
Der henvises til reglerne om obligatorisk registrering af inatsisartutmedlemmernes hverv og 
økonomiske interesser som vedtaget af Udvalget for Forretningsorden.

Navn: 

Parti: 

Status:  (sæt i alt 2 kryds)

 Valgt medlem af Inatsisartut               Stedfortræder over 4 uger

  Dette er første gang, jeg foretager indberetning. Jeg har de i dette skema  
anførte hverv og økonomiske interesser.

  Jeg har allerede registreret oplysninger i registret. Jeg har de i dette skema anførte 
ændringer til de nuværende registrerede  oplysninger (der indføres kun oplysninger i 
skemaet i felterne for de poster, der er ændringer ved).

  Jeg har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne. Jeg ønsker, at 
denne oplysning fremgår af registret.

  Jeg ønsker ikke at foretage registrering efter reglerne. Jeg giver mit samtykke til, at 
denne oplysning fremgår af registret. (Kun relevant for medlemmer af Naalakkersui
sut, som ikke er medlem af Inatsisartut.)

Samtykkeerklæring
Undertegnede, der er bekendt med reglerne om registrering af inatsisartutmedlemmers hverv 
og økonomiske interesser, giver hermed samtykke til, at de i dette skema indeholdte oplysninger 
kan registreres og offentliggøres i henhold til bestemmelserne i de nævnte regler. Samtykke 
omfatter også offentliggørelse af oplysningerne på hjemmesiden hos Inatsisartut.

Sted:    Dato:                                Underskrift:                                     

Skemaet afleveres til Formandskabssekretariatet.

Skema til obligatorisk registering af hverv og økonomiske 
interesser for medlemmer af Inatsisartut 
(frivillig for medlemmer af Naalakkersuisut, som ikke er 
medlem af Inatsisartut)



Navn:

INDTÆGTSFORHOLD (PKT. 1-3)

1.  Lønnede bestyrelsesposter i private eller offentlige selskaber. Stilling og selskab 
registreres.

 
2.  Lønnet stilling, hverv eller lignende ud over hvervet som medlem af Inatsisartut.  

Stilling og arbejds-/opdragsgiver registreres.

 
3.  Selvstændig indtægtsgivende virksomhed, som udøves ud over hvervet som medlem 

af Inatsisartut. Arten registreres.



Navn: 

FORMUEFORHOLD OG AFTALER (PKT. 4-5)

4.  Selskabsinteresser, som med en værdi, som åbenbart overstiger kr. 50.000 pr. 31.12. 
forud for samtykkefornyelsen samt nyerhvervede selskabsinteresser efter den 31.12. 
med en værdi, som åbenbart overstiger kr. 50.000. Selskabets navn registreres.

5.  Aftale af økonomisk karakter med tidligere arbejdsgiver, herunder aftale om orlov, 
tjeneste frihed uden løn, fortsat lønudbetaling eller opretholdelse af personalefordele, 
pensionsrettigheder og lignende under medlemskabet af Inatsisartut. Aftalens art og 
arbejdsgiverens navn registreres.
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