde Dagmars genbegravelse i
Roskilde Domkirke. Endvidere afholdtes møde med Folketingets for-
mand, samt den grønlandsk – danske Selvstyrekommission, over-
værelse af Folketingets åbning samt deltagelse i Svend Aukens 35-
års jubilæum som folkevalgt.

13. – 16. oktober / København
Landstingsformanden overværede opførelsen af ”Polaroid” på Taf-
felloftet i Operaen.

30. oktober – 3. november 2006 / København
Landstingsformanden deltog i Nordisk Råds 58. session i København.

20. – 23. november / Oslo, Norge
Landstingsformanden deltog i møde med Standing Committee of
Parliamentarians of the Arctic Region i det norske Storting.

5. – 7. December / København
Landstingsformanden deltog i International Konference om Sikker-
hedspolitik på Christiansborg, afholdt af Den Nordatlantiske Gruppe
i Folketinget.

4. Landstingets Formandskab og udvalg
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4.2. 
Udvalget for forretningsordenen
Udvalget for forretningsorden består af Landstingets For-
mandskab suppleret med repræsentanter for grupperinger
i Landstinget, der ikke i forvejen er repræsenteret i For-
mandskabet. Udvalget behandler Formandskabets indstil-
ling om forslag til optagelse på Landstingets Finanslov og
er bevilgende myndighed for Landstingets anliggender, når
Landstinget ikke er samlet.

4.3.
De lovpligtige udvalg og Lovudvalget
Landstinget nedsætter endvidere en række udvalg. Hvert
udvalg vælges efter forholdstalsvalgmetoden (d’Hondts
metode) og består af 5 medlemmer. Disse må ikke samtidig
være medlem af Landsstyret. Tre af Landstingets udvalg er
lovpligtige, dette drejer sig om Finansudvalget, Revisions-
udvalget og Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg:

4.3.1. 
Landstingets Finansudvalg
Fagområder:

• Behandle sager henvist til udvalget, 
• Holde sig ajour med den økonomiske udvikling herhjem-

me og i de dele af verden, som påvirker den grønlandske
økonomi,

• Behandle det årlige finanslovsforslag på Landstingets
efterårssamling, og herunder medvirke ved fast-
læggelsen af hovedlinierne for den økonomiske politik,

• Behandle forslag til tillægsbevillingslov på Landstingets
første samling i året, 

• Behandle konkrete bevillingsansøgninger fra Lands-
styret gennem hele året,

• Medvirke til at sikre at anvendelsen af bevillingerne sker
i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne.

Finansudvalget har således en central placering i Hjemme-
styrets budget- og bevillingssystem.

I forlængelse heraf holder udvalget sig løbende orienteret
om den generelle økonomiske politik og indgår i drøftelser
af overordnede, økonomiske prioriteringer. 

Finansudvalget indkalder som et led i dette arbejde rede-
gørelser fra Landsstyret, afholder samråd med Lands-
styremedlemmer og udbygger sin generelle viden om den
grønlandske økonomi gennem orienteringsrejser i Grønland
såvel som internationalt. 

Finansudvalget søger videre at holde sig orienteret via af-
holdelse af møder med organisationer og større virksomhe-
der især med henblik på parternes status og planer for
fremtiden. 

Endelig kan Finansudvalget, på vegne af Landstinget, god-
kende, at Landsstyret i budgetåret afholder udgifter og op-
pebærer indtægter, som ikke kunne forudses ved finanslo-
vens vedtagelse, jf. Landstingslov om Grønlands Hjemme-
styres budget, § 1, stk. 2.

Finansudvalget har i 2006 haft følgende møder og andre
aktiviteter:

Der har været afholdt 66 udvalgsmøder. Herudover har Ud-
valget haft to deputationer og 13 samråd. Udvalget har ik-
ke haft nogen orienteringsmøder med Landsstyret.

Udvalget har foretaget en række orienteringsrejser i 2006.
Dels til Danmark og dels rundt i Grønland. 

25. januar – 6. februar / Danmark
Orienteringsrejse og budgetseminar:
Udvalget afholdt budgetseminar vedr. Forslag til Landstingsfinans-
lov for 2006 (FFL06-II) i Århus. Udvalget afholdt derudover møder i
København med:
• Det Rådgivende Udvalg vedr. Grønlands Økonomi
• Nationalbanken
• Det Danske Finansudvalg

6. juni – 12. juni / Upernavik
Orienteringsrejse:
Finansudvalget aflagde besøg og afholdt møder i kommunen.

Udvalget aflagde besøg eller holdt møder med:
• Kommunens økonomiudvalg
• Upernavik Seafood
• Great Greenlands skindcenter
• Sygehuset
• Børnekollektivet
• Alderdomshjemmet
• Kollegiet/Skolehjemmet

23. august – 30. august / Sisimiut
Orienteringsrejse og budgetseminar:
Udvalget afholdt budgetseminar vedr. Forslag til Landstingsfinans-
lov for 2007 (FFL07). Udvalget aflagde derudover besøg og afholdt
møder i kommunen. 
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Udvalget aflagde besøg eller holdt møder med:
• Besøg på alderdomshjemmet 
• Besøg i anstalten 
• Besøg på det nye innovationshus 
• Designskolen på Arnanut ilinniarfik 
• Kommunens Økonomiudvalg 
• Bygge- og anlægsskolen 
• Erhversrådet 
• Pilersuisoq 

12. oktober, 17. oktober & 18. oktober / Nuuk
Orienteringsbesøg og foretræde:
Udvalget gennemførte et antal møder i kommunen med udvalgte par-
ter i forbindelse med Landstingets efterårssamling:
• Grønlandsbanken
• Grønlands Arbejdsgiverforening
• NUSUKA
• ILIK
• Tele Greenland 
• Alderdomshjemmet Ippiarsuk

4.3.2. 
Landstingets Udvalg til Revision af Landskassens
Regnskaber
Landstingets Udvalg til Revision af Landskassens Regnska-
ber kaldes i daglig tale Revisionsudvalget. Revisionsudval-
gets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Grøn-
lands Landsting at behandle de forslag, der af Landstinget
henvises til udvalgets behandling. 

Inden for sit fagområde er Revisionsudvalget forpligtet til
blandt andet gennem spørgsmål til Landsstyret at holde sig

ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Landsstyrets
forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af
lovgivningen og god forvaltningsskik. 

Fagområder:

• Bedømme om udgifter og indtægter er disponeret i over-
ensstemmelse med givne bevillinger. 

• Bedømme om Hjemmestyrets værdier er forvaltet øko-
nomisk forsvarligt og stille forslag til interne regler, der
forfølger dette sigte. 

• Stille forslag til forbedringer af Landskassens regn-
skabssystem i det omfang, udvalget finder det påkrævet. 

• Tage stilling til revisionsprotokollater og beretninger
modtaget fra ekstern revision samt Landsstyrets rede-
gørelse herfor. 

• Afgive indstilling til Landstinget om regnskabets god-
kendelse.

Landstingets revisionsudvalg har i 2006 haft følgende mø-
der og andre aktiviteter:

Udvalget har afholdt 23 udvalgsmøder og haft et samråd.
Der har ikke været nogen deputationer eller orienterings-
møder med Landsstyret.

Udvalget har afholdt et seminar og haft et orienteringsbe-
søg i 2006:

6. maj / Buksefjordsværket
Orienteringsbesøg:
Revisionsudvalget gennemførte sammen med Landstingets Fred-
nings- og Miljøudvalg en orienteringstur til Buksefjordsværket i Nu-
uk. Udvalgenes medlemmer befandt sig grundet forårssamlingen i
forvejen i Nuuk. Udvalgene blev under rundvisningen orienteret om
overvejelserne om at udbygge vandkraftværket samt de økonomiske
konsekvenser heraf. 

25. juli – 3. august / Danmark. 
Regnskabsseminar:
Udvalget samles hvert år til et seminar i forbindelse med udvalgets
behandling af Landskassens regnskaber. Udvalget afholdt i år sit se-
minar i København, da dette gav udvalget mulighed for samtidig at
mødes med de danske statsrevisorer, Rigsrevisionen og National-
banken.

4.3.3. 
Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Ud-
valg
Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg blev
oprettet ved en revision af landstingslov om landsstyret og
landstinget i 1988. Landsstyret fremsender til Udenrigs-
og Sikkerhedspolitisk Udvalg redegørelser og oplysninger
om udenrigs- og sikkerhedspolitiske emner af interesse for
Grønland. Orientering kan endvidere gives mundtligt under
møder i udvalget, der ligeledes afgiver udtalelse i sager,
som af Landstinget eller Landsstyret er henvist til udval-
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get. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg drøfter de
modtagne oplysninger og fremsætter de spørgsmål og be-
mærkninger, som materialet og udvalgets overvejelser i
øvrigt giver anledning til. Udvalget kan på Landstingets
vegne, når Tinget ikke er samlet, godkende forhandlingsop-
læg og give bemyndigelse til Landsstyret på områder, hvor
dette findes at være påkrævet. Aktivitetsniveauet inden
for udvalgets område er de senere år forøget.

Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk udvalg har i 2006 afholdt 8
ordinære møder og et orienteringsmøde.

Udvalget har deltaget i følgende rejser og arrangementer:

13. – 17. februar / International ekspertworkshop i Nuuk
Udvalget deltog i den internationale ekspertworkshop om partner-
skaber, som Landsstyret arrangerede i et samarbejde med Perma-
nent Forum for Oprindelige Folks Anliggender under titlen:”Perma-
nent Forum for Oprindelige Folk - workshop om erfaringer fra og vi-
sioner for partnerskaber under FN’s Andet 10-År for Oprindelige
Folk”. Formålet med workshoppen var at udarbejde anbefalinger for
forskellige typer af partnerskaber, dels til Permanent Forums arbej-
de, dels som et bidrag til konkretiseringen af opgaverne i FN’s Andet
10-År for Verdens Oprindelige Folk. 

15. februar / Nuuk
Landstinget var vært ved et arrangement i Katuaq for Landsstyre-
medlemmer, Landstingsmedlemmer og workshop-deltagere ved
”Permanent Forum for Oprindelige Folk - workshop om erfaringer fra
og visioner for partnerskaber under FN’s Andet 10-År for Oprindeli-
ge Folk”.

16. februar / Møde med Permanent Forums medlemmer Nuuk
Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg holdt et mø-
de med medlemmerne af Permanent Forum.

24. april / Nuuk
Besøg:
Deputy Head of Mission Peter Silberberg fra den tyske ambassade i
København, møde med udvalgsformand Lars-Emil Johansen.

9. maj / Nuuk
Besøg:
Ambassadør James P. Cain fra den amerikanske ambassade i Køben-
havn, møde med næstformand Ellen Christoffersen. 

15. maj / Nuuk
Besøg:
Ambassadør Lars Grundberg fra den svenske ambassade i Køben-
havn, møde med Landstingsformand/udvalgsmedlem Jonathan
Motzfeldt.

15. juni / Nuuk
Besøg:
Ambassadør David Walzer fra den israelske ambassade i København,
møde med næstformand Ellen Christoffersen.

19. juni / Foredrag om WTO i Katuaq
Foredrag om Verdenshandelsorganisationen WTO i Katuaq, arrange-
ret af Udenrigsdirektoratet.

22. september / Møde med Udenrigsminister Per Stig Møller i Nuuk
Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg holdt et mø-
de med udenrigsminister Per Stig Møller samt Landsstyremedlem
for udenrigsanliggender Josef Motzfeldt i forbindelse med udenrigs-
ministerens årlige besøg i Grønland.

12. – 22. maj / New York og Washington
Orienteringsrejse: 
Formålet med rejsen var primært at deltage i FN’s Permanente Fo-
rum for Oprindelige Folks 5. samling i FN, New York. Udvalget holdt
desuden en række møder vedrørende Grønlands og USA's relationer,
herunder handelsspørgsmål, infrastruktur og trafikforbindelser, op-
følgning på Grønlands erhvervsfremstød Washington i 2005 samt ar-
bejdet i Permanent Committee og Joint Committee. Fungerende ud-
valgsformand Johan Lund Olsen holdt på vegne af Danmark og Grøn-
land en tale på det Permanente Forums 5. samling. Udvalget blev ori-
enteret om det danske medlemskab af Sikkerhedsrådet og FN’s re-
formarbejde samt drøftede fælles aktuelle spørgsmål med medlem-
mer af FN’s Permanente Forum samt med Sametingets vicepræsi-
dent Johan Mikkel Sara og repræsentanter fra ICC og IWGIA. Udval-
get besøgte Baltimore Lufthavn og i Washington D.C. besøgte Udval-
get Pentagon samt US Department of State og Department of Com-
merce. Fra Missile Defense Agency blev Udvalget orienteret om sta-
tus vedr. missilforsvar. En drøftelse med stabschefer og internatio-
nale rådgivere for Alaskas Guvernør Murkowski, Senator Murkowski
og Senator Steven handlede om fjernundervisning, sprogproblema-
tik, klimaforandringer, energi og ressourceudnyttelse samt mulighe-
der og perspektiver for et samarbejde mellem Grønland og Alaska.

5. december / Sikkerhedspolitisk konference i København 
Konferencen om sikkerheden i Nordatlanten ”From Ice to Fire” var ar-
rangeret af den Nordatlantiske Gruppe og satte fokus på den sikker-
hedspolitiske udvikling i de nordatlantiske regioner. 

4.3.4. 
Landstingets Lovudvalg
Landstingets Lovudvalg nedsættes i henhold til Landstin-
gets Forretningsorden på linie med de lovpligtige udvalg.
Landstingets Lovudvalg varetager almene retspolitiske op-
gaver og er ressortansvarlig for forfatningsretlige, forvalt-
ningsretlige, kommunalretlige og formueretlige anliggen-
der samt spørgsmål vedrørende retsvæsenet. 

Det forfatningsretlige område omfatter Danmarks Riges
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Grundlov, Lov om Grønlands Hjemmestyre samt hjemme-
styrets egne regler vedrørende Landstinget og Landssty-
ret, herunder landstingsvalg, landsstyremedlemmers an-
svarlighed og spørgsmålet om vederlag til medlemmer af
Landstinget og Landsstyret. 

På det forvaltningsretlige og kommunalretlige område be-
skæftiger udvalget sig med almene emner, der ikke hen-
hører under Landstingets øvrige stående udvalg, eksempel-
vis sagsbehandlingsloven, offentlighedsloven, registerlov-
givningen, tjenestemænd, hjemmestyrets administration
samt kommunernes og bygdernes styrelse. 

Fra formuerettens område kan nævnes almindelig aftale-
og erstatningsret, forsikringsret, immaterielle rettigheder,
tinglysning og pant. Retsvæsenet omfatter politiet og dom-
stole, kriminalretten og foranstaltningssystemet. 

Landstingets Lovudvalg påser overordnede retspolitiske
synspunkter vedrørende borgernes retssikkerhed, lovgiv-
ningens kvalitet og forvaltningens borgerservice, og udval-
get er ressortudvalg for Landstingets Ombudsmands al-
mindelige virksomhed.

Udvalget har afholdt 16 møder, samt 1 orienteringsmøde
med Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen.

Udvalget har ikke afholdt samråd eller modtaget deputati-
oner. Udvalget har ikke afholdt rejser.

4.4.
De stående udvalg og de internationale delegationer:
Ud over de lovpligtige udvalg nedsætter Landstinget en
række stående udvalg, hvis antal og arbejdsområder Lands-
tinget kan fastsætte fra år til år. De stående udvalgs ho-
vedopgave er at gennemgå og afgive indstilling vedrørende
de lovforslag, som Landstinget henviser til udvalgsbehand-
ling. Herudover skal udvalgene holde sig ajour med deres
arbejdsområde og føre tilsyn med, at Landsstyrets forvalt-
ning holder sig inden for lovens rammer. 

Udvalgsarbejdets aktiviteter udspringer på de enkelte res-
sortområder af Landstingets behandling af forslag fra
Landsstyret og Landstingets medlemmer. Endvidere disku-
teres aktuelle politiske spørgsmål, og udvalgenes forskelli-
ge tiltag planlægges på grundlag af udvalgsmøderne. De or-
dinære udvalgsmøder med samråd, behandling af forslag
og planlægning af udvalgsarbejdet foregår for lukkede
døre, hvis udvalget ikke har bestemt andet. 

Formandskabet og udvalgene deltager endvidere årligt i se-
minarer og konferencer for at holde sig ajour med deres ar-
bejdsområder. Endvidere arrangerer de fleste udvalg årlige
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orienteringsrejser. Udvalgene gennemfører orienterings-
rejser for ved drøftelser med kommunalbestyrelser, bygde-
bestyrelser, embedsmænd og erhvervsliv at danne sig et
indtryk af de politiske, samfundsmæssige og økonomiske
forhold på en række aktuelle områder. 

I møder med repræsentanter for kommuner og bygder kan
et Landstingsudvalg ikke forhandle konkrete sager, da det-
te er Landsstyrets kompetenceområde. I visse tilfælde går
et Landstingsudvalg videre med emner og anmoder Lands-
styret om redegørelser herom.

I forbindelse med den konstituerende samling i december
2005 nedsatte Landstinget følgende stående udvalg og
delegationer:
• Landstingets Dagsordensudvalg (Formandskabet)
• Landstingets Erhvervsudvalg
• Landstingets Familieudvalg
• Landstingets Sundhedsudvalg
• Landstingets Udvalg for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug
• Landstingets Udvalg for Forretningsordenen
• Landstingets Frednings- og Miljøudvalg
• Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg
• Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse og Kirke
• Landstingets Lovudvalg
• Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg
• Landstingets Udvalg til Valgs Prøvelse
• Landstingets Selvstyreudvalg

4.4.1. 
Landstingets Erhvervsudvalg
Landstingets erhvervsudvalg arbejder med og skal holde
sig ajour på følgende områder:

Markedsforhold:
• Konkurrence. 
• Handel, og hertil knyttede servicekontrakter
• Næring. 
• Køb/salg. 
• Ind- og udførsel af varer. 
• Vareforsyning. 
• Håndværk. 
• Erhvervsdrivende virksomheder. 
• Bygdeforhold generelt. 
• Produktion og anden virksomhed i bygderne . 
• Beværtningsforhold, salg og udskænkning af alkoholdige

drikke. 
• Det veterinære område.
• Energiforsyning.

Erhvervsstøtteforhold. 

Bank- og forsikringsforhold: 
• Værdipapirhandel. 

Forbrugerforhold: 
• Forbrugerråd. 
• Markedsføring. 
• Mærkning. 
• Priser. 
• Kreditforhold. 

Turisme: 
• Turisme i Grønland. 
• Turisterhvervet, finansieringsstøtte. 

Råstofanliggender: 
• Udnyttelse af mineralske råstoffer i jorden og på havbun-
den. 

Internationale handelsrelationer: 
• WTO, mv. 

Arbejdsmarkedsforhold:
• Arbejdsmarkedsplanlægning 
• Ligestilling 
• Arbejdsformidling 
• Arbejdsløshedsbekæmpelse 
• Arbejdsskader 
• Arbejdsmiljø 

I 2006 afholdt erhvervsudvalget i alt 21 møder. Man havde
to deputationer, to orienteringsmøder med Landsstyret, fi-
re samråd og et orienteringsbesøg.

Udvalget foretog følgende orienteringsrejser:

2. – 4. februar / Qeqertarsuaq
Destination Disko –Turismeseminar:
Udvalget var inviteret til at deltage i det regionale turismeseminar.
Der blev fremlagt bred og specifik indførelse i en række af de pro-
blematikker, tanker og aktiviteter, der er i såvel Diskoområdet som i
Grønland som helhed, indenfor turisme.

6. – 10. april / Sisimiut - Maniitsoq (Fælles rejse med Fiskeriudval-
get)
Orienteringsrejse:
Udvalgenes hensigt med orienteringsrejsen var ved selvsyn at få en
nærmere indsigt i den erhvervsudvikling, der foregår i regionen. Ud-
valgene ønskede tillige input og orienteringer fra lokale erhvervsak-
tører, således at udvalgene fra førstehånds kilder kunne danne sig et
indtryk af de udfordringer og muligheder, som karakteriserer det
grønlandske erhvervsliv i dag.
I forlængelse af målsætningen for udvalgsrejsen afholdt Udvalgene
møder med kommunernes ledelser, erhvervsråd, fiskeri-, fangst- og
erhvervsorganisationer. I samme anledning var udvalgene på flere
virksomhedsbesøg inden for fiskeribranchen og de landbaserede er-
hverv. Udvalgene aflagde besøg hos både store og små virksomhe-
der, og privatejede såvel som offentligt ejede virksomheder. 

1. – 3. november / L’Anse au Clair, Labrador
Seminar:
Udvalget var inviteret til seminar arrangeret af NORA. Igennem flere



27

årtier er det blevet bestræbt at finde bæredygtige løsninger for
kystsamfundenes økonomi. Både regionale og nationale autoriteter i
samfundene har udviklet en bred vifte af ideer og mange erfaringer
er opnået.
Denne konference tilsigtede en platform for udveksling og udvikling
af disse ideer for kystsamfundene over hele Nord Atlanten. Fokus
var rettet på kystsamfundenes forhold, foretagne strategiudviklin-
ger og på de mulige tværnationale samarbejder for at styrke de loka-
le og regionale processer.
Baseret på ”best practises” blev diskuteret lokale og globale udfor-
dringer af de små kystsamfunds repræsentanter, politikere, forske-
re og embedsmænd. Meningen var at udnytte forskelligheder og er-
faringer, som er repræsenteret i den Nordatlantiske region som hel-
hed.

4.4.2. 
Landstingets Familieudvalg
Landstingets familieudvalg arbejder med og skal holde sig
ajour på følgende områder: 

Socialvæsenets styrelse og organisation: 
• Tværfagligt socialt samarbejde. 
• Kommunernes indbyrdes betalingsforpligtigelser. 

Nordisk konvention om social tryghed. 

Handicapområdet: 
• Hjælp til personer med vidtgående handicap. 
• Døgninstitutioner for personer med vidtgående handi-

cap. 

Familieretlige regler: 
• Myndighedsloven. 
• Ægteskabets retsvirkninger. 
• Børns retsstilling. 
• Børnetilskud. 
• Underholdsbidrag til børn samt adoptionstilskud. 
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Børn og unge-området: 
• Hjælp til børn og unge. 
• Døgninstitutioner for børn og unge. 

Særlige institutioner for voksne: 
• Særlige institutioner for voksne, herunder 
• Krisecentre. 

Sociale sikringsydelser: 
• Hjælp fra det offentlige. 
• Hjemmehjælp. 
• Takstmæssig hjælp. 
• Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. 
• Offentlig pension. 
• Ældreinstitutioner. 
• Førtidspension og revalidering. 
• Boligsikring og boligbørnetilskud. 

I 2006 afholdt familieudvalget i alt 24 møder. Endvidere
havde udvalget 5 orienteringsmøder med Landsstyremed-
lemmet, 4 samråd og 1 deputation samt 2 orienteringsmø-
der med andre parter.

Udvalget foretog følgende orienteringsrejser:

2. marts / MIPI, Nuuk
Familieudvalget besøgte MIPI (Videnscenter for Børn og Unge) for at
blive holdt orienteret om aktiviteterne i institutionen. 

26. marts / Debataften, Nuuk
Medlemmerne fra Familieudvalget og repræsentanter fra Nuuk kom-
mune deltog i en debataften arrangeret af plejeforældreforeningen i
Nuuk om forholdene for plejefamilier. 

7. – 8. juni / Paamiut
Orienteringsrejse:
Repræsentanter fra Landstinget Familieudvalg og Landstingets In-
frastruktur- og Boligudvalg gennemførte en orienteringsrejse til Pa-
amiut med henblik på at holde sig orienteret om forholdene i byen og
kommunen indenfor udvalgenes fagområder. Der blev gennemført
flere institutions- og virksomhedsbesøg og konkrete besigtigelser,
foruden at der blev holdt flere møder med relevante parter. 

13. november / Aaqa, Nuuk
Repræsentanter fra Familieudvalget besøgte døgninstitutionen
Aaqa, Nuuk for at holde sig orienteret om forholdene på døgninstitu-
tionen. 

4.4.3. 
Landstingets Sundhedsudvalg
Landstingets Sundhedsudvalg arbejder med og skal holde
sig ajour inden for følgende områder:

Sundhedsvæsenet i Grønland: 
• Sundhedsvæsenets styrelse og organisation. 
• Sundhedsvæsenets ydelser. 
• Ansatte i sundhedsvæsenet (læger, sygeplejersker, jor-

demødre, mv.).
• Telemedicin.

Sygdomme, herunder blandt andet: 
• Fysiske og psykiske lidelser.
• Vaccinationer. 
• Epidemier og beredskab.
• Kønssygdomme.
• HIV/AIDS. 

Folkesundhed og folkesundhedsprogram.

Forebyggelse. 

Lægemidler. 

Svangerskab og fødsel: 
• Svangerskabshygiejne og fødselshjælp. 
• Abort og prævention. 

Tandpleje. 

Internationale konventioner om sundhed. 

Tobak og sikring af røgfri miljøer.

Kontrol med levnedsmidler (veterinære krav). 

Landstingets Sundhedsudvalg har ud over konstituerende
møde(r) afholdt 9 møder. 

Udvalget har i forbindelse med behandlingen af Folkesund-
hedsprogrammet under EM06 afholdt samråd med hen-
holdsvis Landsstyremedlemmet for Sundhed, Landsstyre-
medlemmet for Kultur og Uddannelse samt Landsstyre-
medlemmet for Familie. 

Udvalget har afholdt 2 orienteringsmøder med landsstyre-
medlemmet.

Udvalget har været repræsenteret under 3 seminarer/kon-
ferencer:

26. maj / Nuuk
Seminar om grønlandsk kost og forurening.

31. maj / Nuuk
Sundhedspædagogisk Landskonference "Værdier i Sundhedsarbej-
det i Grønland". 

13. september / Nuuk
Tuberkuloseseminar.

Endvidere har udvalget foretaget to udvalgsrejser og aflagt et orien-
teringsbesøg:
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1. – 8. august / Rundrejse i Diskobugten. 
Orienteringsrejse:
I Aasiaat afholdt udvalget møde med kommunalbestyrelsen og aflag-
de besøg på sygehuset og tandklinikken. I Qasigiannguit afholdt ud-
valget møde med kommunalbestyrelsen og aflagde besøg på sund-
hedscenteret, herunder tandklinikken samt på alderdomshjemmet. I
bygden Ikamiut aflagde udvalget besøg på medicindepotet. I Qeqert-
arsuaq afholdt udvalget møde med kommunalbestyrelsen og aflagde
besøg på sygehuset og alderdomshjemmet. I Ilulissat afholdt udval-
get møde med kommunalbestyrelsen og aflagde besøg på sygehuset,
tandklinikken og Qaqiffik.

8. – 13. december / Danmark
Orienteringsrejse:
I Danmark besøgte Udvalget: Rigshospitalet, Det grønlandske Pati-
enthjem, Center for Grønlandsforskning i Aalborg, Alborg sygehus,
Indkøbscentralen i Aalborg, WHO, Statens Seruminstitut, Sundheds-
styrelsen, Dansk center for Telemedicin og Statens institut for fol-
kesundhed.

10. november / Dronning Ingrids Hospital, Nuuk
Orienteringsbesøg:
Udvalget mødtes med hospitalsledelsen samt ledende overlæger og
fik et indblik i tiltag og procedurer inden for de forskellige områder.

4.4.4. 
Landstingets Udvalg for Fiskeri-, Fangst- og Land-
brug
Landstingets Fiskeri-, Fangst-, og Landsbrugsudvalg arbej-
der med og skal holde sig ajour inden for følgende områder:

Erhvervsmæssigt fiskeri og ikke-erhvervsmæssigt fiskeri. 

Kontrol med: 
• Al fiskeri (Trawlfiskeri, rejefiskeri, sænkegarnsfiskeri, li-

nefiskeri, laksefiskeri, ørredfiskeri, krabbefiskeri, kam-
muslingefiskeri, bundgarnsfiskeri m.v.) 

• Licenser. 
• Kvotefordeling. 

Indhandlingsrapportering, indhandling og produktion af: 
• Fisk. 
• Fangst. 
• Landbrugsprodukter. 

Erhvervsmæssig fangst og ikke-erhvervsmæssig fangst af:
(dog ikke fredningsspørgsmål) 
• Havpattedyr. 
• Landpattedyr. 
• Fugle. 

Befordringsmidler under jagt. 

Fangst- og jagtbeviser. 

Landbrug: 
• Erhvervsmæssig udnyttelser af arealer til planteavl og

afgræsning. 
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Husdyrhold. 

Akvakultur. 

Landstingets Udvalg for Fiskeri-, Fangst- og Landbrug har
afholdt 12 møder i 2006. Endvidere har udvalget haft to
samråd , to orienteringsbesøg og en udvalgsrejse.

6. – 10. april. Sisimiut/Maniitsoq – (Fælles rejse med Erhvervsudval-
get)
Orienteringsrejse:
Udvalgenes hensigt med orienteringsrejsen var ved selvsyn at få en
nærmere indsigt i den erhvervsudvikling, der foregår i regionen. Ud-
valgene ønskede tillige input og orienteringer fra lokale erhvervsak-
tører, således at udvalgene fra førstehånds kilder kunne danne sig et
indtryk af de udfordringer og muligheder, som karakteriserer det
grønlandske erhvervsliv i dag.
I forlængelse af målsætningen for udvalgsrejsen afholdt Udvalgene
møder med kommunernes ledelser, erhvervsråd, fiskeri-, fangst- og
erhvervsorganisationer. I samme anledning var udvalgene på flere
virksomhedsbesøg inden for fiskeribranchen og de landbaserede er-
hverv. Udvalgene aflagde besøg hos både store og små virksomhe-
der, og privatejede såvel som offentligt ejede virksomheder. 

4.4.5. 
Landstingets Frednings- og Miljøudvalg
Landstingets Frednings- og miljøudvalg arbejder med og
skal holde sig ajour inden for følgende områder:

Fredningsbestemmelser vedrørende jordfaste fortidsmin-
der og bygninger. 

Naturfredning: 
• International handel med udryddelsestruede vilde dyr og

planter.
• Ind- og udførsel af udryddelsestruede vilde dyr og plan-

ter. 
• Fredning af områder, arealer, mv. 
• Flora. 

Fredningsbestemmelser vedrørende de levende ressour-
cer, så som: 
• Havpattedyr. 
• Landpattedyr. 
• Fugle. 
• Fisk. 
• Vildtforvaltning. 

Miljøbeskyttelse på land, herunder Indlandsisen, i luften og
i havet. 

Naturbeskyttelse: 
• Fysisk planlægning. 

(Erhvervelse til rekreative formål) 
• Kulturmiljø. 
• Befordring og miljømæssige konsekvenser forbundet

hermed. 
• Forurening til lands, herunder af Indlandsisen, i luften og

i havet. 
• Miljøspørgsmål og konsekvenser i relation til udnyttelse

af mineralske råstoffer i jorden og på havbunden. 

Grønlands Naturinstitut. 

Affaldshåndtering, mv. 

Internationale- samt Rigsfælleskabsforhold: 
• Det danske Miljø- og Energiministerium. 
• Dansk Polarcenter. 
• Miljøstyrelsen. 
• Danmarks Miljøundersøgelser 
• Forsøgs- og forskningsstationer i Grønland, såsom

Zackenberg med flere. 
• Nordisk Råd. 
• Arktisk Råd. 
• Vestnordisk Råd. 

Landstingets frednings- og miljøudvalg har i 2006 afholdt 7
udvalgsmøder og to orienteringsmøder med Landsstyre-
medlemmet for Sundhed og Miljø. Endvidere har udvalget
gennemført 10 orienteringsrejser/besøg:

2. marts / Naturinstituttet, Nuuk
Orientering om den seneste viden og forskning omkring de levende
ressourcer og klima i Grønland og Arktis. 

6. maj / Buksefjordsværket, Nuuk
Frednings- og Miljøudvalget sejlede sammen med medlemmerne fra
Revisionsudvalget til Buksefjordsværket, Nuuk. Formålet med orien-
teringsturen var for medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget at
besigtige et etableret vandkraftværk i det åbne landskab, at blive
orienteret om anlægs- og driftsforholdene ved værket, at blive ori-
enteret om værkets kapacitetsudvidelsesplaner set i lyset af Grøn-
lands forpligtigelser i forhold til Kyoto-aftalen. 

8. maj / Møde med kommunens Udvalg for Teknik og Miljø, Nuuk
Vedrørende affalds- og spildevandshåndtering i Nuuk kommune. Ef-
ter mødet besigtigede Frednings- og Miljøudvalget forbrændingsan-
lægget i Nuuk, den kommende modtagestation for komplekse af-
faldstyper, anlægget for spildolie, Træ- og Jerndumpen og Kutterka-
jen. 

13. maj / Kapisillit 
Udvalget og repræsentanter fra Nuuk kommune gennemførte et ori-
enteringsbesøg, hvor der, udover et møde med bygdebestyrelsen, var
en orientering om håndtering af natrenovation og der blev gennem-
ført en besigtigelse af bygdens forbrændingsanlæg. Undervejs til
Kapisillit blev der mulighed for et kortere ophold i den nedlagte bygd,
Qoornoq, hvor der blev informeret om affaldshåndtering i det åbne
land. En biolog fra Naturinstituttet deltog på orienteringsturen for at
informere om de levende ressourcer i Godthåbsfjorden. Dette
særligt omkring situationen for torsk. 

16. maj / Seminar om grønlandsk kost og forurening, Nuuk
4 repræsentanter fra Landstingets Frednings- og Miljøudvalg deltog
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i et seminar om grønlandsk kost og forurening. Seminaret var arran-
geret af Grønlands Ernæringsråd og Danmarks Miljøundersøgelser.
Seminaret havde til formål at komme med anbefalinger til en strate-
gi for formidling af problematikken omkring forurening af grønland-
ske fødevarer. 

16. september / Åbning af Nuuk Kommunes nye modtagestation for
miljøfarligt affald. 
Formanden for Landstingets Frednings- og Miljøudvalg deltog.

5. oktober / Præsentation af den nye bogudgivelse ”Grønlands vin-
terhvaler”, Nuuk
Hovedparten af medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget var re-
præsenteret blandt øvrige medlemmer af Landstinget, da de var in-
viteret til Grønlands Naturinstitut for at deltage i præsentationen af
den nye bogudgivelse ”Grønlands vinterhvaler” af Seniorforsker,
Dr.scient Mads Peter Heide-Jørgensen og Post.doc. Kristin Laidre.

12. oktober / Orienteringsmøde med Nuuk kommunes udvalg for Tek-
nik og Miljø
2. møde i 2006 omkring konkrete miljø- og affaldsproblemstillinger i
Nuuk. 

15. oktober / Orienteringstur på udvalgte lokaliteter omkring Nuuk
Medlemmerne af Frednings- og Miljøudvalget og repræsentanter fra
Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke med
faglig følgeskab af eksperter fra Grønlands Nationalmuseum og em-
bedsmænd fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
gennemførte en orienteringstur på udvalgte lokaliteter omkring Nuuk.
Formålet med turen var at modtage konkret viden om tilstanden for
vores kulturarv ved at besøge udvalgte lokaliteter og modtage infor-
mation om problemstillinger i forhold til gældende fredningslovgiv-
ning. Samtidig blev der orienteret om nye lovgivningsinitiativer på
området. I Ameralikfjorden blev Tuaparsunnguit besøgt. I Kangaq be-
så udvalgsmedlemmerne fortidsminder og ældre bygninger fra dette
århundrede. 
Fra Kangeq gik turen via den kulturhistoriske lokalitet - Illorpaat - til-
bage til Nuuk. 

10. november / Orienteringsbesøg hos Asiaq - Grønlands Forunder-
søgelser, Nuuk
Formålet med orienteringsbesøget var særligt at modtage en orien-
tering om virksomhedens aktiviteter indenfor hydrologi, klima, drik-
kevand og vandkraft. Det vil sige arbejdet med hydrologiske målesta-
tioner, automatiske vejrstationer og ikke mindst virksomhedens akti-
viteter ved forskningsstationen ved Zackenberg, foruden dataind-
samling og analyser om drikkevandssøerne og vandkraftspotentiale. 

4.4.6. 
Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg
Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg arbejder med
og skal holde sig ajour på følgende områder: 

Trafikforhold Beflyvning: 
• Luftfart. Anlæg af landingsbaner. Heliporte. 
• Søfart: Intern og ekstern. Arbejdsvilkår og regler for be-

sætningsmedlemmer. 
• Havne: Anlæg. Vedligeholdelse. Drift. 

Forsyning: 
• Godstransport. 
• Royal Arctic Line. 
• Bygdeforsyning. 

Energiforhold: 
• Vandforsyning i byer og bygder. 
• Vandkraft. 
• Elektricitet, herunder elforsyning i byer og bygder. 
• Vedvarende energi og energikilder (vind- og solenergi

samt jordvarme). 

Kommunikationsforhold:
• Postbesørgelse. 
• Forhold omkring EDB og informationsteknologi. 
• Tele, TV og radioanlæg og udbygning heraf. 
• Forhold vedrørende VHF og anden radiokommunikation. 
• Forhold vedrørende telekommunikation og udbygning

heraf. 

Boligselskabet INI: 
• Administration af udlejningsboliger. 

Boligstøtte: 
• Afdrag. 
• Terminsrenter. 
• Restancer. 

Boligudlejning: 
• Vakantboliger. 
• Restancer. 
• Udlejningsboliger. 
• Chefboligpuljen. 
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Boliger: 
• Personaleboliger. 
• Renovering. 
• 60/40-byggeri. 
• Andelsboligbyggeri. 
• Bygdeboligprogram. 
• Selvbyggerhuse. 
• 10/40/50-byggeri. 

Internationale relationer i forhold til udvalgets fagområder. 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har i 2006 af-
holdt 11 udvalgsmøder, to orienteringsmøder og to samråd. 

16. marts / Nuuk
Orienteringsmøde:
Deltagelse i et af TELE Greenland arrangeret møde vdr. de økonomi-
ske og tekniske aspekter af en søkabelløsning.

2. maj / Nuuk
Orienteringsmøde:
Møde med TELE Greenlands ledelse i forbindelse med behandlingen
af Forslag til Landstingsforordning om telekommunikation og tele-
tjenester (EM06/10).

7. – 8. juni / Paamiut
Orienteringsrejse:
Repræsentanter fra Landstinget Familieudvalg og Landstingets In-
frastruktur- og Boligudvalg gennemførte en orienteringsrejse til Pa-
amiut med henblik på at holde sig orienteret om forholdene i byen og
kommunen indenfor udvalgenes fagområder. Der blev gennemført
flere institutions- og virksomhedsbesøg og konkrete besigtigelser,
foruden at der blev holdt flere møder med relevante parter. 

4.4.7. 
Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forsk-
ning og Kirke
Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og
Kirke arbejder med og skal holde sig ajour på følgende om-
råder:

Kultur- og nyhedsformidling: 
• Aviser.
• Arkiver.
• Biblioteker.
• Bogforlag.
• Museer.
• Radio- og fjernsyn.

Kirken. 
• Den kirkelige højskole.
• Menigheden.
• Præsteuddannelsen.
• Kateketuddannelsen.
• Organistuddannelsen.

Skole- og Undervisningsvæsen
• Daginstitutionsområdet.
• Folkeskolen.
• Specialskoler.
• Gymnasierne.
• Videregående uddannelser.
• Erhvervsmæssige uddannelser.
• Fritidsvirksomhed.
• Folkehøjskoler.
• Uddannelsesstøtte.
• Elevindkvartering.

Idræt.

Forskning: 
• Grønlands Statistik.
• Ilisimatusarfik.

Internationale forhold.

Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om ud-
viklingen i kultur- og uddannelsespolitikken i de øvrige nor-
diske lande og samarbejdet i Vestnorden. I disse sammen-
hænge kan der være visse konventionsmæssige forpligtel-
ser, rekommandationer, som Hjemmestyret har tiltrådt. 

I forbindelse med Landstingets samlinger har Kultur- og
Uddannelsesudvalget tradition for at besøge institutioner,
der hører under deres ressortområde for derved at få en
bredere indsigt i, hvad der rører sig på området. 

I 2006 har Kultur og Uddannelsesudvalget afholdt 29 mø-
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der, fem samråd, to deputationer og et orienteringsmøde
med Landsstyret.

16. marts / Besøg på Nuussuup Atuarfia samt Inerisaavik, Nuuk
Efter en kort introduktion hos Inerisaavik besøgte udvalget Nuussu-
up Atuarfia, hvor udvalget fulgte undervisningen i to klasser og her-
efter talte med lærere og forældrerepræsentanter på skolen.

23. marts / Orienteringsmøde i Direktoratet for Kultur, Uddannelse,
Kirke og Forskning.
Udvalget fandt det vigtigt, også at følge med i selve Landsstyreom-
rådets udvikling. På et orienteringsmøde i Direktoratet for Kultur,
Uddannelse, Kirke og Forskning fik udvalget en præsentation af
Landsstyremedlemmets ressortområder, samt orientering om udvik-
lingstendensen inden for Landsstyremedlemmets områder.

29. - 31. august / Kulturseminar på Knud Rasmussens Højskole i Sisi-
miut.
Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg deltog i seminaret ”Kul-
tur – kulturen i overgangsårene”, som fandt sted på Knud Rasmus-
sens Højskole i Sisimiut i dagene d. 29. august – 1. september 2006.
På seminaret var temaet bl.a. traditionelle og nye kulturvaner, Hjem-
mestyrets og kommunernes kulturforvaltning samt hvilken betyd-
ning kommunesammenlægningen får for denne. Endvidere blev kul-
turens rolle som nøglen til uddannelse debatteret.

28. august – 6. september / Nordgrønland.
Orienteringsrejse:
I forlængelse af kulturseminaret på Knud Rasmussens Højskole fore-
tog udvalget en orienteringsrejse til Sisimiut, Aasiaat, Qasigiannguit
og Kangaatsiaq med bygder. Udvalget besøgte og beså institutioner
primært inden for udvalgets ressortområde. Specielt har udvalget
været interesseret i at besøge folkeskolerne i byerne og bygderne.
Udvalget besøgte også bygderne Attu og Ikerasaarsuk bl.a. for bed-
re at få indtryk af implementeringen af Atuarfitsialak i såvel byer
som bygder. Udvalget drøftede situationen inden for uddannelse,
kultur, kirke og forskning generelt med kommunernes ledelser og in-
stitutioner. Udvalget afholdt således møder med borgmestre, kom-
munalbestyrelserne, ressortudvalgene og bygdebestyrelserne i de
byer og bygder, som blev besøgt. Herudover har udvalget besøgt føl-
gende institutioner:

Sisimiut: Skindbeklædningsuddannelsen på Arnat Ilinniarfiat, Piare-
ersarfik, HTX, Bygge- og anlægsskolen, Børne- og Kulturforvaltnin-
gen, Minngortuunnguup Atuarfia – Skole I, Tusilartut atuarfiat –
Døveskolen, Nalunnguarfiup atuarfia – Skole II, Knud Rasmussens
Højskole samt Højskolens bestyrelse, Oqaatsinink Pikkorissarfik –
Sprogskolen.

Qasigiannguit: Juunarsip Atuarfia samt møde med skolebestyrelsen,
Gudstjeneste i Qasigiannguit Kirke samt møde med menighedsrådet,
Piareersarfik, Idrætshallen, Qasigiannguit Museum.

Kangaatsiaq: Kangaatsiap Atuarfia, Piareersarfik, Kangaatsiaq Kir-
ke. 

Attu: Attup Atuarfia, Attu Kirke.

Ikerarsaarsuk: Skolen i Ikerasaarsuk, Ikerasaarsuk Kirke og Kapel.

Aasiaat: Orienteringsmøde i kommunens byrådssal, besøg i Ado Lyn-
gep Atuarfia, besøg i Nordgrønlands Gymnasiale Skole, besøg i Gam-
meqarfik og skolehjemmet.

15. oktober / Orienteringstur til Kangeq & Illorpaat vedr. kulturarv.
Sammen med Landstingets Frednings- og Miljøudvalg deltog udval-
get i en orienteringstur til Kangeq og Illorpaat ved Nuuk. Her fik med-
lemmerne konkret viden om vores Kulturarv ved de udvalgte lokali-
teter og modtog information om problemstillinger i forhold til gæl-
dende fredningslovgivning, samt blev orienteret om nye lovgivnings-
initiativer på området. På turen deltog eksperter / embedsmænd fra
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv samt fra KIIIP.

2. oktober / Møde med Grønlands Idrætsforbund.
Udvalget modtog en generel orientering om Grønlands Idrætsfor-
bund samt specifikt i forhold til medlemsforslag vedrørende idræt
på Landstingets Efterårssamling 2006. 

14. – 16. november / Uddannelsesseminar i Nuuk
Deltagelse i et uddannelsesseminar i Katuaq, arrangeret af Direkto-
ratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser samt Direktoratet
for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning.

4.4.8. 
Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg
Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg arbejder med og
skal holde sig ajour på følgende områder:

Indkomstskat: 
• Personskat. 
• Selskabsskat. 
• Udbytteskat. 
• Undgåelse af dobbeltbeskatning. 

Udligningsskat: 
• Den kommunale udskrivningsprocent. 
• Personskatteudligning. 
• Selskabsskatteudligning. 
• Fordeling af fælleskommunal skat. 

Skattebegunstigede opsparinger. 

Afgifter: 
• Havneafgifter. 
• Rejeafgifter. 
• Lotteriafgifter. 
• Stempelafgifter. 
• Afgift på automatspil. 
• Indførselsafgifter. 
• Afgifter af motorkøretøjer. 

Landstingets Skatte- og afgiftsudvalg har i 2006 afholdt 7
udvalgsmøder, en deputation og et samråd. Endvidere har
Udvalget haft ét orienteringsbesøg:

4. maj / Orienteringsbesøg i Skattedirektoratet, Nuuk. 
Formålet var at modtage en præsentation af landsstyreområdets
ansvarsområde, en introduktion til skatte- og afgiftslovgivningen
samt en overordnet gennemgang af områdets administration.
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4.4.9. 
Landstingets Udvalg til Valgs Prøvelse
I forbindelse med nyvalg nedsættes et foreløbigt udvalg til
valgs prøvelse, bestående af aldersformanden og 4 andre
af ham udpegede medlemmer, jvf. Landstingets Forret-
ningsorden §1, stk. 3. 

Udvalget afgiver indstilling om de valgte Landstings- og
Landsstyremedlemmers valgbarhed, jfr. Landstingets For-
retningsorden §1, stk. 4 og §6, stk. 2. 

Udvalget til valgs prøvelse nedsættes efter Forretningsor-
denens §7, stk. 2 på den konstituerende samling og ved
landstingsårets begyndelse. 

Udvalget afgiver indstilling til Landstinget omkring Lands-
tings- og Landsstyremedlemmers forhold, der i almindeligt
omdømme kunne gøre et medlem uværdigt til at være med-
lem af Landstinget, jvf. Forretningsordenens §2 og 6, stk. 2. 

Endvidere forelægges udvalget spørgsmål til afgørelse ef-
ter Vederlagslovens §9, om Landstingsformandens mulige
bevarelse af hverv i offentlige eller private virksomheder,
som denne måtte ønske fortsat at varetage under sit for-
mandskab. 

4.4.10. 
Landstingets Selvstyreudvalg
Selvstyreudvalget har ikke behandlet sager siden ned-
læggelse af Selvstyredirektoratet.

Alle Selvstyreudvalgets medlemmer er medlemmer af den
grønlandsk – danske Selvstyrekommission. Øvrige grøn-
landske medlemmer af kommissionen er Anthon Frederik-
sen (K) og Johan Lund Olsen (IA) samt kommissionens for-
mand Jonathan Motzfeldt (S). Formanden erstattede som
konsekvens af Landstingsvalget i november 2005 den tidli-
gere formand Kalistat Lund i januar 2006. Ligeledes erstat-
tede Johan Lund Olsen og Ruth Heilmann i januar 2006
Aqqaluk Lynge (IA) og Per Rosing-Petersen (S). Selvstyre-
kommissionen forventes at afslutte sit arbejde i løbet af
2007.

Særligt om de internationale delegationer
Nordisk Råd

Nordisk Råd, som blev etableret i 1952, er et samarbejds-
forum for parlamentarikere. Rådet har 87 valgte medlem-
mer fra de fem nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige,
Finland og Island) og fra de tre selvstyrende områder (Grøn-
land, Færøerne og Åland). Siden 1971 arbejder de nordiske
regeringer sammen i Nordisk Ministerråd. 
Nordisk Råd, som ledes af et præsidium, mødes til politiske
diskussioner ved de årlige sessioner i oktober og til løben-
de temamøder. Det politiske arbejde i Nordisk Råd sker i
udvalg og partigrupper. Ved udgangen af 2005 var de to
grønlandske repræsentanter medlemmer af henholdsvis
Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg og Nordisk
Råds Miljø- og Naturressourceudvalg.
Selvom Landstinget kun har 2 af de i alt 87 medlemmer, sik-
rer de gennem møderne i Nordisk Råds partigrupper og fag-
udvalg, at Grønlands interesser bliver markeret over for de
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øvrige nordiske parlamentarikere. De to grønlandske med-
lemmer er således Grønlands ansigt udadtil i det nordiske
samarbejde og er med til at skabe international anerken-
delse og viden om de grønlandske forhold. 
Det parlamentariske samarbejde i Nordisk Råd udmøntes i
rekommandationer til Ministerrådet.
I Nordisk Råds regi har flere partier haft repræsentanter
med på følgende rejser:

24. – 25. januar / Oslo.

25. – 26. april / Stockholm.

22. – 22. juni / Kultur- og udd.udvalget i Småland/Sverige

25.–29. juni / Nordnorge / Murmansk (miljø- og naturressourceud-
valgsmøde.

31. oktober – 2. november / 58. sessionsmøde i København.

Vestnordisk Råd

Vestnordisk Råd er et interparlamentarisk organ beståen-
de af tre delegationer fra henholdsvis det Grønlandske
Landsting, det Islandske Althing og det Færøske Lagting.
Hver delegation består af seks medlemmer. Rådets præsi-
dium består af en repræsentant udpeget af hver landsdele-
gation. 
Grønland overtog formandsposten i august 2006 efter
Færøerne. I Rådets charter er det fastlagt, at formandspo-
sten roterer mellem de tre medlemslande, således at for-
manden sidder for et år ad gangen.
Vestnordisk Råd afholder årligt en temakonference samt et
årsmøde. Disse roterer efter samme princip som for-
mandsposten, således at der over en treårig periode afhol-
des temakonferencer og årsmøder i alle tre lande.

Vestnordisk Råd har i 2006 haft følgende rejseaktiviteter:

16. januar / København, Danmark
Præsidiemøde:
Møde i Vestnordisk Råds præsidium med deltagelse af delegations-
formanden.

6. – 9. juni / Maniitsoq
Vestnordisk Råds temakonference:
Temakonferencens emne var ”Turisme og turismesamarbejde i Vest-
norden”. Deltagelse af Vestnordisk Råd, repræsentanter fra Nordisk
Råd, turismeerhvervet i Vestnorden, det norske Storting samt de
vestnordiske turismeministre. Deltagelse af hele delegationen.

18. – 22. august / Tórshavn, Færøerne
Vestnordisk Råds årsmøde:
Deltagelse af observatør fra Stortinget og Nordisk Råd, samt den
færøske samarbejdsminister.
På mødet vedtog Rådet fem rekommandationer, nemlig rekomman-
dation om at Grønland overvejer at indtræde i den færøsk-islandske
frihandelsaftale, rekommandation om oprettelse af indbyrdes vest-
nordiske konsulater i Vestnorden, rekommandation om vestnordisk
samarbejde indenfor rygebekæmpning, rekommandation om vedta-
gelse af en fælles vestnordisk turismestrategi og rekommandation
om undervisning i vestnordiske forhold i alle tre lande.
Deltagelse af hele delegationen.

31. oktober – 2. november / København, Danmark
Nordisk Råds session:
Der blev afholdt møder med tre landes kultur-, miljø, turisme-, sam-
arbejds- og fiskeriministre. Hertil kommer et møde med Nordisk
Råds præsidium samt et internt præsidiemøde.
Deltagelse af delegationsformanden.

Tabel 4-1 Formandskabets og udvalgenes mødevirksomhed i 2006
Udvalg Antal møder Antal samråd Antal orienterings- Antal deputationer

(herunder budget- møder med Landsstyret
seminarer og regnskabs-

seminarer
Formandskabet 70 0 0 0
Erhvervsudvalget 21 4 2 2
Familieudvalget 24 4 5 1
Sundhedsudvalget 9 3 2 1
Finansudvalget 66 13 0 2
Fiskeri,- Fangst- og Landbrugsudvalget 12 2 0 0
Frednings- og Miljøudvalget 7 0 2 0
Infrastruktur- og Boligudvalget 11 2 2 0
Udvalget for Kultur, Uddannelse og Kirke 29 5 2 1
Lovudvalget 16 0 1 0
Revisionsudvalget 23 1 0 0
Skatte- og Afgiftsudvalget 7 1 0 1
Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg 8 0 1 0
Udvalget til Valgs Prøvelse 0 0 0 0
I alt 303 35 17 8
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Forberedelser til Ungdomsparlament 2007
Landstingets Formandskab forestod for første gang afhol-
delsen af Ungdomsparlamentet i 2003. Det blev i denne
forbindelse besluttet, at Ungdomsparlamentet fremover
skulle afholdes hvert andet år. 

Endvidere blev det besluttet, at hvert Ungdomsparlament
skulle have fokus på et emne. Emnet i 2003 var ”Grønland
og Grundloven” inspireret af at man i Danmark på dette
tidspunkt overvejede en større revision af Grundloven.

Emnet for Ungdomsparlament 2005 var ”Demokrati”. Dette
emne blev valgt dels på baggrund af en forespørgsel fra
Landstingets Familie- og Sundhedsudvalg, der ønskede, at
der i højere grad blev sat fokus på demokrati og demokrati-
ske processer i samfundet. Dels var 2004 25-året for Hjem-
mestyrets indførelse, og det var naturligt at sætte fokus på
emnet demokrati i det første Ungdomsparlament efter ju-
bilæet.

I 2007 skulle emnet være ”Ret og Retfærdighed”. Der er
igangsat en reform af det grønlandske retsvæsen og en ny
kriminallov og retsplejelov er på vej. Ved at sætte fokus på
”Ret og Retfærdighed” var der mulighed for at inddrage de
unge i debatten om retsvæsenets reformer.

Efter at invitationen var blevet sendt ud til uddannelsesin-
stitutionerne påbegyndte Landstingets Bureau udarbejdel-
sen af diverse materialer til såvel lærere som elever ved-
rørende emnet ”Ret og retfærdighed”. 

Til uddannelsesinstitutionerne udarbejdedes et forslag til

gennemførelse af et studiekredsforløb bestående af 10
dobbeltlektioner. Til understøttelse af forløbet var udar-
bejdet et omfattende materiale til inspiration og diskussi-
on. 

Følgende materiale blev samlet og udsendt til de deltagen-
de skoler i løbet af efteråret:

1. Særligt udarbejdet inspirationsmateriale om ”Ret og
Retfærdighed” til Ungdomsparlament 2007:
a. Hvem har brug for retfærdighed?
b. Ret og retfærdighed i Grønlands Retsvæsen
c. Overheads med skarpe spørgsmål om Ret og Ret-

færdighed
d. Sådan laves et forslag
e. Retfærdige tanker bag et forslag (til læreren)
f. Forslag i Landstinget under retfærdighedens lup –

baggrundsmateriale til disse
g. Nuka – Et rollespil 
h. Vejledning til læreren vedr. Nuka - Et rollespil

2. Alt materialet fra Ungdomsparlamentet 2005 på CD:
a. Forslag stillet i forbindelse med Ungdomsparla-

mentet 2005.
b. Styrets svarnotater 
c. Udvalgenes betænkninger.
d. Slutdokument
e. Talepapir

3. DVD:
a. Grønland og Grundloven
b. Nummer 24 – Retten til Undergrunden –53 min. 
c. Silamiut: Grønland og Grundloven – 42 min.

4. Yderligere materiale:
a. Hjemmestyreloven
b. DVD – Forbrydelse og Straf i Grønland. Man kan

læse om filmen og downloade undervisningsmateri-
ale på:
http://www.dfi.dk/dfi/undervisning/groenlands-
pakken/3.htm

Hele det forberedende forløb til Ungdomsparlamentet
2007 blev fulgt op med formidling af praktisk hjælp og
rådgivning. 

5. Øvrige aktiviteter og projekter i 2006
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For at afprøve det til Ungdomsparlamentet udarbejdede
rollespil ”Nuka” blev der i november inviteret en GU-klasse
fra Nuuk til en workshop i Landstinget, hvor de skulle gen-
nemføre rollespillet. Eleverne udførte et flot stykke arbej-
de med stor indlevelse og entusiasme. På baggrund af feed-
back fra denne dag, blev rollespillet tilrettet og sendt ud til
brug for de deltagende institutioner. 

Kulturnat 
Landstingets Formandskab har siden 2001 holdt åbent hus
i Landstinget på Kulturnatten i Nuuk for at give befolknin-
gen mulighed for at få et uformelt indblik i, hvad politikerne
laver, hvordan arbejdsformen er, og få et indtryk af de fysi-
ske rammer, og hvad Landstingets Bureau arbejder med.

Ikke mindst set i lyset af succes’erne i tidligere år hvor be-
søgstallet nåede op imod 1200 gæster, deltog Landstinget
igen i Kulturnatten i 2006. Arrangementet indeholdt en
rundvisning i Landstingssalen, hvor der samtidig var mulig-
hed for at tale med såvel Landstingets Formand som øvrige
tilstedeværende Landstingsmedlemmer.

I Landstingets Kaffestue, blev der serveret kaffe, te og lidt
mundgodt. Der var rundvisninger hver halve time på grøn-
landsk/dansk med informationer om arbejdet i Landstinget
og kunsten, der udsmykker Landstingets lokaler. 

Der var mulighed for at teste sin viden om demokrati, poli-
tik og Landstingsarbejde. Spørge juristen: At få et hurtigt,
præcist og neutralt svar på spørgsmål om grønlandsk lov-
givning - for eksempel at få et indblik i lovgivningsproces-
sen fra fremsættelse af lovforslag til 3. behandling. Alle
medarbejdergrupper i Landstingets administration var re-
præsenteret og stod til rådighed for en snak om arbejdet i
Landstinget.

I Landstingets mødelokaler var der filmfremvisning fra
Ungdomsparlamentet samt slide show om demokrati med
en tilhørende konkurrence med præmier. 

Besøg i Landstinget
Landstingets møder er åbne for offentligheden. Tilhører-
pladserne i Landstingssalen er udstyret med mulighed for
at vælge tolkning, fra det sprog der aktuelt anvendes fra ta-
lerstolen til grønlandsk eller dansk. Landstingets dagsor-
den fremgår af opslag ved salen og opdateres til stadighed
på Landstingets hjemmeside www.nanoq.gl.

I årets løb får Landstinget besøg af mange gæster, der ger-
ne vil se Grønlands parlament. Det gælder såvel officielle
gæster, turister og grupper, der efter forudgående aftale
får en præsentation af Landstinget og dets arbejde. 

Flere og flere skoleklasser benytter muligheden for at be-

søge Landstinget. Dels som en udflugtsmulighed, dels for
at inddrage et sådant besøg i undervisningen i samfunds-
fag. Landstingets Bureau vil søge at tilpasse præsentatio-
nen og besøgets forløb efter elevernes alder og den pæda-
gogiske sammenhæng besøget indgår i.

Aftale om besøg kan træffes på telefon 34 50 00 eller E-
mail: landstinget@gh.gl.

Projekt Lovkvalitet 
Lovkvaliteten har igennem en årrække haft Landstingets
særlige bevågenhed, og i 1998 besluttede Landstinget, at
der skulle etableres en juridisk funktion i Landstingets Bu-
reau. Denne enhed, som blev etableret det følgende år, fik
betegnelsen ”Landstingets Lovtekniske Funktion”. Funktio-
nen bistår løbende Landstinget med at fremme kvaliteten
af den lovgivning, som Landstinget vedtager. Dette sker i et
samarbejde med Landsstyrets Lovkontor og de ansvarlige
ressortdirektorater.

Kvaliteten i den lovforberedende proces søges også frem-
met ved, at Landstingets udvalg indhenter kopi af afgivne
høringssvar og kontrollerer, at alle relevante myndigheder
og organisationer m.v. er hørt og er givet en passende frist
til at kommentere lovudkastet. Dette er med til at sikre
Landstingsmedlemmerne et fuldstændigt og korrekt be-
slutningsgrundlag.

Inddragelse af befolkning og offentlighed
Landstingets Formandskab søger i tilrettelæggelsen af
Landstingssamlingernes afvikling at sikre en tilstrækkelig
anmeldelsesfrist samt et passende tidsrum mellem lovfor-
slagenes 1, 2. og 3. behandling, henholdsvis beslutningsfor-
slagenes 1. og 2. behandling. Hensigten er at sikre Lands-
tinget tilstrækkelig tid til en grundig og kritisk vurdering og
udvalgsbehandling. Samtidig sikres offentligheden (medier,
borgere, virksomheder og interesseorganisationer m.v.)
mulighed for at kommentere forslaget og gøre deres indfly-
delse gældende. Dette kan blandt andet ske gennem of-



fentlig debat samt mundtlige eller skriftlige henvendelser
til Landstingets medlemmer og udvalg. I særlige tilfælde
kan Landstinget afholde offentlige høringsmøder eller lig-
nende foranstaltninger.

Offentlighedens inddragelse er en væsentlig del af den de-
mokratiske lovgivningsproces og giver mulighed for at af-
dække mangler og uhensigtsmæssigheder i et forslag. Her-
udover vil offentlighedens inddragelse fremme befolknin-
gens kendskab og ejerskab til påtænkte lovinitiativer og
dermed bane vejen for reglernes senere implementering.

Lovforslag og andre forslag, som er optaget på dagsorde-
nen for en Landstingssamling, har siden 2001 været til-
gængelige via Hjemmestyrets internetportal Nanoq, hvor
materialet offentliggøres sammen med udvalgsbetænknin-
ger og fortryk af Landstingets forhandlinger. Hertil kom-

mer, at Landstingets forhandlinger fortsat i næsten fuld
udstrækning radiotransmitteres på grønlandsk og dansk.
Også dette er med til at sikre hele landets befolkning mu-
lighed for at gøre sig bekendt med Landstingets behandling
af forslag og at øve demokratisk indflydelse herpå. 

Retsteknisk gennemgang og samarbejdet mellem
Landstingets og Landsstyrets administrationer

Landstingets Lovtekniske Funktion varetager den retstek-
niske gennemgang af samtlige forslag til landstingslove og
landstingsforordninger samt forslag til øvrige retsregler,
navnlig regeringsforslag og konventioner.

Landsstyrets Lovkontor har i juni 2004 udsendt en revide-
ret vejledning vedrørende udarbejdelse af love, bekendt-
gørelser og cirkulærer, som har været i høring hos bl.a.
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Landstingets Lovtekniske Funktion. Vejledningen har til
hensigt at forbedre kvaliteten af nye lovforslag, blandt an-
det gennem en styrkelse af lovbemærkningernes kvalitet
og dermed af Landstingets beslutningsgrundlag.

Herudover bestræber Landstingets Lovtekniske Funktion
sig på en løbende forbedring af det retstekniske samarbej-
de med Landsstyrets administration. I den forbindelse har
det siden EM 2004 på forsøgsbasis været aftalt at inddra-
ge Landstingets Lovtekniske Funktion i den lovforbereden-
de proces inden udløbet af forslagenes anmeldelsesfrist til
Landstinget. Forsøgsordningen blev i første omgang af-
prøvet i forhold til Skattedirektoratet.

Hensigten med ordningen er at sikre en tidlig og gensidig
dialog om evt. behov for forbedringer i et lovudkast. Ved at
lægge større vægt på administrative samarbejdsmulighe-
der inden forslagets anmeldelse til Landstinget skønnes
det blandt andet muligt et nedbringe antallet af rettelses-
blade og ændringsforslag, der alene tilgodeser retstekni-
ske og sprogtekniske behov. Dette aflaster ikke alene beg-
ge administrationer i den travle periode op til og under en
landstingssamling. Fremgangsmåden forventes også at
kunne bidrage til, at Landstinget fremover i højere grad kan
friholdes fra at skulle beskæftige sig med teknisk prægede
spørgsmål og dermed kan koncentrere sig om den politiske
behandling af forslagene.

På baggrund af de indhøstede positive erfaringer med den
nye samarbejdsprocedure blev ordningen fra FM 2005 ud-
videt til flest mulige sagsområder. 

Juridisk sprogprojekt
Landstingets Bureau arbejder med udviklingen af en juri-
disk ordliste- eller ordbogsproduktion med udgangspunkt i
de ord og vendinger, der anvendes i lovtekster på både
dansk og grønlandsk. 

Formålet er at skabe et redskab til anvendelse ved udarbej-
delse af lovforslag, der fremlægges til vedtagelse i Lands-
tinget, således at man dermed får en ”ensartet juridisk
sprogbrug” i al lovgivning, der vedtages i Landstinget.

Konference for kvindelige vestnordiske parlamenta-
rikere
Grønlands Landsting var i dagene den 31. maj - 1. juni 2006
vært for en konference for kvindelige vestnordiske parla-
mentarikere. Konferencen fandt sted i Qaqortoq og blev af-
holdt i henhold til Vestnordisk Råds rekommandation nr.
2/1999. På konferencen var deltagelse af kvindelige parla-
mentarikere fra henholdsvis Grønland, Island og Færøerne,
samt relevante repræsentanter fra de tre landes ministeri-
er og organisationer. 

Formålet med konferencen var primært at forøge kvinders
andel i den politiske beslutningsproces. Det overordnede
tema for konferencen var "Kvinder, mænd og magtens for-
deling”. Der var inviteret foredragsholdere til konferencen
og der blev blandt andet drøftet nye metoder til at opnå
kønsbalance i politiske institutioner, herunder kvotering.
Det blev besluttet, at der skal oprettes et netværk af vest-
nordiske kvindelige parlamentarikere. Der var enighed om,
at det for at videreudvikle demokratiet i vore respektive
lande er en forudsætning, at kvinder er ligeligt repræsente-
ret i de politiske forsamlinger. Næste konference finder
sted i Island i 2008.

Job- og Uddannelsesmesse
Landstingets Bureau har siden 2004 deltaget i job- og ud-
dannelsesmesse for grønlandske studerende i Danmark.

I 2003 blev DKIK (Avalak´s tidligere navn) og Grønlands
Hjemmestyre enige om at arrangere en fælles jobmesse,
hvor Grønlandske virksomheder og organisationer indby-
des til at deltage. Derefter blev der nedsat en arbejdsgrup-
pe, som skulle tage ansvar for at få afviklet en messe i hen-
holdvis Århus og København, hvor de fleste af målgruppens
medlemmer studerer. 

Første messe blev afviklet november 2004, hvor 17 ar-
bejdspladser deltog. 
Formålet med messen er: 
- at, få flere grønlandske studerende til at vende hjem efter

endt studie til stillinger i Grønland 
- at få flere grønlandsk uddannede, der er bosiddende i Dan-

mark, til at vende hjem til stillinger i Grønland 

Landstingets Ombudsmand
Efter hvert landstingsvalg samt ved embedsledighed væl-
ger Landstinget en ombudsmand, som på Landstingets veg-
ne har indsigt med Hjemmestyrets og kommunernes for-
valtning.

Borgerne kan klage over de nævnte forvaltninger m.v. til
Ombudsmanden. Ombudsmanden afgør selv, om en klage
giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. En under-
søgelse kan også indledes på Ombudsmandens eget initia-
tiv, d.v.s. uden at der foreligger en klage.

Får Ombudsmanden kendskab til fejl eller forsømmelser af
større betydning, giver Ombudsmanden meddelelse herom
til Landstinget og til Landsstyret. Ombudsmanden giver li-
geledes meddelelse til Landstinget og Landsstyret, hvis
Ombudsmanden bliver opmærksom på mangler ved gæl-
dende lovgivning. 

Ombudsmanden afgiver en årlig beretning til Landstinget
om sin virksomhed. Beretningen offentliggøres.
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Ombudsmandens virksomhed er reguleret i Landstingslov
nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand, samt i
”Almindelige bestemmelser for Ombudsmandens virksom-
hed” af 14. juni 1995.

Personale: 
Foruden Landstingets Ombudsmand, Vera Leth, bestod em-
bedets personale ved udgangen af 2006 af 9 medarbejdere,
heraf:
1 retschef
1 cheftolk
2 tolke
4 fuldmægtige
1 kontorfuldmægtig

Budget og forbrug:
Embedets bevilling for 2006 var på kr. 7.347.000. Embe-
dets forbrug androg kr. 6.247.000.

Sager og vejledninger:
Landstingets Ombudsmand oprettede i 2006 92 konkrete
enkeltsager på baggrund af indkomne klager. Herudover op-
rettede Ombudsmanden 5 konkrete sager af egen drift.
Endvidere blev der i 2006 foretaget 108 vejledninger.

64 sager blev i 2006 afvist, og 34 klagesager afsluttet ef-
ter realitetsbehandling.

Kommunebesøg:
Landstingets Ombudsmand har i 2006 gennemført kommu-
nebesøg i Kangaatsiaq, Qasigiannguit, og Uummannaq.

Internationalt samarbejde:
Landstingets Ombudsmand deltog i september måned i
Nordisk Ombudsmandsmøde i Island.

I øvrigt:
Landstingets Ombudsmand fik i september måned besøg af
Folketingets Retsudvalg og justitsminister Lene Espersen.
I december måned mødtes Landstingets Ombudsmand med
repræsentanter for Det Europæiske Menneskerettigheds-
højkommissariat på Grønlands Repræsentation i Køben-
havn.
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Den politiske ledelse af Landstingets Bureau forestås af
Landstingets Formandskab.
Landstingets Bureau skal som det grønlandske parlaments
administration aktivt medvirke til, at Landstingets arbejde
fremmes bedst muligt. 
Bureauet skal inden for lovgivningens rammer og de af For-
mandskabet udstukne retningslinier arbejde for: 

Forbedring af betingelserne for det parlamentariske arbejde ved: 

• ydelse af rådgivning, støtte, tolkning og oversættelse af
høj kvalitet til Landstingets udvalg og medlemmer, 

• fremme af samspillet mellem Landsting og Landsstyre til
bedre forberedelse af udvalgsarbejdet og til undgåelse
af uhensigtsmæssigheder i arbejdsdelingen, 

• ydelse af bidrag til den mest hensigtsmæssige udvalgs-
struktur og udvalgenes arbejdsformer, 

• opbygning af et fagligt videnberedskab til sikring af fort-
sat kvalitetsudvikling inden for Bureauets arbejdsområ-
de, 

• bedst mulig anvendelse af Bureauets ressourcer ved
bedre planlægning, beslutningsprocesser og opfølgning
på erkendte svagheder. 

Højnelse af Landstingets anseelse ved:

• fortsat fokus på forbedring af lovkvaliteten,
• forbedring af reaktionstiden på henvendelser fra organi-

sationer og interessegrupper, 
• øget og forbedret formidling af information om Landstin-

gets arbejde og resultater, 
• opdatering af referater fra Landstingets samlinger,
• iværksættelse af og deltagelse i projekter, der kan danne

model i henseende til integration og anvendelse af grøn-
landsk som modersmål i to-sprogede sammenhænge.

Udvikling af Bureauet som arbejdsplads ved: 

• anvendelse af resultatorienterede ledelsesformer og en
aktiv personalepolitik, der kan tiltrække, udvikle og fast-
holde kompetente og motiverede medarbejdere, 

• løbende effektivisering af Bureauets drift, så der konti-
nuerligt dokumenteres et højt produktivitets- og kvali-
tetsniveau i opgaveløsningen, svarende mindst til niveau-
et af offentlige udgifter der medgår til driften. 

Organisationsplan 
Nedenfor vises Landstingets Bureaus organisationsplan.

Figur 6-1. 

Information om funktionernes opgaver 

Landstingets formand
Formanden er beskæftiget med varetagelsen af Formand-
skabets opgaver i en fuldtidsstilling. Landstingets For-
mandskab er ansvarlig for varetagelsen af en lang række
opgaver til sikring af hensigtsmæssige arbejdsbetingelser
for Landstinget og dets medlemmer samt samspillet mel-
lem Landsting og Landsstyre. Endvidere påhviler det For-
mandskabet at repræsentere Landstinget udadtil og effek-
tivt formidle information til offentligheden om Landstinget
og resultaterne af dets arbejde. På politisk og parlamenta-
risk niveau betjenes Formandskabet af generalsekretæren,
der har det overordnede ledelsesansvar for Landstingets
administration.

Landstingets generalsekretær
Landstingets generalsekretær varetager koordination og
gennemførelse af Formandskabets initiativer og aktivite-
ter på det politiske niveau og i relation til parlamentariske
repræsentationer. 

I forbindelse med Landstingets samlinger forbereder gene-
ralsekretæren dagsordenen for hele samlingen og de enkel-
te mødedage, ligesom denne under Landstingets møder
fungerer som sekretær i Landstingssalen. Endvidere om-

Landstingets
Formand

Landstingets
Generalsekretær

Formands-
sekretariat

Direktør
Direktions- & Infor-
mationssekretariat

Udvalgs-
sekretariat

Tolkning &
Oversættelse

Administrationen

6. Målsætninger for Landstingets betjening
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fatter generalsekretærens bistand til Formandskabet op-
gaver vedrørende: 
• relationen til Landsstyret, 
• forholdet til Rigsfællesskabet, 
• værtskab ved parlamentariske repræsentationers besøg

og repræsentation efter sådanne repræsentationers in-
vitation, 

• koordination i forhold til partisekretariater vedrørende
Formandskabets initiativer, og

• varetagelse af forhandlinger med faglige organisationer. 

Generalsekretæren har det overordnede ledelsesansvar
for Landstingets Bureau. Dette ansvar er i vidt omfang
delegeret til direktøren for Bureauet for så vidt angår den
daglige drift. 

Formandssekretariatet
Landstingsformanden har en personlig sekretær, som bl.a.
bistår Formanden med tilrettelæggelse og gennemførelse
af Formandens rejser og mødeaktivitet. Sekretæren står
også for administrationen af Nersornaat. 

Direktøren for Landstingets Bureau
Direktøren for Bureauet varetager den daglige ledelse af
Bureauets funktioner og personale i henhold til delegering
fra generalsekretæren. Direktøren refererer til generalse-

kretæren og bistår denne med faglige serviceydelser, dels
personligt og dels gennem Bureauets fire service-enheder. 
Direktøren er budgetansvarlig over for generalsekretæren
med hensyn til Bureauets drift. Han initierer, deltager i eller
leder Bureauets projekter efter aftale med generalsekre-
tæren. Derudover fungerer direktøren som sekretær for
Landstingets Formandskab, som sekretær for Udvalget for
Forretningsordenen og Udvalget til Valgs Prøvelse. 

Under Landstingets samlinger og forberedelserne hertil ar-
bejder generalsekretæren og direktøren tæt sammen om
den bedst mulige afvikling af Landstingets arbejde. Et til-
svarende samarbejde gennemføres året igennem til gen-
nemførelse af Formandskabets opgaver og Bureauets leve-
ring af service. Under generalsekretærens fravær fungerer
direktøren i dennes sted. 

Direktions- og informationssekretariatet 
Direktionssekretariatet består af en sekretær, som vareta-
ger sekretærfunktionen for Bureauets direktør. Informati-
onssekretariatet består af en udvalgssekretær, der funge-
rer som informationsmedarbejder og sammen med en stu-
dentermedhjælper sørger for, at information til offentlig-
heden om arbejdet i Landstinget bliver lagt ud på Landstin-
gets hjemmeside. Desuden er der en referent, som vareta-
ger udarbejdelse af referater fra Landstingets møder i sa-
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len. IT-udvikling og IT-drift i Landstinget varetages i samar-
bejde med Grønlands Hjemmestyres IT-afdeling under kon-
traktadministration fra Landsstyrets Sekretariat.

Tolkefunktionen
Alt det materiale, der produceres i Landstinget og i Lands-
tingets udvalg skal foreligge på to sprog. Derfor skal alt
oversættes enten til grønlandsk eller dansk. Til at klare
denne opgave er der i Tolkefuntionen ansat 6 tolke, som
skal oversætte alle Landstingets skrivelser såsom møde-
indkaldelser, referater, udvalgenes betænkninger, beret-
ninger, rejserapporter mm. på et højt kvalificeret fagligt og
juridisk niveau. Desuden simultantolkes alle udvalgsmøder,
samråd og deputationer. Endelig indbefatter tolkenes op-
gaver projektledelse og koordination vedrørende Landstin-
gets Sprogprojekt samt andre projekter efter opdrag. 

Udvalgssekretariatet
Udvalgssekretariatet betjener Landstingets udvalg, og se-
kretariatet består af en række udvalgssekretærer. Hver ud-
valgssekretær assisterer et udvalg med at behandle lov- og
beslutningsforslag, at arrangere udvalgsrejser og at bistå
udvalget til blandt andet gennem spørgsmål til Landsstyret
at holde sig a jour med deres arbejdsområde og føre tilsyn
med, at Landsstyrets forvaltning holder sig inden for lovens
rammer. Udvalgssekretariatet bistår også med at udarbej-
de medlemmernes private lov- og beslutningsforslag.
Udvalgssekretariatet yder ligeledes bistand til Landstin-
gets deltagelse i internationalt samarbejde, og til Landstin-
gets delegationer til internationale parlamentariske for-
samlinger. 

Udvalgssekretariatet varetager endvidere følgende funkti-
oner:

• Landstingets Lovtekniske Funktion 

Landstingets Lovtekniske Funktion varetager den retstek-
niske gennemgang af samtlige forslag til landstingslove og
landstingsforordninger samt forslag til øvrige retsregler,
navnlig regeringsforslag og konventioner. Funktionen vare-
tages af bureauets juridiske chefkonsulent med assistance
fra de juridisk uddannede udvalgssekretærer.

• Nordisk Råd og Vestnordisk Råds Delegationssekretariat

En udvalgssekretær betjener de grønlandske medlemmer
af Vestnordisk Råd og varetager de praktiske opgaver i for-
bindelse med Vestnordisk Råds arrangementer. Betjenin-
gen af Nordisk Råd sker som en nyskabelse fra 1. januar
2005 i samarbejde med partisekretariaterne.

• Service- og administrationsafdelingen

Service- og administrationsafdelingen i Landstingets Bu-
reau varetager samtlige opgaver med administration og ud-
vikling af Landstingets budget og regnskab, vederlag til
landstingsmedlemmer, løn- og personaleadministration
mm. Endvidere varetager afdelingen de administrative op-
gaver i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af
Landstingets samlinger; bl.a. ved løbende opdatering af
dagsordenen efter forlæg fra Bureauets ledelse samt jour-
nalisering, kopiering og distribuering af betænkninger og
ordførerindlæg. Endelig administrerer afdelingen Lands-
tingets boliganvisning til medlemmer og medarbejdere.
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Generalsekretær 1
Formandssekretariat 1
Direktør 1
Direktions- og informationssekretariatet 2
Tolkning og oversættelse 5
Udvalgssekretariat 9
Administration 7
I alt 26 

Tabel 7-1

Forklaring til graf over anciennitet
Medarbejderne i Landstingets Bureau havde ved udgangen af 2006
en gennemsnitlig anciennitet på knap 4,5 år. En enkelt medarbejder
har været ansat ved Landstingets Bureau siden dette blev organisa-
torisk udskilt fra centraladministrationen i januar 1998.
Flere medarbejdere er kommet til Landstingets Bureau fra det øvrige
Hjemmestyre i de første år efter 1998. Gennemsnitligt har medar-
bejderne i Landstingets Bureau været i Grønlands Hjemmestyre i lidt
over 7 år.

Grafen viser ancienniteten for de ansatte i Landstingets Bureau. Ven-
stre søjle markerer ansattes anciennitet i Landstingets Bureau, mens
højre søjle viser Hjemmestyre-anciennitet. Det fremgår at de admini-
strative medarbejdere har den største Hjemmestyreanciennitet.
Mens der ikke er nævneværdig forskel i de forskellige faggruppers
anciennitet i Landstingets Bureau. 

Endvidere fremgår det af statistikken at akademikerne i gennemsnit
har 2 års erfaring fra det øvrige Hjemmestyre udover deres knap 4 1/2

år i Landstingets Bureau.

7. Ansatte i Landstingets Bureau
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Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje Nersornaat
blev indstiftet i forbindelse med Hjemmestyrets 10 års ju-
bilæum i 1989.

Medaljen er Hjemmestyrets fornemmeste anerkendelse, og
medaljen kan tildeles såvel borgere i Grønland som danskere
og udlændinge for en helt særlig fortjenstfuld indsats for
Grønland, hvad enten det drejer sig om samfundstjeneste,
erhverv, kunst, videnskab eller andet. Landstingets For-
mandskab træffer beslutning om tildeling af medaljer. Me-
daljen tildeles enten som guldmedalje eller som sølvmedalje.

Sølvmedaljer er personlig ejendom for indehaveren og kan
ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller
retsforfølgning, så længe indehaveren lever. Ved død indgår
sølvmedaljer i indehaverens almindelige bo.

Guldmedaljer tilhører Grønlands Hjemmestyre og skal ved
død tilbageleveres til ejeren. Medaljen overrækkes modta-
geren personligt af en repræsentant for Hjemmestyret.
Sammen med medaljen udleveres et diplom, der underskri-
ves af Landstingsformanden . 

Udgifter i forbindelse med selve ceremonien ved overræk-
kelsen af Nersornaat afholdes af Landstingets Formand-
skab.

Tabel 8-1
I 2006 blev følgende personer hædret med Nersornaat
Tildelte guldmedaljer i 2006: Overrakt:
Svend Junge 04/02
Zhen Jianguo 04/03

Tildelte sølvmedaljer i 2006 Overrakt
Bodil Kaalund 31/1
Nils Wilhjelm 31/1
Daniel Skifte 31/1
Kay Dam Steffensen 31/3
Ville Siegstad 1/4
Johan Motzfeldt 15/4
Esther Balle 7/5
Hans Holm 19/6
Sven Nielsen 19/6
Vera Lund 1/7
Sheila Watt-Cloutier 13/7
Ane Marie Møller 28/7
Ferdinand Sandgreen 02/11
Maline Petersen 02/11
Nikolaj Jeremiassen 02/11
Paulus Steenholdt 03/11
Samuel Biilmann 24/11
Inger Mølgaard 24/11
Elke Meissner 24/11

I bilag 1-2 ses tildelingerne af Nersornaat i årene 1989-2005.

8. Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje ”Nersornaat”
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Landstingets Regnskabstal
Fra 2006 optages under Landstingets Bureau alene udgif-
ter, der kan karakteriseres som administrative udgifter.
Udgifter forbundet med det parlamentariske arbejde opta-
ges på Finansloven under Landstinget.

Derudover varetager Landstingets Formandskab det over-
ordnede ansvar for Landstingets Ombudsmands bevillinger
og regnskaber.

Endelig forestås administrationen af tilskud til ICC, ITCIP
og politisk arbejde.

Økonomi

Landstinget
Vederlag, eftervederlag og pension 20.648.244
Løn til tolke m.m 1.426.624
Samlinger i 2006 3.893.542
Ægtefællerejser 271.343
Orienteringsrejser 862.682
Formandskabets rejser 835.108
Finansudvalgets rejser 875.020
Revisionsudvalgets rejser 175.467
Fiskeri- og Landbrugsudvalgets rejser 81.093
Fredning- og Miljøudvalgets rejser 188.718
Bolig- og Infrastrukturudvalgets rejser 18.327
Kultur- og Uddannelsesudvalgets rejser 130.110
Familieudvalgets rejser 18.326
Lovudvalgets rejser 21.133
Sundhedsudvalgets rejser 234.145
Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalgs rejser 328.700
Nordisk Råds rejser 593.532
Vestnordisk Råds rejser 578.192
Erhvervsudvalgets rejser 220.621
Nersornaat, medaljer overrækkelser 250.495
Officielle gaver 94.971
Officielle besøg og repræsentation 281.388
Boliger 103.585
Referater af Landstingets møder 2.022.878
Forvaltningsrevision 77.500
Projektforslag ny landstingssal 913.722
Serviceaftaler, kopimaskiner og edb 771.068
Biler, forsikringer, bygninger 118.765
Kommunikationsudgifter 90.366
Tryksager, papir m.m. 1.102.167
Inventar og IT anskaffelser 498.203
Kurser 59.231

Landstingets parlamentariske arbejde i alt 37.785.266

Tilknyttede institutioner og tilskud 

Landstingets Ombudsmand 
Lønudgifter 4.558.847
Øvrige udgifter 1.649.590
Landstingets Ombudsmand i alt 6.208.437

Tilskud under Landstingets administration 
Tilskud til politisk arbejde 4.427.063
Oppositionens repræsentation 16.638
Vestnordisk Råd medlemsbidrag 230.462
Inuit Circumpolar Conference 5.000.000
International Training Centre for 

Indigenious Peoples (ITCIP) 500.000
Tilskud under Landstingets administration i alt 10.174.163

Landstingets Bureau 
Lønninger, pensioner 18.194.163
Rejser og opholdsudgifter 878.145
Vakantindkvarteringer 154.716
Ansættelser 403.444
Kurser 93.387
Øvrige udgifter personale 241.365
Revision og vikarer 86.956
Tryksager, papir m.m. 491.387
Kommunikationsudgifter 281.252
Anskaffelser af edb samt inventar 368.754
Serviceaftaler 771.068
Biler og bygninger 122.352

Landstingets Bureau i alt 22.086.989
Landstingets institutioner i alt 76.254.855

9. Økonomi
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Der er afsat 50.000 kr. pr. Landstingsmedlem til foretagel-
se af individuelle orienteringsrejser i Grønland. De enkelte
partier fastlægger rejserne ud fra en samlet pulje som er
afhængig af partiernes størrelse i Landstinget. Et Lands-

tingsmedlem kan vælge at lade sig ledsage af en partimed-
arbejder. Rejsernes foretagelse afregnes overfor Landstin-
gets Bureau efter sædvanlige regler.

10. Landstingsmedlemmernes individuelle orienteringsrejser

Landstingsmedlemmernes individuelle orienteringsrejser i 2006

Atassut Orienteringsrejser i 2006
Kristian Jerimiassen 10-12/6-06 Ilulissat 10.896,89
Kristian Jeremiassen 08/6-06 Ikamiut 3.184,94
Kristian Jeremiassen 22/6-06 Kitsissuarsuit 2.384,94
Kristian Jeremiassen 18/6-06 Saqqaq 8.884,94
Kristian Jeremiassen 24/7-06 Aasiaat 3.884,94
Kristian Jeremiassen 28-29/1-06 Ikamiut - Ilimanaq 17.574,34
Kristian Jeremiasen 3-4/11-06 Akunnaaq 7.695,76
Kristian Jeremiasen 5/11-06 Qeqertat 8.695,76
Kristian Jeremiassen 6-7/12-06 Ilusissat - Aasiaat 12.688,34
Kristian Jeremiasen 9/9-06 Ilulissat 5.500,00
Kristian Jeremiassen 26/10-06 Ilulissat - Oqaatsoq 5.000,00
Godmand Rasmussen 15-22/8-06 Maniitsoq 9.121,05
Godmand Rasmussen 26/6-1/7-06 Attu - Kitsissuarsuit - Akunnaaq 14.863,64
Godmann Rasmussen 23-29/11-06 Aasiaat 34.192,49
Medrejsende Steffen Silassen
Emilie Olsen 28/10-1/11-06 Tasiilaq 51.111,52
Medrejsende Steffen Silassen

Siumut Orienteringsrejser i 2006
Otto Jeremiassen 14-22/8-06 Aasiaat 12.490,15
Tommy Marø 9-18/8-06 Qasigiannguit - Ilusissat - Aasiaat 22.342,41
Tommy Marø 5-12/4-06 Uummannaq+ Bygder 4.491,31
Tommy Marø 31/6-4/7-06 Narsarsuaq- Qassiarsuk 28.678,96
Ruth Heilmann 20-27/11-06 Qaqortoq 8.975,88
Lars Emil Johansen 22-25/11-06 Tasiilaq 43.832,28
Medrejsende Mikael Petersen
Lars Emil Johansen 16/10-06 Maniitsoq 1.987,76

Inuit Ataqatigiit Orienteringsrejser i 2006
Juliane Henningsen 12-15/7-06 Tasiilaq 24.408,10
Medrejsende Lotte Holm
Juliane Henningsen 12-24/7-06 Tasiilaq - Ilulissat 14.918,83
Juliane Henningsen 28/1-1/2-06 Qaqortoq 11.105,57
Juliane Henningsen 3-12/4-06 Ilulissat - Uummannaq 12.791,10
Juliane Henningsen 10-16/10-06 Sisimiut 8.940,53
Juliane Henningsen 24-11/4-12-06 Upernavik 43.006,00
Medrejsende Manasse Berthelsen
Juliane Henningsen 20/12-6-3/1-07 Sisimiut 9.711,64
Olga P. Berthelsen 21/8-1/9-06 Qaanaaq 52.966,64
Medrejsende Manasse Berthelsen
Ane Hansen 17/12-06 Ilulissat 5.087,00
Ane Hansen 6/9-06 Attu 5.510,00
Ane Hansen 18/8-06 Ittoqqortoormiut 14.822,00
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Agathe Fontain  18/8-06 Ittoqqortoormiut 14.822,00
Agathe Fontain 23/8-06 Qeqertarsuatsiaat 5.000,00
Medrejsende Aqqalukasik Kanuthsen
Agathe Fontain 18-20/8-06 Kulusuk - Qeqertarsuatsiaat 1.114,87
Agathe Fontain 16/10-06 Nuuk-Sisimiut-Nuuk 7.334,00
Kuupik Kleist 16/10-06 Nuuk-Sisimiut-Nuuk 7.335,00
Agathe Fontain 7-10/2-06 Maniitsoq 4.181,97

Demokraterne Orienteringserejser i 2006
Palle Christensen 17-19/7-06 Qaanaaq - Pituffik - Siorapaluk 40.879,00
Medrejsende Martin Christensen 17-20/7-06 Qaanaaq - Pituffik - Siorapaluk
Palle Christiansen 30/10-2/11-06 Aasiaat 12.387,00
Marie Fleischer 27-30/6-06 Uummannaq 8.823,54
Marie Fleischer 22-29/12-06 Ilulissat 11.601,80
Astrid Fl. Rex 5-9/8-06 og 13-16/8-06 Kapisillit - Qeqertarsuatsiaat 27.505,78
Astrid F. Rex 31/8-6/9-06 Sisimiut - Aasiaat 4.123,08
Jens B. Frederiksen 12-16/6-06 Uummannaq 20.748,75
Jens B. Frederiksen 19/6-14/7-06 Sydgrønland Alle Byer 21.816,39
Jens B Frederiksen 30/10-2/11-06 Aasiaat 13.482,14
Lene Knuppel 23/11-21/12-06 Aasiaat - Uummannaq - Qaarsut 40.450,91
Demokraterne 12/11-06 Qeqertarsuatsiaat 45.320,00
Demokraterne 24/04-06 Kapisillit 12.387,00

Kattusseqatigiit Orienteringsrejser i 2006
Medrejsende Karl Frederiksen 21/8-4/9-06 Ilulissat 8.664,00

Løsgænger
Esmar Bergstrøm 13-22/6-06 Qaanaaq 25.582,00
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Ilanngussaq 1 – 1989-miit – 2005-mut 
kuultimik NERSORNAASIISARNERIT
Bilag 1 – Uddeling af NERSORNAAT i guld i
perioden 1989 - 2005

Kuultiusumik nersornaaserneqartoq/
Modtager af Nersornaat i guld

Nersornaaserneqarpoq/Overrakt
Jonathan Motzfeldt 01/05-1989
Lars Chemnitz 01/05-1989
Dronning Margrethe den II 21/06-1989
Erling Høegh 21/06-1989
Poul Schlüter 21/06-1989
Isi Foighel 08/05-1990
Thue Christiansen 21/06-1991
Gunnar Martens 25/06-1991
Lars Emil Johansen 26/09-1991
Bendt Frederiksen 03/10-1991
Mary Simon 24/07-1992
Magnus Larsen 22/11-1992
Eigil Knuth 08/08-1993
Nobuyuki Higuchi 23/08-1995
Prins Takamodo 14/09-1996
Knud Sørensen 27/09-1996
Otto Sandgreen 01/06-1998

Anders Andreassen 21/06-1998
Alibak Steenholdt 29/05-1999
Jørgen Fleischer 21/06-1999
Knud Hertling 30/11-2000
Jens Christian Chemnitz 12/03-2001
Aage Chemnitz 20/06-2001
Motzfeldt Hammeken 21/06-2001
Holger Balle 02/08-2001
Mr. Mitsudo Urano 09/04-2002
Christian Berthelsen 31/05-2002
Tyge Lehmann 31/05-2002
Friis Arne Petersen 17/02-2003
Ole Samsing 17/02-2003
H.K.H. Prins Henrik 02/06-2003
H.K.H. Kronprins Frederik 23/2-2004
Hans Enoksen 16/4-2004
Per Stig Møller 13/01 2005

Ilanngussaq 2 – 1989-miit – 2005-mut 
sølviusumik NERSORNAASIISARNERIT
Bilag 2 – Uddeling af NERSORNAAT i sølv i
perioden 1989 - 2005

Sølviusumik nersornaaserneqartoq/
Modtager af Nersornaat i sølv

Nersornaaserneqarpoq/Overrakt
Annas Olsen 21/06-1989
Christian Lynge 21/06-1989
Eigil Knuth 21/06-1989
Elisa Maqe 21/06-1989
Elisabeth Johansen 21/06-1989
Hans Holm 21/06-1989
Hanseeraq Frederiksen 21/06-1989
Hendrik Eriksen 21/06-1989
Henning Lund 21/06-1989
Jørgen Peder Hansen 21/06-1989
Katrine Sivertsen 21/06-1989
Knud Hertling 21/06-1989
Knud Kristiansen 21/06-1989
Lars Emil Johansen 21/06-1989
Moses Olsen 21/06-1989
Ôdâq Olsen 21/06-1989
Ole Ålgård 21/06-1989
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Peter Egede 21/06-1989
Peter K. S. Heilmann 21/06-1989
Torben Hede Pedersen 21/06-1989
Uffe Ellemann-Jensen 21/06-1989
Otto Steenholdt 24/06-1989
Niels Carlo Heilmann 03/07-1989
Jonas Brønlund 18/08-1989
Kristian Berthelsen 20/04-1990
Enos Lyberth 01/08-1990
Jørgen Petersen 10/09-1990
Otto Sandgreen 10/09-1990
Poul Gaarden 27/09-1990
Lars Vesterbirk 01/10-1990
Agnethe Nielsen 29/11-1990
Aqissiaq Møller 29/11-1990
Dolf Lund 29/11-1990
Eli Møller 29/11-1990
Gunnar P. Rosendahl 29/11-1990
Hendrik Nielsen 29/11-1990
Margrethe Jeremiassen 29/11-1990
Peter Jensen 29/11-1990
Sofie (Suffiaaraq) Holm 29/11-1990
Hans Kristiansen 04/02-1991
Jørgen Chemnitz 04/02-1991
Ove Filemonsen 04/02-1991
Vittus Skifte Nielsen 04/02-1991
Frederik Nielsen 30/04-1991
Henning Brønsted 30/04-1991
Johan Kleist (Aavaat) 30/04-1991
John Jensen 30/04-1991
Villads Villadsen 06/09-1991
Flemming Hedegaard 12/09-1991
Carl Broberg 30/09-1991
Aqqaluk Lynge 03/10-1991
Konrad Steenholdt 03/10-1991
Hans Larsen 22/11-1992
Adam Lynge 20/04-1993
Knud Sørensen 13/07-1993
Finn Lynge 04/09-1993
Charlotte Hansen 08/09-1993
Steen Malmquist 11/03-1994
Anders Andreassen 26/08-1994
Christian Lyberth 14/09-1994
Pavia Nielsen 18/11-1994
Ib Thyregod 24/02-1995
Peter Augustinus 24/02-1995
Ole Ramlau-Hansen 03/08-1995
Kaj Kleist 29/09-1995
Christian Vibe 10/11-1995
Marius Nielsen 06/01-1996
Alibak Steenholdt 27/09-1996
Martha Biilmann 27/09-1996
Robert Petersen 16/10-1996
Einar Lemche 15/11-1996
Emil Abelsen 04/02-1997
Jakob Sivertsen 04/06-1997
Jens Rosing 04/06-1997
Josef Tuusi Motzfeldt 04/06-1997
Peter Ostermann 04/06-1997
Svend Erik Danielsen 20/06-1997
Anders Berthelsen 21/06-1997
Emil Zeeb 21/06-1997
Emilie Lennert 21/06-1997
Henrik Lund 21/06-1997

Lazarus Olsen 21/06-1997
Niels Berthelsen 21/06-1997
Poul Bjerre 21/06-1997
Orla Sandborg 21/06-1997
Nikolaj M. O. S. Jensen 12/07-1997
Helge Schultz-Lorentzen 14/11-1997
Jørgen Meldgaard 14/11-1997
Samuel Olsen 21/06-1998
Anguteeraq Davidsen 21/06-1998
Gert Vigh 01/07-1998
Esaias Broberg 10/07-1998
Guldborg Chemnitz 04/09-1998
H. C. Petersen 04/09-1998
Inge Lynge 04/12-1998
Jakobine Rosing 07/06-1999
Samuel Knudsen 07/06-1999
Karl Knudsen 12/07-1999
Ove Filemonsen 25/07-1999
Peter Christensen 04/12-1999
Peter Petersen 10/12-1999
Bent Barlaj 12/12-1999
Jens Poulsen 13/01-2000
Abel Egede 21/03-2000
Ulrik Møller 24/03-2000
Gerhardt Petersen 08/04-2000
Anguteeraq Davidsen 21/06-2000
Kristian Lauritsen 27/06-2000
Hansepâjuk Gabrielsen 30/11-2000
Heinz Barüske 01/12-2000
Erik Røde Frederiksen 21/06-2001
Gudrun Chemnitz 21/06-2001
Hans Jakob Frederiksen 21/06-2001
Ove Brandt 25/06-2001
Jørgen Kleemann 18/07-2001
Adam Nielsen 21/07-2001
Karl Siegstad 29/08-2001
Minik Rosing 08/01-2002
Daniel Lennert 31/05-2002
Sofie Petersen 09/06-2002
Oluf Høegh 19/02-2003
Jens Fynbo 19/02-2003
Jonathan Sebulonsen 12/04-2003
Jens Adolfsen 15/04-2003
Ingvar Høegh 16/04-2003
Gertrud Rask Karlsen 21/06-2003
Peter Frederik Rosing 05/09-2003
Ole Magnussen 05/09-2003
Nikolaj Heinrich 05/09-2003
Oluf Kleist (Olaf) 08/09-2003
Emil Motzfeldt 08/09-2003
Mariane Lund 08/09-2003
Isak Trolle 08/09-2003
Marius Petersen 08/09-2003
Pavia Lange 19/09-2003
Christian Jeremiassen 20/09-2003
Uvdloriaq Løvstrøm 02/10-2003
Johannes Karlsen 08/10-2003
Jonas Jeremiassen 09/10-2003
Ib Lorentzen 29/12-2003
Jørgen A. Høy 12/5-2004
Kaare Hagemann 23/6-2004
Agnethe Davidsen 23/6-2004
Per Berthelsen 23/6-2004
Kaj Olsen 24/6-2004

Margit Motzfeldt 24/6-2004
Margrethe Sørensen 24/6-2004
Martha Labansen 24/6-2004
Knud Nuka Andersen 13/7-2004
Jerimias Hardenberg 14/7-2004
Hansigne Lyberth 29/7-2004
Jakob Lyberth 29/7-2004
Peter Lyberth 29/7-2004
Erik Norman Svendsen 3/8-2004
Kirsten Trolle 3/8-2004
Torben Lodberg 3/8-2004
Mads Lidegaard 3/8-2004
Emilie Nielsen 3/8-2004
Erik Sprunk-Jansen 3/8-2004
Allan Idd Jensen 10/8-2004
Marianne Frederiksen 12/8-2004
Jonas Christiansen 22/9-2004
Villiam Christiansen 01/11-2004
Karl Jørgensen 02/11-2004
Margrethe Nielsen 29/11-2004
Niels-Henrik Lynge 28/12-2004
Alberth Jakobsen 13/1-2005
Mona Lennert 20/2-2005
Peter Storch 20/2-2005
Marianne Stenbæk 23/2-2005
Evald Brønlund 11/3-2005
Karl Møller 17/3-2005
Frederik Fleischer 27/4-2005
Akvillas Larsen 21/6-2005
Hans Hard 17/7-2005
Frederik Simonsen 17/7-2005
Julius Jakobsen 22/7-2005
Henrik Skolemose 5/9-2005
Hans Gammeltoft Hansen 7/9-2005
Ilannguaq G. Jensen 7/9-2005
Richard Petersen 7/9-2005
Poul Helge Alsbirk 7/9-2005
Michael Hauser 7/9-2005
Svend Aage Horsted 7/9-2005
Samson Karlsen 14/9-2005
Martha Ulriksen 29/9-2005
Jens Inûsugtoq 30/9-2005
Johannes Sandgreen 14/12-2005
Sofie Andersen 15/12-2005
Mogens Andersen 15/12-2005
Peter Siegstad 15/12-2005
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