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BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg 

vedrørende 

Forslag til Landstingslov om medieansvar. 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

  

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut, formand 
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut, næstformand 
Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut  
Landstingsmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit  
Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne 
Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut (suppleant) 
Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit (suppleant) 

 
Udvalget har efter 1. behandlingen den 14. marts 2007 under FM 2007 gennemgået 
lovforslaget og har følgende bemærkninger: 

 
Forslagets indhold 

Grønlands Hjemmestyre overtog i 2000 kompetencen til selv at regulere spørgsmålet 
om mediernes ansvarsforhold på grønlandsk territorium. Landsstyremedlemmet for 
Kultur, Uddannelse, Videnskab og Kirke har nu fremsat et forslag til landstingslov 
om medieansvar. Forslaget repræsenterer Grønlands første selvstændige 
lovgivningsinitiativ på det medieretlige område og skal afløse den gældende danske 
lovgivning.  

Der tages i forslaget udgangspunkt i, at den retlige regulering af mediernes ansvar 
skal bygge på en passende balance mellem hensynet til ytringsfriheden, borgernes ret 
til information og mediernes rolle i den demokratiske beslutningsproces og hensynet 



til at beskytte det enkelte individ mod krænkelser. Landsstyret har valgt at se 
hensynene i en samfundsmæssig og kulturel sammenhæng med udgangspunkt i en 
presse, der fungerer sagligt, kritisk og uafhængigt i samfundet.  

Forslag til landstingslov om medieansvar fastlægger, hvem der har ansvaret, hvis en 
borgers ære krænkes i medierne og Landstingslovens formål er, at der ikke skal opstå 
tvivl om, hvem der er ansvarlig for de ytringer, der måtte fremkomme igennem et 
medie. Dette med henblik på at sikre de mest optimale rammer for udøvelse af 
ytringsfriheden.  

Ifølge forslaget skal Landsstyret udpege medlemmerne af Det grønlandske 
Pressenævn. Pressenævnet skal afgøre, om der er sket en offentliggørelse, der strider 
imod god presseskik.  

Som følge af fremkomsten af nye digitale nyhedstjenester, foreslås det endvidere i 
lovforslaget, at der skabes bedre mulighed for også at få omfattet digitale 
nyhedstjenester i lovforslaget. Det foreslås i den forbindelse, at det i sidste instans er 
op til Pressenævnet selv at træffe afgørelse om, hvilke digitale medier der bør 
omfattes af loven. 

 
Høring over lovforslaget. 

Høringen af lovforslaget blev ifølge høringsskrivelsen fra Direktoratet for Kultur, 
Uddannelse, Forskning og Kirke gennemført i tidsrummet fra den 12. december 
2006 til den 12. januar 2007. Vedrørende høringens parter henvises til de 
almindelige bemærkninger til lovforslaget. Udvalget vil her fremhæve høringssvaret 
fra Landsdommeren i Grønland, som først kom udvalget i hænde den 12. april 2007. 
Høringssvaret blev indsendt for sent, men har dog været Direktoratet for Kultur 
Uddannelse Forskning og Kirke i hænde den 29. marts 2007. Udvalget finder det 
beklageligt, at høringssvaret ikke automatisk blev eftersendt. Høringssvaret 
indeholdt vægtige, nye betragtninger og oplysninger (bilag 1).  

I et fælles høringssvar til lovforslaget påpeger Landsretten og Pressenævnet, at 
forslaget indeholder foranstaltningsbestemmelser og bestemmelser om 
erstatningsansvar. Landsretten og Pressenævnet finder det tvivlsomt, om Landstinget 
gyldigt kan fastsætte sådanne regler uden udtrykkelig hjemmel i den af Folketinget 
vedtagne bemyndigelseslov. Landsretten og Pressenævnet opfordrede til, at dette 
spørgsmål undersøges nærmere. Med henblik på at undgå enhver tvivl om, hvorvidt 
medieansvarslovens foranstaltningsbestemmelser er uhjemlede og dermed ugyldige, 
har udvalget i brev af 23. juli 2007 anmodet Landsstyret om forud for lovforslagets 
2. behandling at indhente Justitsministeriets vurdering af spørgsmålet (bilag 2). 
Udvalget har endnu ikke modtaget svar. 

 
Udvalgets behandling af forslaget 



Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg konstaterer ved 1. behandlingen at et 
flertal af partierne i udgangspunktet støtter forslaget.  

Udvalget har i forbindelse med udvalgsbehandlingen rettet henvendelse til 
Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning med henblik på 
afklaring af en række spørgsmål. Udvalgets brev af 22. marts 2007 samt 
Landsstyremedlemmets svarbrev af 27. marts 2007 vedlægges som et bilag 3 til 
denne betænkning. 

Udvalget finder det vigtigt, at der er uomtvistelige rammer omkring medieansvar. 
Derfor hilser Udvalget forslaget til Landstingslov om medieansvar velkommen. 
Udvalget finder i lighed med Landsstyret, at tiden er inde til, at Grønland får en egen 
lovgivning på området.  

Udvalget finder denne udvikling ganske naturlig. Grønland har behov for en egen 
lovgivning om medieansvar; dette også set i lyset af vore bestræbelser for at 
understøtte Grønlands udvikling mod en større selvstændighed. Udvalget finder det 
imidlertid vigtigt, at Pressenævnet fremstår som en uafhængig instans, der tilsikrer 
såvel borgerens som mediernes tillid.  

Udvalget havde den 11. april 2007 foretræde af Grønlands Presseforening på 
baggrund af en henvendelse fra foreningen (bilag 4). Siden modtog udvalget fra 
Landsstyret kopi af korrespondance med the World Association of Newspapers 
(bilag 5) og endelig modtog udvalget en henvendelse fra Dansk Journalistforbund 
(bilag 6). Kultur- og Uddannelsesudvalget anmodede blandt andet på denne 
baggrund om udsættelse af punktets 2. behandling til Landstingets Efterårssamling 
2007. Sidst er udvalget blevet kopiorienteret på en henvendelse fra det grønlandske 
pressenævn til Landsstyremedlemmet af 16. august 2007 (bilag 7). Det fælles og 
vigtigste kritikpunkt for de nævnte henvendelser er, at der i det oprindelige forslag 
ikke fremgår, at formanden for Pressenævnet skal have en juridisk 
uddannelsesbaggrund. Endvidere findes det stærkt kritisabelt, at formanden vil blive 
udpeget af Landsstyret, da der hermed kan stilles spørgsmålstegn ved om nævnet er 
politisk uafhængigt. Således fremhæver eksempelvis formanden for Pressenævnet, at 
"Udover den juridiske ekspertise, som formanden bør besidde, bør formanden 
endvidere være uafhængig. Formanden skal ikke blot være det, men skal også være 
valgt efter en procedure, hvorefter både den lille borger og de store medier har tillid 
til, at formanden rent faktisk er uafhængig. Landsstyret vil undgå unødvendig kritik 
og mistanke om politisk indblanding ved at overlade til uafhængig instans, at 
indstille, hvem der skal beskikkes som formand. I al beskedenhed vil domstolene, 
som per definition er uafhængige af såvel Landstinget som Landsstyret, være den 
bedst egnede institution til at sikre den uafhængighed." (Bilag 7). 

Udvalget har den 2. oktober 2007 modtaget brev fra Landsstyremedlemmet, hvori 
oplyses, at et ændringsforslag til lovforslaget kan forventes inden andenbehandlingen 
(bilag 8). Udvalget byder et ændringsforslag velkomment set i lyset af de 
fremhævede problemstillinger. Udvalget finder det derfor glædeligt, at Landsstyret i 
sit ændringsforslag vil præcisere, at formanden for Pressenævnet skal være jurist.  



 
Et enigt udvalg støtter således forslaget om, at formanden for Pressenævnet skal 
være en jurist.  

Et enigt udvalg mener, at medlemmer udpeget af presseforeningen og de 
redaktionelle ledelser skal halveres for at sikre nævnets uvildighed. Pressens 
repræsentanter vil i den foreslåede sammensætning få flertal i nævnet, hvilket 
udvalget finder stærkt problematisk.  

Særligt om udgifterne til pressenævnet og sekretariatet, jfr. lovforslagets § 52 

Det fremgår af lovforslagets § 52, stk. 3, at Landsstyret kan bestemme, at udgifterne 
i forbindelse med Pressenævnets virke, herunder til sekretariatet, skal afholdes af 
massemedierne efter en fordeling, der fastsættes i Pressenævnets forretningsorden. 
Denne forretningsorden fastsættes jf. bestemmelsens stk. 1 af Landsstyret.  

Kultur- og Uddannelsesudvalget anser imidlertid ikke denne ordning som 
hensigtsmæssig. 

Som det fremgår af betænkningens bilag 3 har Landsstyret oplyst, at Landsstyret for 
nuværende ikke påtænker at udnytte hjemlen til at pålægge medierne udgifterne ved 
pressenævnets drift. Udvalget finder principielt, at det ikke er på sin plads at 
fastsætte en lovbestemmelse, for hvilken Landsstyret ikke samtidig kan tilkendegive 
klare retningslinjer for udnyttelsen. 

Udvalget finder dertil, at bestemmelsen i sin nuværende udformning indbygger et 
uhensigtsmæssigt incitament for administrationen til at søge hjemlen bragt i 
anvendelse til at pålægge medierne udgifterne ved pressenævnet i forbindelse med 
kommende administrative besparelser.  

Medieansvarsloven er skrevet næsten direkte af fra en dansk lov. For den økonomisk 
velfunderede danske presse har det givetvis ikke nogen nævneværdig økonomisk 
betydning at skulle dække udgifterne ved pressenævnets virke. Udvalget finder det 
imidlertid overvejende sandsynligt, at de eventuelle udgifter ved at afholde 
udgifterne ved pressenævnets drift vil kunne have økonomisk negative virkninger for 
de mindre ressourcestærke grønlandske medier, herunder lokale TV stationer, 
lokalaviser o.l.  

Udvalget kan samlet ikke støtte denne udformning af bestemmelsen. Udvalget finder 
tværtimod, at loven bør og skal sikre Pressenævnets økonomiske uafhængighed såvel 
på kort som langt sigt.  

Et enigt Kultur- og Uddannelsesudvalg fremsætter på denne baggrund et 
ændringsforslag til lovforslaget. Ændringsforslaget vedlægges i bilag 9.  

Et enigt Kultur- og Uddannelsesudvalg indstiller ændringsforslaget til vedtagelse. 



 
FORMANDEN FOR PRESSENÆVNET 

Et flertal i udvalget bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit mener, at 
det er Landstyret der skal udpege en formand til Pressenævnet. 

Et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne kan ikke acceptere, at 
formanden udpeges af Landsstyret, da det er afgørende for udvalgsmindretallet, at 
der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved formandens uafhængighed. For mindretallet 
er det af afgørende betydning, at en Landsdommer er født formand for pressenævnet 
for at sikre nævnets uvildige behandling af klagesager. 

 
HVILKE MEDIER SKAL VÆRE OMFATTET AF LOVEN 

Et udvalgsflertal bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit mener, at det 
er hensigtsmæssigt - set i lyset af den hurtige forandring af mediebilledet - at 
Pressenævnet gives den fornødne fleksibilitet til at træffe afgørelse om hvilken 
elektroniske medier, der bliver omfattet af loven. Den konkrete afgørelse skal 
således træffes af Pressenævnet og bero på en samlet vurdering. Medierne skal bl.a. 
have karakter af nyhedsformidling og i forhold til eksempelvis partiernes 
hjemmesider bemærker Landsstyret i sit svarbrev til Udvalget, at der ikke tages 
stilling til eksempelvis hjemmesidens "ejer". Pressenævnet vil således kunne vælge 
at lade en hjemmeside omfatte af landstingsloven om medieansvar, uanset om 
hjemmesiden hører til en virksomhed, en enkeltperson, eller et parti. Landsstyret 
vurderer endvidere, at der ikke er behov for at udarbejde en lov for udtalelser på 
internettet generelt, i debatfora eller i chatrooms, blandt andet fordi disse områder er 
omfattet af den almindelige lovgivning, herunder kriminalloven. Udvalgsflertallet 
tager Landsstyrets redegørelse herom til efterretning. 

Udvalgsflertallet forventer, at Landsstyret på baggrund af indstilling fra 
Pressenævnet udsender bekendtgørelse om hvilke elektroniske medier, der vil være 
omfattet af lovforslaget. Da udvalgsflertallet anser det for afgørende for at sikre 
borgerens retssikkerhed. 

Et mindretal bestående af Demokraterne finder det af afgørende betydning, at 
medieansvarsloven lever op til den udvikling, der har været på medieområdet de 
seneste mange år således, at foreninger, organisationer og partiers hjemmesider også 
medtages i lovgivningen. Ejerne af disse hjemmesider skal kunne være ansvarlige 
for, hvad anonyme brugere skriver i debatfora og websiderne skal derfor kunne 
indbringes for pressenævnet. 

Da Landsstyret i et svar til udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke på 
sidstnævnte område har oplyst, at de ikke vil lovgive på området, finder mindretallet 
ikke flertallets indstilling til Landsstyret om at foretage sig noget på området 
tilstrækkeligt. Landsstyret burde pålægges at lovgive på dette område. Mindretallet 
finder det ikke hensigtsmæssigt, at ytringer, der har karakter af personforfølgelse, 
udelukkende kan imødegås ved politianmeldelse. Dette, der kunne have været afgjort 



på simpel vis i et pressenævn, vil i stedet kunne medføre et stort ressourcespild hos 
retsvæsenet, der i forvejen er hårdt belastet. 

Udvalgsmindretallet stiller sig stærkt tvivlende overfor bestemmelsen i § 8, stk. 1, 
der tillader Pressenævnet at afgrænse lovens anvendelsesområde ud fra 
skønsmæssige overvejelser. Der er ikke kutyme for, at en myndighed selv fastsætter 
rækkevidden af sine beføjelser. Gyldighedsområdet af en lovgivning skal fastsættes 
enten af lovgiveren selv, eller undtagelsesvist af Landsstyret i form af en 
bekendtgørelse. Pressenævnet kan derimod ikke tildeles både den lovgivende og den 
udøvende/dømmende magt i forhold til de i § 8, stk. 1, omhandlede foretagender. 
Fremgangsmåden indebærer en alvorlig svækkelse af retssikkerheden for borgerne, 
der ikke længere kan udlede af lovgivningen, hvilke regler de er forpligtet til at 
følge. Udvalgsmindretallet opfordrer derfor Landsstyret til at fremsætte et 
ændringsforslag til § 8, stk. 1, hvorefter det skal være Landsstyret, der efter 
indstilling fra Pressenævnet kan fastsætte regler om hvilke foretagender, der udgiver 
de i § 1, nr. 3, nævnte massemedier, skal være omfattet af landstingsloven. 

 
Udvalgets indstillinger 

Et enigt udvalg fremsætter ændringsforslag. 

Et flertal i udvalget bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit indstiller 
herudover Landsstyrets bebudede ændringsforslag til vedtagelse. 

Et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne indstiller forslaget til 
forkastelse. 

  

Med disse bemærkninger skal Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg overgive 
forslaget til 2. behandling. 

  

 
Kristian Jeremiassen, 

formand 
 

  

Ruth Heilmann  
 

  

Otto Jeremiassen  
  

Johan Lund Olsen 
 

  

Lene Knüppel 
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Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq
Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


Landstingets Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalg
Her


Svar vedr. forslag til landstingslov om medieansvar (FM2007/50)


Landstingets Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirkeudvalg har henvendt sig ved
brev af 22. marts 2007 med spørgsmål til forslag til landstingslov om medieansvar
(FM2007/50).


Sekretariatsbetjening og udgifter forbundet med Pressenævnets virksomhed
Pressenævnets sekretariat er i dag placeret hos formanden for Pressenævnet,
hvilket som udgangspunkt ikke påtænkes ændret med vedtagelsen af den ny
landstingslov, da det af praktiske administrative grunde vil være hensigtsmæssigt
at sekretariatsfunktionen ligger hos formanden.


Det vil dog være nævnet selv, som efter en hensigtsmæssighedsvurdering, bl.a. i
relation til nævnets faktiske sammensætning, træffer afgørelse om sekretariatets
placering.


I forhold til Nævnets virksomhed er der udgifter til honorarer og sekretariatsbistand
i forbindelse med sagsbehandling af indkomne klager, samt mødediæter i forbin-
delse med de klager, der bliver behandlet. Derudover har der én gang været ud-
gifter til produktion af lille oplysningspjece om Pressenævnet, så vel som der én
gang har været udgifter i forbindelse med formandens deltagelse i et møde med
Pressenævnsformænd fra andre lande. Udgifterne ved nævnets virksomhed har
hidtil været ganske beskedne.


I henhold til lovforslagets § 52, stk. 3 kan Landsstyret bestemme, at udgifterne i
forbindelse med Pressenævnets virke, herunder til sekretariatet, skal afholdes af
massemedierne efter en fordeling, der fastsættes i Pressenævnets forretningsor-
den. I den gældende lov har Justitsministeriet en tilsvarende kompetence. Netop
på grund af det hidtidige forholdsvis beskedne omfang af udgifterne ved nævnets
virke, har Landsstyret ikke på nuværende tidspunkt planer om at gøre brug af den-
ne mulighed.


Udgifterne ventes ikke forøget med det nye lovforslag, og udgifterne påtænkes
fortsat dækket af landsstyreområdet. Der påregnes af samme grund heller ikke at
være behov for et øget antal årsværk i forbindelse med den ny lov.


Juridiske personers kriminalretlige ansvar
Det er korrekt, som Udvalget konstaterer, at formuleringen af forslagets bestem-
melser vedrørende juridiske personers kriminalretlige ansvar, jf. § 15, stk. 2, § 23,
stk. 2 samt § 53, stk. 3 ikke er enslydende med tilsvarende bestemmelser i den


27. marts 2007
J.nr. 58.02.00-00001
Dok.nr.242876


Postboks 1029
3900 Nuuk


Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 20 73
Kiiip-mail@gh.gl
www.nanoq.gl/kiip
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gældende medieansvarslov. Der er ikke tilsigtet ændringer i den gældende retstil-
stand. Landsstyret bestræber sig på at anvende den samme formulering i samtlige
lov - og forordningsforslag. Juridiske personer, der ikke er direkte nævnt, kan være
omfattet af ”og lignende”.


Endvidere bemærkes det i forhold til disse bestemmelser, at ”staten”, som er
nævnt i den gældende medieansvarslov er erstattet af ”en statslig myndighed”. Der
er heller ikke her tale om en ændring i den gældende retstilstand, men udelukken-
de en præcisering af ansvarssubjektet.


Elektroniske medier omfattet af forslag til landstingslov om medieansvar
Udvalget spørger, i hvilket omfang eksempelvis partiers hjemmesider i praksis vil
blive underlagt ansvarsreglerne i medieansvarsloven.


Lovforslaget § 8, stk. 1 jf. § 1, nr. 3 giver mulighed for, at Pressenævnet kan træffe
afgørelse om, at visse massemedier skal være omfattet af ansvarsreglerne.
I denne afgørelse skal der i henhold til lovforslagets § 1, nr. 3 lægges vægt på:


a) at det drejer sig om tekster, billeder og lydprogrammer,
b) at programmerne udbredes periodisk til offentligheden, og
c) at programmerne har karakter af en nyhedsformidling, som kan sidestilles


med formidling omfattet af § 1, nr. 1 og 2.


Ad a) Anvendelsesområdet i lovforslagets § 1, nr. 3 vil være digitale/elektroniske
nyhedstjenester som eksempelvis netaviser, tekst tv og hjemmesider, der ikke er
omfattet af § 1, nr. 1 og 2.


Ad b) De væsentlige begreber i kravet om, at programmerne udbredes periodisk til
offentligheden er ”periodisk” og ”offentligheden”.


Kravet om periodisk udbredelse rummer en forudsætning om en vis regelmæssig-
hed, således at en konstant foranderlig eller enkeltstående formidling ikke vil være
underlagt det presseretlige system. Dette er med til at sondre mellem det presse-
retlige system og det ophavsretlige system, hvor sidstnævnte blandt andet omfatter
enkeltstående formidling af DVD, video, musik eller elektroniske bøger.


Kravet om udbredelse til offentligheden betyder, at alle i princippet skal kunne få
adgang til stoffet, eventuelt mod betaling. En virksomheds interne informationssy-
stem vil således falde udenfor, selv om informationssystemet har karakter af ny-
hedsformidling, idet det kun vil være de ansatte, der har adgang til stoffet.


Ad c) Kravet om, at der skal være tale om nyhedsformidling, som kan sidestilles
med de traditionelle medier i lovforslagets § 1, nr. 1 og 2 har flere implikationer.
For det første skal medier have karakter af nyhedsformidling. Dette indebærer, at
mediet skal foretage en selvstændig bearbejdning af det materiale, der formidles,
således at der sker en redaktionel udvælgelsesproces. En medieflade, der alene
består af en teknisk formidling af nyhedsstof, vil derfor ikke være omfattet.
Dernæst skal mediet kunne sidestilles med de traditionelle medier. Kravet betyder,
at medier i henhold til lovforslagets § 1, nr. 3 i lighed med den trykte presse eller
radio- og tv-virksomhed skal være karakteriseret ved envejskommunikation, idet
der kun vil være mulighed for at begrænse ansvarsplaceringen til bestemte perso-
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ner hos nyhedsformidleren i de tilfælde, hvor modtageren ikke kan udøve nogen
indflydelse på stoffet.


Slutteligt bemærkes, at den konkrete afgørelse over for de enkelte medier træffes
af Pressenævnet og beror på en samlet vurdering af de nævnte krav.
I forhold til netop partiernes hjemmesider bemærkes, at der ikke tages stilling til
eksempelvis hjemmesidens ”ejer”. Pressenævnet vil således kunne vælge, at lade
en hjemmeside omfatte af landstingsloven om medieansvar, uanset om hjemmesi-
den hører til en virksomhed, en enkeltperson, eller et parti.


Elektroniske medier uden for lovforslagets område
Der er forskellige elektroniske medier, der ikke opfylder betingelserne for at blive
omfattet af forslag til lov om medieansvar. Dette er blandt andet debatfora og cha-
trooms. Udvalget spørger i denne forbindelse, om der skal udarbejdes en særskilt
lov for dette område med et dertilhørende nævn.


Landsstyret finder ikke, at der er behov for at udarbejde en lov for udtalelser på
internettet generelt, i debatfora eller i chatrooms, blandt andet  fordi disse områder
er omfattet af den almindelige lovgivning, herunder kriminalloven.


Kommentar til Presseforeningens synspunkter
I sit brev anmoder Udvalget om Landsstyrets kommentarer til Presseforeningens
synspunkter, således som disse udtrykkes i det vedlagte brev. I dette brev anføres,
at Presseforeningen frygter, at det vil åbne op for beslutninger baseret på politiske
holdninger og følelser, hvis formandskabet ikke består af en jurist. Endvidere anfø-
res det, at Pressenævnet i henhold til lovforslaget vil have 12 medlemmer.


Landsstyret foreslår i det foreliggende lovforslag, at Pressenævnet består af 7
medlemmer og ikke 12 medlemmer som anført af Presseforeningen.


De 7 medlemmer er en formand udpeget af Landsstyret, 2 medlemmer udpeget
efter udtalelse fra Presseforeningen, 2 medlemmer udpeget til at repræsentere de
redaktionelle ledelser i den trykte presse og radio og tv i Grønland efter udtalelse
fra disse og 2 medlemmer som offentligheden repræsentanter, efter udtalelse fra
godkendte organisationer jf. lovforslagets § 41, stk. 1.


Landsstyret finder som anført i lovforslaget ikke, at det skal være et krav, at for-
manden er jurist. Der er et fåtal af jurister, der har indgående kendskab til Grøn-
land og det grønlandske samfund, og kendskabet til Grønland og det grønlandske
samfund er af væsentlig betydning. Den foreslåede sammensætning af Presse-
nævnet forhindrer dog ikke, at formanden kan være jurist eller have juridisk kend-
skab. Det bemærkes i denne forbindelse til sammenligning, at det heller ikke er et
krav, at formanden for Konkurrencenævnet er jurist eller har juridisk kendskab.
Endvidere vil Pressenævnets sekretariat have adgang til juridisk bistand i den ud-
strækning det er nødvendigt.


Formanden for Presseforeningens egentlige bekymring er, at Pressenævnet ikke
fortsat vil være et uafhængigt nævn. Landsstyret finder ikke, at Landsstyrets ud-
pegningskompetence af medlemmer til Pressenævnet begrænser nævnets uaf-







4


hængighed, blandt andet fordi Presseforeningen, de redaktionelle ledelser og of-
fentligheden er indstillingsberettigede, som det også er tilfældet i dag.


Der gøres tillige opmærksom på, at det af lovforslagets § 42 fremgår, at der ved
behandlingen af en sag foruden formanden medvirker 3 andre medlemmer, heraf
et af de efter udtalelse fra Grønlands Presseforening udpegede medlemmer, et
medlem udpeget til at repræsentere de redaktionelle ledelser samt et medlem ud-
peget som offentlighedens repræsentant.


Den grønlandske oversættelse fremsendes onsdag 28. marts 2007.


Med venlig hilsen


Tommy Marø
Landsstyremedlem
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut IIageeqarnermullu Pisortaqarfik


Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu
Ataatsimiititaliaq
Att. Anja Hynne Nielsen


World Association of Newspapers-ilu (Nunarsuarmi tusagassiiviit
kattuffiallu) attaveqaqatigiinnerup assilineri


Tusagassiuisarnermi akisussaassuseqarneq pillugu inatsisissatut siunnersuummut
UPA2007/50-imut tunngatillugu Ataatsimiititaliamut ilisimatitsissutitut
nassiunneqarput World Association of Newspapers-ip aamma World Editors
Forum-ip  Hans Enoksenimut qaatiguuliorlugit allagai kiisalu Hans Enoksenip
akissutai. Allakkat tamarmik tuluttut aamma kalaallisut allagaapput.


Fremsendelse af korrespondance med World Association of Newspapers


Til udvalgets orientering vedrørende forslag til landstingslov om medieansvar
FM2007/50 fremsendes kopi af brev af 12. april 2007 adresseret til Hans Enoksen
fra World Association of Newspapers og Worls Editors Forum samt Hans
Enoksens svar af 16. april 2007. Begge breve er på engelsk og grønlandsk.


Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen


Tommy Marø
Naalakkersuisunut ilaasortaq


J.nr. 58.02.00-00001
Dok.nr. 247548
Ulloq 17. april 2007
Postboks 1029
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 20 73
Kiiip@gh.gl
www.nanoq.gl/kiip
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Kalaallit Nunaanni Inatsisartut


Grønlands Landsting


Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Tommy Marø
/HER


Vedr. forslag til landstingslov om medieansvar (FM2007/50).


Kære Tommy Marø,


Landsstyret har fremsat forslag til landstingslov om medieansvar (FM2007/50).


Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har efter 1. behandlingen den 14.
marts 2007 gennemgået lovforslaget. Udvalget konstaterer, at der fra alle Lands-
tingets partier var opbakning til Landsstyrets intention og hensigt med forslaget.


Udvalget holdt den 11. marts møde med Landsstyremedlemmet vedr. forslag til
landstingslov om medieansvar (FM2007/50) og har med glæde bemærket, at
Landsstyremedlemmet gerne er Udvalget behjælpeligt, såfremt udvalget har yder-
ligere spørgsmål.


Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har i forbindelse med behandlingen af
forslaget en række kommentarer og spørgsmål til Landsstyremedlemmet.


Udvalget finder det nødvendigt inden 2. behandlingen af lovforslaget at få afklaret
de administrative og økonomiske konsekvenser f.s.v.a. Pressenævnets virksom-
hed og sekretariatsbetjening.


Det angives i de almindelige bemærkningers afsnit om økonomiske og administra-
tive konsekvenser for det offentlige, at: ”Forslaget vurderes ikke at indebære øko-
nomiske eller administrative konsekvenser for hverken Grønlands Hjemmestyre
eller kommunerne.”


Landsstyret bedes i denne forbindelse oplyse, hvor sekretariatsbetjeningen af
Pressenævnet skal placeres, og hvorvidt dette vil indebære behov for et forøget
antal årsværk.


Endvidere bedes Landsstyret oplyse, hvilke udgifter der vil være forbundet med
Pressenævnets virksomhed (inklusive udgifter til sekretariatsbetjeningen), samt i
hvilket omfang disse påtænkes pålagt massemedierne i medfør af forslagets 52,
stk. 3.


Ulloq/Dato:
22. marts 2007
Sags.nr.
01.39.01.29
Inatsisartu4 Allattoqar-
fiat / Landstingets Bu-
reau
Postboks 1060
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 46 06
Landstinget@gh.gl
www.nanoq.gl
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Udvalget konstaterer, at forslagets bestemmelser vedr. juridiske personers krimi-
nalretlige ansvar (§ 15, stk. 2, § 23, stk. 2, samt § 53, stk. 3) i modsætning til den
gældende medieansvarslov ikke udtrykkeligt nævner foreninger, selvejende institu-
tioner og fonde. Udvalget forudsætter, at der ikke herved er tilsigtet ændringer i
den gældende retstilstand, men imødeser Landsstyrets juridiske fortolkning af
dette forhold.


Udvalget finder det væsentligt at der i forslaget også tages stilling til nye fora så-
som hjemmesider, chatrooms og debatfora på nettet. Udvalget imødeser en afkla-
ring på, i hvilket omfang f.eks. partiers hjemmesider i praksis vil blive underlagt an-
svarsreglerne i medieansvarsloven samt Landsstyrets juridiske vurdering heraf.


Såfremt debatfora og hjemmesider ikke bliver omfattet af loven, finder Landsstyret
det så hensigtsmæssigt, at der oprettes en særskilt lov for dette område med der-
tilhørende særskilte nævn?


Udvalget har vedlagt kopi af brev fra formanden for Grønlands Presseforening, Ma-
riia Simonsen. Hvad er Landsstyrets kommentarer til de af Presseforeningen frem-
satte synspunkter?


Såfremt Landsstyret har yderligere at tilføje til forslagets behandling i Udvalget og
Landstinget kan dette ligeledes tilgå Udvalget i den skriftlige besvarelse.


Udvalget imødeser skriftligt svar på grønlandsk og dansk senest den 27. marts
2007, således at Landsstyrets svar kan indgå i udvalgets betænkning. Landssty-
remedlemmets svar bedes fremsendt til ahni@gh.gl .


Med venlig hilsen


Juliane Henningsen,
formand for udvalget








  


Tusagassiortut Peqatigiiffiat – Grønlands Presseforening 
Kreds 7, Danmarks Journalistforbund 
Postboks 1135 
3900 Nuuk 


  


Nuuk, 14. marts 2007 


Til Landstingspartierne  


Landstinget førstebehandlede i dag 14/3-07 et forslag til Grønlands første helt "egen" 
medieansvarslov. Hidtil har den danske lov været gældende, men fra 1. juli er det 
Landsstyret, der udpeger medlemmerne i Pressenævnet.  


Lovforslaget ligger meget tæt op ad den nuværende danske lov, men på ét vigtigt 
område adskiller den sig fra denn gældende lov. I det første udkast til loven, som 
blev sendt til høring sidst på året i 2006, var det bestemt at formand og næstformand 
i nævnet skulle være jurister, ligesom det er nu, hvor landsdommeren og en jurist i 
hans embede er hhv. formand og næstformand.  


Landsstyret har imidlertid ændret forslaget således at formandsskabet ikke længere 
behøver at være jurister. Kendskabet til grønlandske samfund vejer tungere, mener 
Landsstyret.  


TP/Presseforeningen frygter, at dette vil åbne op for beslutninger baseret på politiske 
holdninger og følelser, og ikke på en uvildig juridisk bedømmelse. Dette vil efter 
vores mening føre til en indskrænkning i pressefriheden her i landet. 


TP/Presseforeningen finder det vigtigt at både formand og næstformand er jurister, 
fordi dette både vil sikre en vis afstand til det politiske system 
(armslængdeprincippet), og dels sikre sagligheden i nævnet.  


Pressenævnet skal i alt have 12 medlemmer, hvoraf journalister og redaktører skal 
udpege i alt fire. Seks medlemmer (inclusive formanden) udpeges af Landsstyret og 
to udpeges af organisationer indenfor kultur og fritidsvirksomhed. Således kommer 
de journalistiske og redaktionelle medlemmer i undertal. 


Ved at undlade at udpege juridiske formænd vil der efter vores mening være risiko 
for, at offentligheden bliver dobbelt-repræsenteret. 


Vi vil derfor anmode partierne overveje denne del af forslaget nøje, inden der bliver 
truffet en endelig afgørelse i Landstinget. 


Inuulluaqqusillunga/Venlig hilsen 







Mariia Simonsen 
siulittaasoq/formand 
55 78 46/34 35 72 
msi@sermitsiaq.gl 



mailto:msi@sermitsiaq.gl
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4. november 2007  EM 2007/12
FM 2007/50


  


  


Ændringsforslag 


til 


 
Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om medieansvar 


Fremsat af Kultur- og Uddannelsesudvalget til forslagets anden behandling. 


  


Til § 1 


1. § 52 affattes således: 
"Landsstyret fastsætter efter forhandling med Pressenævnet regler om en 
forretningsorden for dette.  
Stk. 2. Pressenævnet bistås af et sekretariat. 
Stk. 3. Udgifterne i forbindelse med Pressenævnets virke, herunder til sekretariatet, 
afholdes af Grønlands Hjemmestyre." 


  


Almindelige bemærkninger 


Ændringsforslaget indebærer, at udgifterne i forbindelse med Pressenævnets virke 
som hidtil skal afholdes af Landsstyret. Med ændringsforslaget udgår således den 
foreslåede hjemmel til, at Landsstyret kan pålægge massemedierne at afholde 
udgifterne til Pressenævnet. 


Ændringsforslaget har således ikke økonomiske og administrative konsekvenser i 
forhold til gældende regler.  


  


Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 







Til § 1 


Til nr. 1: 


Stk. 1 


Bestemmelsen indeholder en sproglig præcisering, så det tydeliggøres, at det 
fremover bliver Landsstyret, der fastsætter regler om en forretningsorden for 
Pressenævnet efter forhandling med dette. 


Stk. 2 og 3 


Det fastslås med bestemmelsen, at udgifterne til Pressenævnets virksomhed, 
herunder til Pressenævnets sekretariat, skal afholdes alene af Grønlands 
Hjemmestyre. 
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut
Inatsisartut Allattoqarfiat


Grønlands Landsting
Landstingets Bureau


Til Landstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


Vedr.: Forslag til Landstingslov om medieansvar.


Under forårssamlingen 2007 fremsatte Landsstyret et forslag til landstingslov om
medieansvar. Forslaget blev i forbindelse med førstebehandlingen henvist til
Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.


I et fælles høringssvar til lovforslaget påpegede Landsretten og Pressenævnet, at
forslaget indeholder foranstaltningsbestemmelser (= straffebestemmelser) og be-
stemmelser om erstatningsansvar. Landsretten og Pressenævnet bemærkede
hertil, at Landsretten og Pressenævnet finder det tvivlsomt, om Landstinget gyldigt
kan fastsætte sådanne regler uden udtrykkelig hjemmel i den af Folketinget ved-
tagne bemyndigelseslov. Landsretten og Pressenævnet opfordrede til, at dette
spørgsmål undersøges nærmere.


Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke er opmærksom
på, at det klart er forudsat i bemyndigelseslovens bemærkninger, at loven giver
Grønlands Hjemmestyre mulighed for at fastsætte nærmere regler om det presse-
retlige ansvarssystem, også f.s.v.a. det erstatningsretlige og det kriminalretlige
ansvar.


Udvalget er imidlertid ligeledes opmærksom på, at der i dialog mellem Justitsmini-
steriet og Landsstyrets Lovkontor har pågået en juridisk undersøgelse af, hvorvidt
Grønlands Hjemmestyre gyldigt kan fastsætte straffebestemmelser i Hjemmesty-
rets love. Udvalget er ikke bekendt med, hvorvidt denne undersøgelse nu er af-
sluttet og i givet fald med hvilket resultat.


Med henblik på at undgå enhver tvivl om, hvorvidt medieansvarslovens straffebe-
stemmelser er uhjemlede og dermed ugyldige, anmoder udvalget derfor Landssty-
ret om forud for lovforslagets 2. behandling at indhente Justitsministeriets vurde-
ring af spørgsmålet.


Med venlig hilsen


Kristian Jeremiassen
Formand for Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.


23. juli 2007


Inatsisartut Allattoqarfiat
Landstingets Bureau
Postboks 1060
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 46 06
Landstinget@gh.gl
www.nanoq.gl
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut IIageeqarnermullu Pisortaqarfik


Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke


World Association of Newspapers
7 Rue Geoffroy Saint Hilaire
75005 Paris
France


Regarding the new Greenlandic Media Liability Act


Dear Mr. O’Reilly and Mr. Brock,


In your letter dated 12 April 2007 you express your concern on behalf of the World
Association of Newspapers and the World Editors Forum at proposals to enact a
new Media Liability Act, which you find may open the appointment of the Press
Council to politicisation.


It is correct that Greenland presently is subject to a special Danish Media Liability
Act applicable for Greenland and that the proposed Greenlandic Media Liability Act
contains several changes in comparison to that Act. The proposal includes the
Press Council consisting of a president, two journalists, two editors, and two
representatives of the public. In comparison the current Press Council consists of a
president and a vice-president, both of who are lawyers or judges and the same
number of representatives from the different branches of the media world.


I agree with you that the new Media Liability Act contains significant changes, the
most important being that this will be a Greenlandic Media Liability Act as opposed
to the current Danish Act. Enacting our own media legislation is a vital step on
Greenland’s ongoing path to greater independence. A central aspect in this
connection is modelling the new Media Liability Act to suit the Greenlandic
conditions and Greenlandic society in general.


This rationale is evident in the proposed composition of the Press Council where it
no longer will be a requirement that the president has a legal background. In
Greenland, few of the 57.000 inhabitants have a legal education, and it may be
difficult to find a suitable president for the Press Council. The proposed Media
Liability Act permits other qualifications to be considered during the appointment of
the president such as knowledge of Greenland and Greenlandic media. However,
this does not preclude the appointment of a president of the Press Council, who is
a lawyer or judge.


The Greenlandic Press Council is – and will continue to be – an independent
institution.


13. april 2007
J.nr. 58.02.00-00001
Dok.nr.246942


Postboks 1029
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 20 73
Kiiip@gh.gl
www.nanoq.gl/kiip
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In regards to the secretariat for the Press Council, the president of the Press
Council fulfils this role under the current Media Liability Act. This modus operandi
will be maintained. Whether this will be true when Greenland assumes
responsibility of the judicial system cannot be said at this point in time.


I have confidence in the fact that this answer will alleviate your concerns regarding
the new Greenlandic Media Liability Act.


Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga
Yours sincerely,


Hans Enoksen
Premier



























