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Forord 

Kommissionen har arbejdet en hel del i år 2020, selvom det måske udefra kan være svært at se dette, da der 

endnu ikke er udkommet offentlige resultater. Kommissionen har været travlt beskæftiget med at researche 

og færdiggøre det første udkast til den grønlandske forfatning. Kommissoriet fra Naalakkersuisut stiller krav 

om, at udkastet til forfatningen først skal sendes ud til høring blandt befolkningen, når den er omhyggeligt 

gennemarbejdet og klar til læsning, samt når kommissionen er blevet enige om udformningen af udkastet.  

I løbet af året er der blevet arbejdet løbende på udkastet, mens der undervejs har været formandsskifte, 

indsættelser af nye medlemmer samt tilforordnede medlemmer. Desuden har der været ændring i 

organiseringen af sekretariatet, da den tidligere sekretariatschef Johan Lund Olsen har trukket sig tilbage, og 

som jeg her takker ham for hans store indsats. Hans efterfølger, jurist Karen Kiær Jakobsen, har ligeledes 

også præsteret en god arbejdsindsats, som jeg hermed vil takke hende for. 

Du kan i denne rapport læse kort om vores arbejde. 

 

Ineqi Skourup Kielsen 

Formand for kommissionen 
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Præsentation af Forfatningskommissionen 

Forfatningskommissionens formand Doris J. Jensen meddelte den 25. november 2019, over for 

Naalakkersuisut og medlemmer af Forfatningskommissionen om, at hun trækker sig som formand for 

kommissionen.  Ved Doris J. Jensens udtræden blev arbejdet i kommissionen foreløbig indstillet indtil 

udpegning af en ny formand i begyndelsen af februar 2020.  

Under Naalakkersuisuts møde den 6. februar 2020 blev Doris J. Jensens anmodning om at trække sig tilbage 

af Forfatningskommissionen godkendt. Samtidig godkendte Naalakkersuisut Siumuts indstilling af den nye 

formand for kommissionen, Ineqi Skourup Kielsen. 

Atassut meddelte den 12. juni 2020, at de trak sig fra Forfatningskommissionen, hvilket medførte at Atassuts 

repræsentant i kommissionen, Paninnguaq M. Kruse, måtte udtræde fra kommissionen. 

Parti Naleraqs repræsentant i kommissionen, Per Rosing Petersen, udtrådte fra kommissionen i juli måned. 

Han blev afløst af Pele Broberg i september måned. 

Samtidig med, at Pele Broberg blev medlem, blev der udpeget 2 nye tilforordnede medlemmer af 

Forfatningskommissionen. De ny udpegede var Sara Olsvig og Inuuteq Holm Olsen. 

Demokraatits repræsentant, Nivi Olsen, meddelte den 11. december, at hun trådte ud af 

Forfatningskommissionen. Jens-Erik Kirkegaard fra Demokraatit blev indsat som afløser for Nivi Olsen.  

Dermed var disse medlemmer af Forfatningskommissionen ved årets udgang:  Formand Ineqi Skourup 

Kielsen (S), næstformand Kuupik V. Kleist (IA), medlemmer Jens-Erik Kirkegaard (D), Aleqa Hammond (NQ) 

og Pele Broberg (PN). Tilforordnede medlemmer: Daniel Thorleifsen, Inuuteq Holm Olsen, Lida Skifte Lennert, 

Mininnguaq Kleist, Rosannguaq Rossen og Sara Olsvig. 
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Opgaver og ressourcer 

Opgaverne og rammerne for kommissionens arbejde fremgår af et revideret kommissorium, som i maj 2020 
blev udarbejdet af Naalakkersuisut. Kommissionen fortsatte i 2020 deres arbejde med udarbejdelsen af 
udkastet af forfatningen, der skal træde i kraft den dag Grønland danner sin egen selvstændige stat.  

Det er også vigtigt at nævne, at de grønlandske terminologier, der anvendes i udarbejdelsen af 
forfatningsudkastet, er forskelligartede. Det er derfor en del af opgaven, at man udvikler grønlandske 
terminologier inden for området. Et af målene er derfor, at de anvendte terminologier i forfatningen skal 
være officielt godkendte, når Grønlands forfatning træder i kraft. Sprogsekretariatet og 
Forfatningskommissionen indgik den 14. august 2020 en samarbejdsaftale herom. 

Det er meget vigtigt for kommissionen at understrege, at forfatningsarbejdet tager sit udspring fra 
befolkningen, da forfatningen skal have sit afsæt fra befolkningens ytringer og ønsker, og da borgerne skal 
inddrages i landets fremtid. 

Det er nødvendigt at sikre, at den grønlandske befolkning får en forfatning, som vi alle kan samles om, og 
som vi i fremtiden kan relatere os til og have en ejerskabsfornemmelse over.  

Fra venstre: Katti Frederiksen, Lisathe Møller (med ryggen til), Ineqi Kielsen og Karen Kiær Jakobsen. 

Eftersom mange juridiske terminologier endnu ikke er blevet oversat til grønlandsk, holdt Sprogsekretariatet 

og Forfatningskommissionens Sekretariat den 14. august 2020 et udbytterigt møde med en indgåelse af en 

samarbejdsaftale. 
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Sekretariatet og medarbejdere 

Kommissionen bliver i sit arbejde betjent af et sekretariat. Sekretariatsbistanden omfatter blandt andet 

udarbejdelse af selve forfatningsudkastet, rådgivning og servicering af kommissionen, mødeforberedelse,  

opfølgning samt formidlingsopgaver. 

Som følge af Covid-19 blev Nuuk lukket ned den 17. marts. Derefter arbejdede personalet fra den 17. marts 
hjemmefra og frem til slutningen af april måned. 

Ved årets afslutning bestod sekretariatets medarbejdere af Karen Kiær Jakobsen, der blev ansat som 

sekretariatschef den 1. juni, afdelingschef Kirsten Fencker, informationsmedarbejder Pauline L. Abelsen, AC-

fuldmægtig Steen Jeppson, kontorfuldmægtig Sussi Rasmussen og studentermedhjælper Arnaaraq Hansen.  

 

 
Fra venstre: Lise Hegelund Petersen, Pauline L. Abelsen, Karen Kiær Jakobsen, Arnaaraq Hansen og Sussi 

Rasmussen. 
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Økonomi 

Midler til kommissionens aktiviteter og til sekretariatets bistand i 2020 udgjordes af en driftsbevilling på 

finansloven (hovedkonto 20.01.13).  

Bevillingen for 2020 udgjorde samlet 5.657.000 kroner, fordelt på lønudgifter for sekretariatet og øvrige 

udgifter. Med betegnelsen ”øvrige udgifter” menes fortrinsvis udgifter, der er forbundet med udadvendte 

aktiviteter.  

Året 2020 blev resultatet 542.000 større end budgetteret. Årsagen til afvigelsen skyldes, at omkostningerne 

til borgeroplysningsarbejdet vedrørende forfatningsarbejdet har udgjort en større andel end forventet. 

Borgeroplysning har været et nødvendigt tiltag da forankring af forfatningsarbejdet tager sit afsæt fra 

befolkningen. Der er overført ultimo 5.9 mio. af ubrugte midler fra de tidligere år da der er tiltænkt 

borgerinddragelse i form af afholdelse af offentlige høringer samt borgermøder rundt på kysten.   

I slutningen af 2020 besluttede formandskabet at ansøge om yderligere forlængelse af 

Forfatningskommissionens virke til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut har efterfølgende godkendt 

Forfatningskommissionens forlængelse med 1 år, hvori Forfatningsarbejdet forventes at blive afsluttet ultimo 

2022. 
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Mødeaktiviteter 

Kommissionens møde på Hotel Hans Egede den 14. maj 2020. 

Efter Ineqi Skourup Kielsens indsættelse som formand for Forfatningskommissionen den 6. februar, har 

kommissionen afholdt 4 møder i løbet af året. 

Forfatningskommissionen: 
 
14. maj 20. maj 18. juni 9. november 

 

Formandskabet i Forfatningskommissionen: 

Formandskabet har løbende fået afholdt møder, der gennemsnitligt har været hver 14. dag gennem det 

sidste halve år i 2020. Det første halve år har man haft afholdt møder efter behov, hvilket bar præg af mindre 

mødeaktivitet på grund af formandens udskiftning. 

Arbejdsgrupper: 

3 arbejdsgrupper under Forfatningskommissionen har holdt flere møder i løbet af året. 

Arbejdsgruppemøderne er registreret således:  

 
Arbejdsgruppe vedr. regeringsformer:  
 
22. maj 2. juni 5. juni 9. juni 
15. september 29. september 6. oktober 15. oktober 

16. november 23. november 1. december 15. december 
 

Arbejdsgruppe vedr. rettigheder og pligter:  
 
9. juni 10. juni 3. august 6. august 
22. september 7. oktober 23. november  

 
Arbejdsgruppe vedr. udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål:  
 
11. juni 27. juni 3. august 16. september 
16. oktober 22. december   
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Borgerinddragelse 

Forfatningskommissionens sekretariat påbegyndte i foråret 2020 forberedelserne til oplysningskampagner 

mod befolkningen om kommissionens forfatningsarbejde. Man påbegyndte ligeledes også at lægge 

informationer ud på Facebook-siden om kommissionens eller arbejdsgruppernes møder. 

En konkurrence om en kendingsmelodi til diverse oplysningskampagner blev udstedt i august måned. 

Vinderen blev Hans Jukku Noahsen. I kan lytte til den nye kendingsmelodi på vores hjemmeside 

www.tunngavik.gl og på vores facebook side: Tunngavik - Forfatningskommissionen 

https://www.facebook.com/Forfatningskommissionen.  

Informationsavisen om forfatningsarbejdet KATU blev i samarbejde med mediehuset Sermitsiaq.AG udgivet 

i oktober måned. Informationsavisen er blevet uddelt til alle husstande på landsplan, hvilket var en milepæl 

for sekretariatet at opnå.  

Tv-oplysningskampagner, der er målrettet mod børn og unge, og som skal anvendes både på tv og web, blev 

i oktober måned indspillet. Disse 6 indspilninger blev færdige i december måned, og man arbejder i øjeblikket 

på udgivelsen af disse på hjemmesiden www.tunngavik.gl. 

Kuupik V. Kleists og Nivi Olsens præsentation af deres arbejde blev i oktober måned i radioprogrammet 

Itsineq med værten Ole Augo Markussen udsendt. Denne udsendelse kan i dag genlyttes til på vores 

hjemmeside www.tunngavik.gl. 

Formandskabet besluttede under deres møde den 2. november om genoptagelse af borgeroplysningen. 

Pjecen ’Arbejdet med Forfatningsloven – kort fortalt’ 

udkom i december måned. Denne blev i efteråret også 

sendt ud til alle folkeskoler i Grønland. 

 

Den første borgeroplysning for borgerne i Nuuk blev den 

11. december gennemført i Nuuk Center. Her blev pjecen 

’Arbejdet med Forfatningsloven – kort fortalt’ officielt 

udgivet. Der var stor tilslutning til oplysningskampagnen, 

hvor 306 personer deltog i konkurrencen om en iPhone 12. 

I Nuuk var Maya Christensen på 8 år den heldige vinder af 

denne iPhone 12. 

Medlem af Forfatningskommissionen, Aleqa Hammond, 

afholdt søndag den 27. december oplysningsmøde for 

borgerne i Atuarfik Edvard Kruse i Uummannaq. På dette 

møde blev pjecen uddelt til deltagerne. Og der var 

ligeledes, som i Nuuk, også en konkurrence om en iPhone 

12. I Uummannaq var Bibi Frederiksen vinderen. 

                                         

 

 

   Maya Christensen med sin gevinst iPhone 12 

 

http://www.tunngavik.gl/
https://www.facebook.com/Forfatningskommissionen
http://www.tunngavik.gl/
http://www.tunngavik.gl/
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Afsluttende bemærkninger 

Som bekendt blev Nuuk lukket ned den 17. marts som følge af Covid-19, og byen blev holdt lukket ned indtil 

slutningen af april måned. Under nedlukningen arbejdede personalet hjemmefra.  

Jeg finder det naturligt at sende en stor tak til følgende medlemmer af Forfatningskommissionen i 2020:       

Kuupik V. Kleist, Aleqa Hammond, Pele Broberg, Daniel Thorleifsen, Sara Olsvig, Rosannguaq Rossen, 

Mininnguaq Kleist, Lida Skifte Lennert, Inuuteq Holm Olsen, Skuli Magnusson, Nivi Olsen, Paninnguak Kruse, 

Per Rosing Petersen og Jens-Erik Kirkegaard. 

 

Pjecen ’Arbejdet med Forfatningsloven – kort fortalt’ blev i december officielt udgivet i Nuuk Center i 

december.  

Adresse: 

Forfatningskommissionen 
Postboks 4034 
Noorlernut 4, st. 
DK-3900 Nuuk 
Grønland 
 
Telefon: +299 34 66 70 
 
E-mail: tunngavik@nanoq.gl 
Hjemmeside: www.tunngavik.gl  
 

mailto:tunngavik@nanoq.gl
http://www.tunngavik.gl/

