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Inatsisartut er det grønlandske parlament. 
Her drejer det sig om at tale med hinanden og udveksle argu
menter. Inatsisartut er grønlandsk og betyder ”dem der laver 
love”. 

Vores love bestemmer, hvordan samfundet skal fungere. 
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Med indførelsen af Hjemmestyre i 1979 fik Grønland mulighed 
for selv at lovgive og administrere sine anliggender. 

Denne mulighed blev yderligere udvidet med indførelse af 
Selvstyre i 2009. 



6

Inatsisartut vælges for en fireårig periode. For at være stemme
berettiget skal man være dansk statsborger, fyldt 18 år og have 
boet i Grønland i mindst et halvt år. 

Der vælges 31 medlemmer.
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Inatsisartutåret starter en fredag i september, samles  
medlemmerne i Nuuk. 

Åbningsdagen markeres med en procession fra Domkirken til 
Inatsisartut. 

Efterårssamlingen varer cirka to en halv måneder. 
Derudover afholdes der forårssamling i ca. seks uger.
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Møderne i Salen bliver ledet af 
formanden for Inatsisartut. 

Medlemmerne er placeret efter 
et bestemt system: På de første 
to rækker overfor talerstolen 
sidder Naalakkersuisut. Med
lemmerne fra regeringspartierne 
sidder samlet, og medlemmer af 
oppositionen er placeret bagerst. 

Debatten gennemføres efter en 
forretningsorden, som fastlæg
ger, hvordan møderne skal foregå.
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Inden der endelig kan stemmes om en lov, må den underkastes  
tre behandlinger i Inatsisartut. 

I mellem de enkelte behandlinger kan lovforslagene sendes til 
udvalgsbehandling for at blive drøftet indgående indenfor en 
mindre kreds. 

Inatsisartut vedtager også Finansloven, som regulerer 
Selvstyrets indtægter og udgifter.
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Efter Inatsisartut har stemt om landets love, er det Naalakkersui
sut, som skal føre lovene ud i livet. 

Naalakkersuisut er Grønlands regering. Inatsisartut fører kon
trol med, hvordan Naalakkersuisut varetager udførelsen af sine 
opgaver.
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Inatsisartut har dermed tre hovedopgaver:
• Inatsisartut vedtager landets love
• Inatsisartut vedtager finansloven
• og Inatsisartut fører tilsyn med Naalakkersuisut.
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Nu kan du prøve en lille quiz!  
 
Forsøg at svare  
på følgende spørgsmål:

1. Hvad betyder Inatsisartut?
	 Der, hvor der tales længe
	 Vores bedste 
	 Dem, der laver love

2. Hvornår overgik vi fra Hjemmestyre til Selvstyre?
	 7. august 1911 
	 1. juni 1979 
	 21. juni 2009

3. Hvem har stemmeret ved valg til Inatsisartut?
	 Alle mennesker i Grønland 
	 	Alle danske statsborgere over 18 år,  

som har boet i Grønland i et halvt år 
	 Alle der har afsluttet folkeskolen

4. Hvor mange medlemmer har Inatsisartut?
	 	31 
	 	35 
	 	25



13

5. Efter hvilket system er medlemmerne placeret i Salen?
	 	Efter deres hjemby, således at de bedst muligt  

repræsenterer deres lokalområde 
	 	Opdelt i kvinder og mænd 
	 	Naalakkersuisut sidder for sig selv, de øvrige medlemmer 

sidder efter partitilhørsforhold
 
6. Hvilken lov regulerer Selvstyrets indtægter og udgifter?

	 	Loven om Fiskeri og Fangst 
	 	Selvstyreloven 
	 	Finansloven

 
7. Hvem sørger for, at vedtagne love føres ud i livet?

	 	Naalakkersuisut 
	 	Rigsombudsmanden 
	 	Formanden for Inatsisartut

 
8. Hvem kontrollerer hvem?

	 	Den danske regering kontrollerer Naalakkersuisut 
	 	Inatsisartut kontrollerer Naalakkersuisut 
	 	Naalakkersuisut kontrollerer Inatsisartut 

9. Hvem vedtager landets love?
	 	Naalakkersuisut 
	 	Inatsisartut 
	 	Politiet 
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Svar til quizzen

1. Dem, der laver love · 2. 21. juni 2009 · 3. Alle danske stats 
borgere over 18 år, som har boet i Grønland i et halvt år 
4. 31 · 5. Naalakkersuisut sidder for sig selv, de øvrige  
medlemmer sidder efter partitilhørsforhold · 6. Finansloven
7. Naalakkersuisut  · 8. Inatsisartut kontrollerer  
Naalakkersuisut · 9. Inatsisartut


