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FORORD 
Valget til Inatsisartut fandt sted 
den 12. marts 2013 og de konsti-
tuerende møder den 5. og 8. april 
2013. På grund af tidspunktet for 
valgets afholdelse blev der ikke 
holdt en ordinær forårssamling, i 
stedet blev der afholdt en ekstra-
ordinær samling med en mødedag 
den 9. april 2013.
Efterårssamlingen blev beram-
met til anden fredag i september, 
som var den 13. september 2013. 
Efterårssamlingen sluttede den 
27. november.
Valgets resultat i marts gav: 
14 mandater til Siumut (S), 
11 mandater til Inuit Ataqatigiit 
(IA), 

2 mandater til Atassut (A), 
2 mandater til Partiit Inuit (PI) og 
2 mandater til Demokraterne (D). 
Under efterårssamlingen meldte 
et medlem fra PI sig ud af dette 
parti og ind i Siumut, således at PI 
nu har 1 mandat og Siumut har 15 
mandater i Inatsisartut.
Der blev til den konstituerende 
samling i april dannet en koalition 
bestående af S, A og PI med 8 
medlemmer i Naalakkersuisut.  
Hvoraf 3 medlemmer af Naalak-
kersuisut ikke er valgt til Inatsi-
sartut og 4 medlemmer har taget 
orlov fra Inatsisartut. Det betyder, 
at der er indtrådt 4 medlemmer 
i Inatsisartut for de medlemmer 
af Naalakkersuisut som har taget 
orlov.

Konstituering den 5. april



Nogle af de første repræsentative 
opgaver som nyvalgt formand for 
Inatsisartut bestod i modtagelsen 
af flere ambassadører, der tradi-
tionelt aflægger Grønland besøg i 
foråret.
Således var den tyske ambassa-
dør Michael Zenner på besøg: 

Og den norske ambassadør Ingvar 
Havnen:

 

Endelig var den hollandske am-
bassadør Eduard Middeldorp på 
besøg, her i selskab med forman-
den og den hollandske konsul:

Koalitionen blev under efterårs-
samlingen med PI’s udtræden af 
koalitionen ændret, således at 
koalitionen herefter kun består af 
Siumut og Atassut med 9 medlem-
mer i Naalakkersuisut.
Med den nye koalition er der nu 2 
medlemmer af Naalakkersuisut 
der ikke er valgt til Inatsisartut og 
6 medlemmer der har taget orlov 

fra Inatsisartut. 
Der sidder derfor når man tæller 
alle i Salen 39 personer, hvoraf de 
31 er medlemmer af Inatsisartut 
og 8 andre er medlemmer af Na-
alakkersuisut der enten har taget 
orlov eller som ikke er medlem af 
Inatsisartut. Kun de 31 medlem-
mer af Inatsisartut har stemme-
ret, men alle 39 har taleret i Salen.  

FORMANDENS FØRSTE 
AKTIVITETER EFTER  
VALGET



PROTEKTOR FOR GIF
Formanden for Inatsisartut 
udpeges ifølge Grønlands Idræts-
forbunds (GIF) vedtægter som 
protektor for GIF. Opgaven som 
protektor for GIF har først og 
fremmest en repræsentativ ka-
rakter i forbindelse med GIFs offi-
cielle arrangementer både inden-
lands og udenlands. Formanden er 
således inviteret til at deltage ved 
Arctic Winter Games i Fairbanks i 
Alaska i marts 2014.

MØDER I VESTNORDISK RÅD
Grønland har haft formandskabet 
i Vestnordisk Råd fra august 2012 
og frem til årsmødet, der blev 
afholdt i august 2013 i Narsar-
suaq. Formanden for Inatsisartut 
havde derfor et travlt forår med 
flere møder og rejser i dette regi. 
Og særligt Norge blev besøgt ved 
flere lejligheder i dette halvår.
Desuden havde både Island og 
Grønland parlamentsvalg i dette 

forår, hvorfor både Grønlands og 
Islands vestnordiske landsdele-
gationer fik nye medlemmer efter 
disse valg og dermed også to nye 
præsidemedlemmer i Vestnor-
disk Råd. Det vestnordiske råds 
præsidium består af Formanden 
for Inatsisartut, Bill Justinussen 
fra Færøerne og endelig Unnur 
Brá Konráðsdóttir og det mødtes 
første gang i Bodø i juni måned.

Formanden sammen med Nuka Kleeman 
fra Grønlands Idrætsforbund GIF



Formanden for Inatsisartut deltog 
som formand for Vestnordisk 
Råds præsidie i et SCPAR møde 
på Svalbard i juni, hvor Grønlands 
boykot af det seneste møde i 
Arktisk Råd var et hovedtema der 
blev drøftet indgående.

SCPAR MØDE I SVALBARD

SCPAR står for ”The Standing Committee of Parliamentarians of 
the Arctic Region” og repræsenteres af de otte arktiske landes 
parlamentarikere samt EU. Inatsisartut har ingen faste medlem-
mer eller medlemsskab i SCPAR. Inatsisartut repræsenteres der-
for kun hvert andet år gennem Vestnordisk Råds præsidium, når 
Grønland deltager på vegne af det vestnordiske råds samarbejde. 
Vestnordisk Råd har desuden kun en observatørstatus i SCPAR.
På mødet i Svalbard drøftede SCPAR den seneste deklaration fra 
Arktisk Råds møde i Kiruna.
SCPAR deltagerne udtrykte forhåbninger om, at EU’s ansøgning 
om observatørstatus til Arktisk Råd vil finde sin løsning under 
Canadas formandskab, ligesom SCPAR vedtog et statement om at 
Arktisk Råd også i fremtiden vil være inkluderende og ikke eksklu-
derende i forlængelse af Grønlands afbud til Arktisk Råd.
SCPAR vedtog, at indsatsområdet til næste SCPAR møde bliver 
”Economic development and capacity building in the North”. Til 
dette arbejde ønskede mødedeltagerne, at der til rapporten skal 
tilvejebringes nærmere oplysninger og analyser omkring emnerne: 
bæredygtige principper for byggeriet, de stigende leveomkost-
ninger i arktiske egne, kønsroller og involvering af lokal befolknin-
gerne samt Corporate Social Responsibility (CSR). 
SCPAR mødets deltagere lagde desuden vægt på, at Arktisk Råd 
fortsat prioriterer de klimatiske ændringer højt. Udfordringerne 
for Arktisk Råd i de kommende år bliver, hvorvidt de klimatiske 
ændringer skal løses før de økonomiske udfordringer, som de 



arktiske lande står overfor, og hvordan der kan prioriteres mellem 
disse udfordringer. SCPAR vil derfor fokusere på disse områder i 
den rapport der forventes fremlagt på næste konference kaldet 
”Conference of the Parliamentarians of the Arctic Region” (CPAR) i 
Whitehorse i 2014.

VESTNORDISK RÅDS PRÆSIDIUM MØDER  
NORDISK RÅDS PRÆSIDIUM
Igen i juni gik turen til Norge, hvor 
Vestnordisk Råds præsidium 
afholdt deres første møde i Bodø 
i forlængelse af deltagelsen ved 
Nordisk Råds præsidiums som-
mermøde i Bodø. 

Vestnordisk Råds præsidie har 
i flere år arbejdet for et tæt-
tere samarbejde med Nordisk 
Råds præsidie ud over møderne 
til Nordisk Råds sessioner. Den 
norske formand for Nordisk Råd 

havde derfor på baggrund af sine 
erfaringer fra sin deltagelse i 
Vestnordisk Råds årsmøder som 
observatør og på baggrund af de 
emner der drøftes på disse møder 
gjort alvor af ønsket om et tæt-
tere samarbejde ved at invitere 
til deres sommermøde. Et sam-
arbejde som Vestnordisk Råd ser 
frem til at videreudvikle i årene 
der kommer. 
Vestnordisk Råds tættere samar-
bejde med Nordisk Råd giver lige-
ledes en interessant udvikling på 
Vestnordisk Råds status i Nordisk 
Råd, al den stund at Grønland og 
Færøerne ikke kan få betegnelsen 
”lande” i Nordisk Råd, uagtet at 
Vestnordisk Råd allerede dækker 
over tre landes parlamentariske 
samarbejde i et internationalt 
formaliseret samarbejde. 

Vestnordisk Råds nytiltrådte præsidium



Vestnordisk Råds årsmøde blev 
afholdt i Narsarsuaq i dagene 
17. – 22. august. I forlængelse af 
årsmødet blev der også afholdt en 
fælles konference med Nordisk 
Råd, Folketinget og Stortinget un-
der temaet: Fælles forståelse for 
udnyttelsen af levende ressour-
cer, heriblandt fælles bestande i 
Nordatlanten.

I forbindelse med årsmødet frem-
satte Vestnordisk Råd en presse-
meddelelse, hvor Vestnordisk Råd 
fordømte og kritiserede EU’s trus-
ler om sanktioner imod Færøerne 
og Island på grund af disse landes 
makrelfiskeri og EU´s beslutning 
om sanktioner imod Færøerne på 
grund af deres sildefiskeri.

VESTNORDISK RÅDS ÅRSMØDE I NARSARSUAQ

FORMANDSKABET I VESTNORDISK RÅD

Grønland varetog formandskabet 
i Vestnordisk Råd indtil årsmødets 
afslutning i august, hvor det blev 
overdraget til den nyvalgte dele-
gationsformand fra Island Unnur 
Brá Konráðsdóttir.

Det næste møde der skal afholdes 
i Vestnordisk Råd bliver temakon-
ferencen, som afholdes på Sandoy 
på Færøerne i januar 2014 under 
temaet styrkelsen af selvforsy-
ningen af fødevarer i de tre lande.

VNRs delegationer i Igaliko under årsmødet i Narsarsuaq



VESTNORDISK RÅDS REKOMMANDATIONER
Vestnordisk Råd vedtog fire nye 
rekommandationer på årsmødet. 
To af rekommandationerne base-
rer sig på temakonferencen fra 
januar 2013 omkring det vestnor-
diske samarbejde indenfor sund-
hedssystemet. De to øvrige er 
rekommandationer fra den færø-
ske delegation. Island og Grønland 
havde grundet deres nyvalg ikke 
mulighed for at bidrage med re-
kommandationer inden årsmødet. 
Færøernes ene rekommandation 
handler således om at regeringer-
ne opfordres til at give mulighed 

for et forfatter- og skrivekursus, 
og den anden rekommandation 
handler om, at regeringerne op-
fordres til at styrke deres fælles 
vestnordisk-arktiske strategi. 
De fire nye rekommandationer vil 
blive sat til behandling i Inatsisar-
tut ved forårssamlingen 2014. 
Rekommandationer behandles 
som beslutningsforslag i de tre 
parlamenter, selvom de kun inde-
holder opfordringer til Naalakker-
suisut om at varetage de forskel-
lige forslags indhold.

SAMETINGETS 20 ÅRS JUBILÆUM I JOKKMOKK
I anledningen af Sametingets 20 
års jubilæum blev formanden i 
august inviteret til deltagelse ved 
deres konstituerende samling i 
Jokkmokk. 
Det svenske Sameting er både 
en statslig myndighed og på 
samme tid en folkevalgt forsam-
ling. Der var valg til Sametinget 
i maj 2013, og dette var således 
deres konstituerende samling. 
Den svenske konge Carl Gustav 
deltog ligeledes ved ceremonien. 
Som indledning til den højtidelige 
åbning af dagen blev Sametingets 
nyvalgte medlemmer navneopråbt 
af to unge mennesker, hvorefter 
hvert enkelt medlem rejste sig og 

bekræftede deres navneopråb. 
Dette var en interessant tradition 
at overvære.

Herefter var der taler og musik-
indslag. Formanden fremhævede 
i sin tale samarbejdet mellem 
Sametinget og Inatsisartut, som 
oftest sker i FN regi, omkring vo-



res fælles arbejde for oprindelige 
folks rettigheder. Det er fortsat 
disse områder som Sametinget ar-
bejder for at forbedre, samtidigt 
med at de har et stigende fokus på 
udnyttelsen af de ressourcer der 
omgiver deres områder. 
Sametinget havde i samme for-

bindelse arrangeret en køretur 
for Sametingets medlemmer og 
gæster til en demonstrations 
blokadevagt i forbindelse med an-
læggelsen af en vej til en planlagt 
jernmine, for at vise Sametingets 
sympati med demonstrationen 
imod jernminen.

NERSORNAAT I JULI, AUGUST, SEPTEMBER  
OG OKTOBER
Formandskabet har tildelt flere 
Nersornaat i løbet af sommeren, 
som blev uddelt i Uummannaq, 
Aasiaat, Igaliko, Qaqortoq og 
København.
I Uummannaq blev der i forbin-
delse med byjubilæet i juli måned 
tildelt tre Nersornaat. Formanden 
for Naalakkersuisut Aleqa Ham-
mond fik Nersornaat i guld, Ann 
Andreassen og Tobias Grønvold 
fik Nersornaat i sølv.

Aleqa Hammond Tobias Grønvold

Ann Andreassen



Efterfølgende blev der uddelt to 
Nersornaat i Aasiaat i forbindelse 
med byjubilæet også i juli måned. 
Ane Hansen og Augo Davidsen fik 
Nersornaat i sølv.

I august måned blev der tildelt 
Nersornaat i guld til tidligere 
formand for Inatsisartut Josef 
Motzfeldt i Igaliko, i forbindelse 
med Vestnordisk Råds årsmøde i 
Narsarsuaq.

I september blev der tildelt 
Nersornaat i sølv til Aka Høegh i 
Qaqortoq på Sulisartut Højskoliat.

Og endelig blev der i oktober 
tildelt Nersornaat i sølv til Arne 
Villumsen på Grønlands Repræ-
sentation Bryggen i København.

Augo Davidsen og Ane Hansen Kim Kielsen, Aka Høegh og Ivars Silis

Josef Motzfeldt
Arne Villumsen



Formandskabet for Inatsisartut 
og Folketingets præsidium af-
holder årligt et kontaktudvalgs-
møde, der finder sted skiftevis 
mellem landene. I år blev mødet 
afholdt i Sønderjylland i dagene 
1.–4. september. Kontaktudval-
get udveksler parlamentariske 
erfaringer og drøfter emner af 
fælles interesser, hvor det også er 
tydeligt at drøftelserne på disse 
møder drejer sig meget om det 
nye Grønland, som Folketingets 
præsidium havde stor interesse 
i at blive informeret om under 
de politiske drøftelser mellem 
parterne. Næste møde er planlagt 
til at finde sted i Qeqertarsuaq i 
august 2014.

Kontaktudvalget foran Istedløven i Flens-
borg september 2013

FORMANDSKABETS KONTAKTUDVALGSMØDE  
MED FOLKETINGETS PRÆSIDIUM

FORMANDSKABETS FORBEREDELSE AF EM13
Formandskabet udsendte dags-
ordenen for efterårssamlingen 
(EM13) den 16. august 2013. Det 
var glædeligt igen at kunne of-
fentliggøre dagsordenen så tidligt 
som muligt, da det gav medlem-
merne af Inatsisartut og offentlig-
heden samt administrationen god 
tid til at forberede sig til samlin-
gens start.
Der var optaget 54 nye medlems-

forslag på dagsordenen for EM13, 
og Naalakkersuisut havde 31 nye 
punkter til behandling.
Efterårssamlingens forventede 
afslutningsdag den 15. november 
blev på grund af udsatte punkter 
samt den rullende dagsorden 
udskudt til den 27. november, for 
at sikre udvalgene den fornødne 
tid til udvalgsarbejdet mellem 1., 
2. og 3. behandlingerne.



VESTNORDISK KULTURDAG I NUUK
Der blev afholdt en vestnordisk 
kulturdag i Nuuk i dagene 13. og 
14. september, som faldt sammen 
med åbningen af efterårssam-
lingen. Denne dag blev således 
afviklet for anden gang i Grønland 
og er blevet til på baggrund af en 
Vestnordisk Råds rekommanda-
tion. Afholdelsen af kulturdagen 

går på skift mellem de tre lande 
og næste vestnordiske kulturdag 
skal således foregå på Færøerne. 
Dagen blev benyttet til at invitere 
medlemmerne af Inatsisartut til 
overværelse af de kulturelle be-
givenheder i Katuaq i forbindelse 
med samlingens åbning.

SEMINARDAG FOR INATSISARTUT  
OM VESTNORDISK RÅD
Den 18. oktober blev der afholdt 
et vellykket seminar omkring 
arbejdet i Vestnordisk Råd for 
Inatsisartutmedlemmer og andre 
interesserede. Generalsekretæ-
ren fra Island gav en indgående 
gennemgang af arbejdet i Vest-
nordisk Råd. Det var et ønske om 
at opdatere seminardeltagerne 
omkring arbejdet i Vestnordisk 

Råd samt udviklingen af rådets 
virke i de senere år. Vestnordisk 
Råd har således over de senere år 
fået etableret stærke relationer 
til blandt EU og Arktisk Råd. Lige-
som der er kommet større fokus 
på Vestnordisk Råds virke fra om-
verdenen i takt med den stigende 
fokus på Arktis generelt.

BESØG AF ISLANDS UDENRIGSMINISTER  
OG VESTNORDISK RÅDS PRÆSIDENT
I anledningen af Islands åbning 
af et konsulat i Nuuk var Islands 
udenrigsminister samt Vestnor-
disk Råds præsident på besøg 
hos formanden for Inatsisartut 
i november. Åbningen af Islands 
konsulat er ligeledes resultatet af 
en rekommandation fra Vestnor-
disk Råd. Formanden i selskab med Islands uden-

rigsminister, Vestnordisk Råds præsident 
samt Islands nye konsul i Grønland



Den nytiltrådte norske parla-
mentsformand Olemic Thom-
messen havde som en af sine 
første opgaver ønsket at benytte 
Nordisk Råds Session i Oslo til at 
følge op på en tidligere forsøgt 
mødeform mellem de nordiske 
parlamentsformænd, der alle tra-
ditionelt deltager i Nordisk Råds 
Session.
Det lykkedes således at gennem-
føre et møde med repræsentan-
ter fra alle otte nordiske landes 
parlamentspræsidier, hvor der 
blev drøftet fælles udfordringer 
i de nordiske parlamenter. Det 
drejede sig om emner omkring 
sikkerheden til adgangen til 
parlamenterne kontra åbenhed til 
borgerne, håndteringen af parla-
menters anvendelse af Facebook, 
debatkulturerne i de forskellige 
lande, parlamenternes synlighed 
i befolkningen i forhold til den 

opmærksomhed arbejdet omkring 
regeringerne nyder mm.  
Der var enighed om blandt par-
lamentsformænd at forsøge at 
gennemføre disse møder med 
drøftelse af emner med fælles 
interesse fremover under Nordisk 
Råds Sessioner, der jo afholdes 
skiftevis i medlemslandendene.
De vestnordiske parlamentsfor-
mænd mødes således allerede 
jævnligt én gang årligt, og næste 
møde mellem Islands, Færøernes 
og Grønlands parlamentsformænd 
finder sted i juni måned i Ilulissat.

ÅBNINGEN AF ISLANDS KONSULAT I NUUK 

MØDE MED DE NORDISKE PARLAMENTSFORMÆND  
I OSLO

Nordiske parlamentsformænd

Inatsisartut var inviteret til over-
værelsen af den officielle åbning 
af Islands konsulat den 8. novem-
ber. Der var deltagelse af den 
islandske udenrigsminister, der 

sammen med formanden for Na-
alakkersuisut åbnede konsulatet. 
Efterfølgende var der en meget 
flot reception i GUs nye aula.



EFTERÅRSSAMLINGEN 2013 I TAL
Efterårssamlingen 2013 startede den 13. september og sluttede den 
27. november. 

Efterårssamlingen 2013 bestod 
af 31 mødedage. Til sammen-
ligning kan man i ovenstående 
skema se antallet af mødedage og 
debattimer for de øvrige samlin-
ger i forrige valgperiode. Opgø-
relsesmetoden indeholder både 
antal mødedage og debattimer for 
sammenlignelighedens skyld. 

Der blev afholdt ti spørgetimer 
ved EM13, og til sammenligning 
blev der afholdt otte spørgetimer 
ved EM12.
Formandskabet holdt 14 møder 
under EM13 mod 15 møder i for-
mandskabet ved EM12.

Inatsisartuts forårssamling star-
ter tirsdag den 18. marts 2014. 
Afleveringsfristen for forslag, 
der ønskes optaget på dagsorde-

nen til forårssamlingen fra både 
medlemmerne af Inatsisartut og 
Naalakkersuisut er sat til den  
11. februar 2014 kl. 12.00.

FORÅRSSAMLINGEN 2014 (FM14)

UPA 
2010

16 dage 22 dage  
(101 timer)

UKA 
2010

UPA 
2011

18 dage  
(68 timer +  
3 mødedage  
på rådhuset)

27 dage  
(135 timer)

UKA 
2011

UPA 
2012

22 dage  
(130 timer)

30 dage  
(156 timer)

UKA 
2012

INAT + IMM 
2013

3 dage  
(6,5 timer)

31  
(157 timer)

UKA 
2013

Antal mødedage (debattimer):
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