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Reception i anledning af Folketingets årlige oriente-
ringsrejse til Grønland
Formanden for 
Inatsisartut samt 
formanden for 
Naalakkersui sut 
inviterede i fæl-
lesskab Folketin-
gets delegation til 
reception i Hans 
Egedes Hus den 
23. juni. Under ar-
rangementet blev 
der skabt ufor-
melle kontakter, 
og medlemmerne for Inatsisartut fik lejlighed for at mødes med deres 
danske kolleger i den historiske bygning.

Besøg fra Nunavut
Den 1. juli besøgte Nunavuts premierminister Peter Taptuna og uddan-
nelsesminister Paul Quassa Inatsisartut. Formanden for Inatsisartut 
gav delegationen en rundvisning i Salen. Efter en grundig gennemgang 

af procedurer og 
regler for lande-
nes lovgivende 
forsamlinger var 
der kaffe og kage 
i Kaffestuen. 
Besøget i Inatsis-
artut var en del 
af delegationens 
officielle besøg 
hos Naalakkersu-
isut.



Kronprinsfamiliens besøg
H.K.H. Kronprins Frederik og H.K.H. 
Kronprinsesse Mary besøgte 
sammen med deres børn Nuuk 
den 7.- 8. august. Formanden for 
Inatsisartut, Inatsisartuts general-
sekretær og sekretariatschefen 
for formandskabssekretariatet 
blev inviteret til at deltage i Naa-
lakkersuisuts formelle velkomst-
middag på Hotel Hans Egede den 
7. august.

Den 8. august deltog formanden 
for Inatsisartut sammen med 
Naalakkersuisut og kommunalbe-
styrelsen ved Kronprinsparrets of-
ficielle ankomst med Kongeskibet 
ved Kolonihavnen. Nuuks borgere 
var mødt talstærkt op, og det var 
traditionen tro en meget festlig 
dag for både børn og voksne, der 
stod med flag langs hele ruten.

Senere samme dag tog formanden imod Kronprinsparret og Kronprins-
parrets børn i Inatsisartut. Formanden viste dem rundt i Inatsisartut og 
fortalte historien om Inatsisartut og om symbolikkerne bag udsmyk-
ningerne af Salen. Kronprinsparrets børn lyttede nysgerrigt til forman-
den, som med glæde overrakte børnene en erindringsgave i form af en 
nøglering i sølv lavet af Buuti Pedersen og Nikolai Appel.
Afslutningsvis deltog dele af 
formandskabet i receptionen på 
Kongeskibet Dannebrog.



Kontaktudvalgsmøde med Folketingets Præsidium
Det årlige kontaktudvalgsmøde mellem Folketingets præsidium og 
Formandskabet for Inatsisartut fandt sted i Ilulissat og Qeqertarsuaq i 
dagene 25.-28. august. 

Landenes politiske situation blev drøftet. Det blev understreget, at en 
erfaringsudveksling på parlamentarisk plan og muligheden for drøftel-
se af fællesudfordringer er vigtig, ikke mindst i disse år, hvor interes-
sen for Grønland er stor i Folketinget. 
Konkret blev det diskuteret, hvordan man kan gøre samlingerne i Fol-
ketinget og Inatsisartut mere attraktive for medierne og befolkningen 
generelt. Et af målene for Folketinget er blandt andet, at få øget me-
dieinteressen for det parlamentariske arbejde. Fordele og ulemper ved 
en direkte TV-transmission af eksempelvis spørgetimerne blev drøftet, 
og hvordan de nordatlantiske medlemmer af Folketinget fremover kan 
inddrages i spørgetimerne. Desuden blev arbejdsgange i forbindelse 
med lovgivning, som skal til høring i Grønland, debatteret.



Formandskabet for Inatsisar - 
tut og Folketingets Præsidi-
um afholder årligt et kontakt-
udvalgsmøde, der finder sted 
skiftevis i Grønland og Dan-
mark. Kontaktudvalget ud - 
veksler parlamentariske er-
faringer og drøfter emner af 
fælles interesser. Danmark 
er vært ved næste kontakt-
udvalgsmøde i sensommeren 
2015.

Vestnordisk Råds årsmøde på Vestmannaeyjar
Vestnordisk Råds årsmøde blev afholdt på Vestmannaeyar i dagene 
1.–4. september.
Vestnordisk Råds årsmøde blev indledt ved overværelse af uddelingen 
af Vestnordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris, som gik til Andri 
Snær Magnason for hans roman “Tidskisten”. Nomineret til prisen var 
derudover Kathrine Rosing med “Nasaq teqqialik” fra Grønland og Bárð 
Oskarsson med ”Flata Kaninin” fra Færøerne. Børne- og Ungdomslitte-
raturprisen uddeles hvert andet år, og med æren følger kr. 60.000 kr.
Det har i mange år været et ønske fra Vestnordisk Råd, at mødes med 
ministre fra de respektive lande. På årsmødet var der således planlagt 
et møde med de vestnordiske udenrigsministre. Efter mødet med uden-
rigsministrene var der møde i Vestnordiske Råds præsidie. Dagen blev 
afsluttet med en middag hos den islandske præsident, som tog imod 
Vestnordisk Råds medlemmer, sekretariatet, gæster og udenrigsmini-
stre i præsidentens residens. 
Som ny præsident i Vestnordisk Råd blev Bill Justinussen fra Færøerne 
valgt. Lars-Emil Johansen overtager posten ved næste årsmøde.

Kontaktudvalget ved Arktisk 
Station.



Under årsmødet var der inviteret op-
lægsholdere fra forskellige organisati-
oner, som kom med input til forskellige 
samarbejdsområder. Bl.a. var Egill Þór 
Níelsson inviteret, som har udarbejdet 
en rapport. Rapporten vedrører sam-
arbejdsmulighederne omkring fiskeri, 
handel og investering, frihandelszone, 
transport og infrastruktur, og nødbe-
redskab mellem de vestnordiske lande. 
Rapporten vil danne grundlag for en be-
handling på temakonferencen i Aasiaat i 
begyndelsen af 2015.  
Det fremkom ligeledes, at der er et 
ønske om et samarbejde om oplysning 
om EUs sælskindsimportforbud og om 
grindefangsten på Færøerne, da det antages at forskellige menings-
dannere ikke er oplyst tilstrækkeligt med henblik på, at kunne forhindre 
ødelæggelse af fangst og salg af produkter fra Grønland og Færøerne. 
Endelig forbereder Vestnordisk Råds præsidie markeringen af 30-året 
for Vestnordisk Råd under årsmødet på Færøerne i 2015.

Vestnordisk Råds rekommandationer
Før Vestnordisk Råds årsmøde var der fremsendt to rekommandationer. 
Den ene rekommandation 1/2014 omhandlende Vestnordisk Råds 
medlemmers adgang til at kunne stille de respektive landes ministre 
spørgsmål på de samarbejdsområder der findes. Denne mulighed findes 
allerede i Nordisk Råd regi. Den anden rekommandation 2/2014 om-
handlede skibes muligheder for at reducere svovlindholdet i brænd-
stof, da det især er til skade for de omkringlevende mennesker og dyr, 
som lever ved kysten.
Begge rekommandationer blev vedtaget og vil blive forelagt de enkelte 
landes parlamenter.
Endvidere arbejder præsidiet med markeringen af 30 året for Vestnor-
disk Råd, som skal markeres under årsmødet på Færøerne i 2015.



Vestnordisk Råds årsmøde på Vestmannaeyjar i dagene 1.-4. september.



Besøg af den franske Senator André Gattolin
André Gattolin er, udover at være valgt Senator i Det Franske Senat, 
ligeledes valgt af Senatet som sekretær for European Affairs Commit-
tee (Komitéen for europæiske anliggender). I denne egenskab har han 
udarbejdet rapporten ’Den Arktiske region og dets strategiske aspekt 
for de europæiske politikker’.
Som opfølgning på hans rapport gæstede han Nuuk for at tale med 
relevante instanser omkring miljø, naturlige ressourcer og relationerne 
mellem Arktis og resten af verden.  
Senatoren mødtes uformelt med formanden for Inatsisartut den 17. 
september for at få mere indsigt i grønlandsrelaterede emner og po-
litikker samt samfundet generelt. Senatoren overrakte formanden et 
eksemplar af sin seneste rapport.



Bygdebestyrelsesbesøg den 23. september
Kommuneqarfik Sermersooq afholdt bygdebestyrelsesseminar og 
ved samme anledning blev de alle inviterede til Inatsisartut.  Efter en 
rundvisning i salen, hvor de forskellige processer og procedurer blev 
forklaret, bød Formanden på frokost.

Tildeling af Nersornaat 
Den 1. oktober fik Line Dalentoft tildeldt Nersornaat i sølv med begrun-
delse i hendes mangeårige engagement med at udvikle forbeyggelses-
strukturen i Grøn land, hvilket berører og har hjulpet mange mennesker.



Efterårssamlingen startede den 30. september
Efterårssamlingen var planlagt til at forløbe fra 30. september til 12. 
december 2014, hvor der var der var optaget 108 dagsordenspunkter 
til behandling i salen.  
Der blev imidlertid udskrevet valg om aftenen den 1. oktober, idet  
formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond tog orlov, hvorved Kim 
Kielsen blev fungerende formand og valgte at udskrive valg. Hermed 
bortfaldt den resterende del af efterårssamlingen.

Konstituerende 
samling den 12. 
december 2014
Efter valget konstitu-
erede Inatsisartut sig 
den 12. december. På 
den konstituerende 
samling blev medlem-
merne af Naalakker-
suisut, udvalgene og 
formandskabet valgt.  
Formandskabet for 
Inatsisartut består nu 
af Formand Lars-Emil 
Johansen, 1. næstfor-
mand Agathe Fon-
tain, 2. næstformand 
Justus Hansen, 3. 
næstformand Julia-
ne Henningsen og 4. 
næstformand Nikolaj 
Jeremiassen.


