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KONTAKT 

Med dette hæfte ønsker Bureauet for 
Inatsisartut at give pressen infor-
mationer om de væsentligste begreber 
og praktiske forhold, der vedrører 
Inatsisartut.  
 
Det er Bureauets ønske, at pressen til 
enhver tid kontakter Bureauet, såfremt 
der måtte være ønske om oplysninger 
eller anden form for assistance, der vil 
kunne fremme pressens formidling af 
det parlamentariske arbejde. Inden 
henvendelser rettes tilrådes det dog 
altid at afsøge Inatsisartuts hjemmeside 
inatsisartut.gl, hvor al relevant materiale 
sædvanligvis offentliggøres så hurtigt 
som det er muligt.  
 
Henvendelser til Bureauet kan ske til:  
inatsisartut@inatsisartut.gl, telefon +299 

34 50 00. Alternativt kan Inatsisartut 

kontaktes på lkri@inatsisartut.gl, telefon 

+299 34 61 20.  

 

FRISTDAGEN 

Fristdagen er fem uger før en samling 

starter. Startdatoen har typisk ligget i 

midten af september for 

efterårssamlingen, men Inatsisartut kan 

generelt beslutte andre starttidspunkter. 

Forårssamlingens startdato afhænger 
typisk af, hvordan påske ligger. 
 
 
 

HVORNÅR KAN VI SE 
DAGSORDENEN? 
I perioden efter fristdagen gennemgår 
Bureauet for Inatsisartut og 
formandskabet de fremsendte forslag 
(de såkaldte anmeldelser). Det er 
formandskabets særlige opgave at 
vurdere, hvorvidt de krav til 
forslagsudformning og -indhold (de 
såkaldte formkrav) er opfyldt.  
 
Formkravene fremgår blandt andet af 
Inatsisartuts forretningsorden og af 
loven om tilskud til politisk arbejde og 
kan ses på inatsisartut.gl/samlinger. 
Endvidere fastsætter formandskabet 
selv en række formkrav af en mere 
teknisk karakter (f.eks. skrifttyper, 
linjeafstand o.l.). Formkravene har 
generelt til formål at sikre Inatsisartut et 
fyldestgørende og ensartet 
beslutningsgrundlag. 
 
Dette arbejder tager typisk en uges tid, 
hvorefter formandskabet offentliggør 
dagsordenen til den kommende 
samling. 
 
Når dagsordenen er klar udsendes 
denne til pressen og relevante 
interessenter. Der udsendes 
sædvanligvis samtidigt en 
pressemeddelelse herom. 
 
DAGSORDENSÆNDRINGER 
Der sker løbende ændringer i 
dagsorden for Inatsisartuts samlinger. 
Disse ændringer kan f.eks. tilskrives, at 



Inatsisartuts udvalg har behov for mere 
tid til at færdiggøre deres betænkninger, 
eller andre udefrakommende forhold 
såsom f.eks. nye vigtige oplysninger 
tilvejebragt af interesseorganisationer. 
 
Ændringer af dagsordenen 
offentliggøres på Inatsisartuts 
hjemmeside og udsendes pr. e-mail til 
relevante interessenter. Henvendelser 
om optagelse på mailliste sker ved at 

sende en e-mail til lkri@ina.gl. 
 
ÅBNE OG LUKKEDE MØDER 
Som udgangspunkt er forhandlingerne i 
Inatsisartut offentlige. Visse typer af 
forhandlinger foregår dog jf. 
forretningsordenen for lukkede døre. 
Dvs. at offentligheden, herunder 
pressen, ikke har adgang til at overvære 
forhandlingen. Det drejer sig særligt om 
udpegning af medlemmer til råd og 
nævn eller forhandlinger om uddeling af 
anerkendelser og belønninger.  
 
Ved indledning af et lukket møde 
meddeler mødelederen typisk, at mødet 
nu lukkes. Tilstedeværende medlemmer 
af offentligheden og pressen skal i 
sådanne situationer uden videre forlade 
Salen. 
 
STOLE MED FORTRINSRET 
Der har flere gange været fremsat 
ønske om bedre arbejdsforhold for 
pressen i Salen. Pressens 
repræsentanter har derfor mulighed for 
at få fortrinsret til et mindre antal 
siddepladser i Salen. Ved anmodning 
herom vil Bureauet markere de 
pågældende siddepladser, således at 
det tydeligt fremgår, at disse 
siddepladser fortrinsvis er til 
afbenyttelse af medlemmer af pressen. 
Henvendelser herom skal fremsendes 
pr. mail til inatsisartut@inatsisartut.gl og 
ivjo@inatasisartut.gl. 
 

FOTOGRAFERING OG 
FILMOPTAGELSER I SALEN 
Salen er ikke kun pressens 
arbejdsplads, men også lovgivernes. 
Det er derfor vigtigt, at 
parlamentarikerne kan arbejde 
uforstyrret og uden at føle sig generet af 
tilstedeværende medarbejdere fra 
pressen. 
 
Fotografering og filmoptagelser må 
imens forhandlingerne er i gang derfor 
alene ske fra de områder, der 
umiddelbart hører til tilhørerpladserne i 
Salen. Ved mødets åbning og de første 
5 minutter herefter kan fotografer og 
filmfolk dog også optage fra øvrige dele 
af Salen, såfremt dette sker under 
hensyntagen til det parlamentariske 
arbejde.  
 
I tilfælde af, at der er trængsel i Salen, 
må der ikke bringes trebenede stativer 
til kameraer ind i Salen; i stedet for må 
optagelser ske direkte fra håndholdte 
kameraer. 
 
Der skal til enhver tid holdes afstand til 
talerstolen.  
 
Mødelederen kan til enhver tid påtale 
det, såfremt mødelederen finder, at 
pressens adfærd i Salen er til gene. I 
sådanne tilfælde skal pressen straks 
indrette sig herefter.  
 
Derudover skal pressen følge 
eventuelle anvisninger fra betjentene i 
Salen. Ved særlige behov for optagelser 
kan der i god tid og senest 48 timer før 
rettes henvendelse til Bureauet, der vil 
forelægge Formandskabet ønsker 
herom. Henvendelse skal ske til 
inatsisartut@inatsisartut.gl med kopi til 
lkri@inatsisartut.gl.  
 
For Bureauets egne medarbejdere 
gælder særlige forhold, som kan afvige 
fra ovenstående.  
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INFORMATIONS OG 
PRESSERUMMET 
Bureauet stiller et informations- og 
presserum til rådighed for pressens 
repræsentanter samt andre 
interesserede. Rummet skal dels 
fungere som et arbejdssted for 
skrivende journalister, men også som 
interview-rum for radio og TV.  
 
Interviews skal så vidt muligt ikke ske 
på gange og andre steder, der samtidig 
skal fungere som arbejdsplads for 
parlamentarikerne samt bureauets og 
partiernes medarbejdere.  
 
Der anmodes venligst om varsomhed i 
forhold til det tekniske inventar, som er 
anbragt i rummet.  
 
TV-OPTAGELSER OG 
UDSENDELSER FRA SALEN 
UDENFOR SAMLINGEN 
I det omfang, der ønskes foretaget TV-
optagelser eller udsendelser fra Salen, i 
de perioder, hvor der ikke er 
forhandlinger i Salen, kan aftale herom 
indgås med Bureauet.  
 
Det er en forudsætning for indgåelse af 
en sådan aftale, at henvendelser herom 
rettes til Bureauet i god tid inden den 
ønskede optagelse. Henvendelse skal 
ske til inatsisartut@inatsisartut.gl med 
kopi til lkri@inatsisartut.gl 
 
 
OFFENTLIGHED I FORVALTNINGEN 

(AKTINDSIGT) 

Inatsisartut og dets administration er 

ligesom Ombudsmanden for Inatsisartut 

ikke omfattet af loven om offentlighed i 

forvaltningen. Dette skyldes at 

Inatsisartut ikke er en del af den 

offentlige forvaltning.  

 

Den offentlige forvaltning eller 

administration skal forstås som de 

instanser og forvaltningsorganer, der på 

grundlag af en lovgivning servicerer 

borgerne og træffer afgørelser, der får 

indflydelse på borgernes hverdag, og 

dette er ikke tilfældet for arbejdet i og 

omkring Inatsisartut.  

 

Dette skyldes at Inatsisartut alene 

udfører det der hedder parlamentarisk 

tilsyn med den offentlige forvaltning, og 

dermed ikke selv administrerer 

lovgivningen. De lovpligtige og de 

stående udvalg der er nedsat af 

Inatsisartut, herunder Formandskabet 

for Inatsisartut, bliver jævnligt stillet over 

for ønsker om indblik i bilag og andet 

materiale, der er tilgået et udvalg eller 

formandskabet.  

 

Disse oplysninger har ofte karakter af at 

være fortrolige eller er interne papirer, 

der vil miste deres formål, såfremt de 

kom ud til offentligheden. Af samme 

grund må der hverken refereres 

offentligt fra møderne i formandskabet 

eller udvalgene.  

 

Der må heller ikke i Salen, til pressen 

eller på anden vis refereres fra disse 

møder ligesom referater, 

bilagsmateriale m.v. ikke må 

offentliggøres. Formandskabet eller 

udvalgene kan dog beslutte, at 

meddelelser i et nærmere bestemt 

omfang kan tilgå offentligheden. 

 

INATSISARTUTS 

INFORMATIONSFORMIDLING 

Inatsisartut udgiver årligt en 

årsberetning om Inatsisartuts virke. Der 

udsendes ligeledes hele året 

pressemeddelelser fra formanden, 

formandskabet samt fra udvalgene.  

 

Debatterne under samlingerne kan 

følges via internettet og KNRs 

landsdækkende TV-kanal. 
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