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TILLÆGSBETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg  

vedrørende 

Forslag til Landstingslov om medieansvar 

 
Afgivet til lovforslagets 3. 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) 

 
Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har efter 1. behandlingen under FM 
2007 afgivet betænkning til lovforslaget.  

  

Landsstyret har til lovforslagets 2. behandling fremsat ændringsforslag om, at 
Pressenævnets formand skal være jurist. I sin betænkning havde udvalget endvidere 
foreslået en anden sammensætning af Pressenævnet. Landsstyret delte ikke udvalgets 
holdning og fremsatte ikke ændringsforslag om dette. Landstingsmedlem Anthon 
Frederiksen stillede spørgsmål til Landsstyret vedrørende Landsstyrets kompetence 
til at fastsætte foranstaltningsbestemmelser. Udvalget har efter lovforslagets 2. 
behandling modtaget Landsstyrets svar herpå, som er vedlagt som bilag 1. 

 
Et flertal i udvalget bestående af Siumut, Atassut og Inuit Ataqatigiit tager 
Landsstyrets bemærkninger og svar til Landstingsmedlemmet til efterretning. På 



baggrund af dette erklærer udvalgsflertallet sig enig med Landsstyret og har ikke 
yderligere bemærkninger. 

Udvalgsflertallet indstiller på denne baggrund Landsstyrets ændringsforslag til 
vedtagelse.  

Udvalgsflertallet indstiller derudover lovforslaget til vedtagelse i den form det har 
efter vedtagelsen af ændringsforslaget.  

Et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne er ikke tilfreds med 
Landsstyrets besvarelser og fastholder derfor sine tidligere fremsatte standpunkter, 
nemlig at Landsdommeren bør være født formand for Pressenævnet, og at udvalgets 
sammensætning bør ændres. 

Demokraterne finder endvidere, at 3. behandlingen af lovforslaget bør udsættes, 
indtil Justitsministeriet har svaret på spørgsmålet vedrørende kompetence. 

Udvalgsmindretallet indstiller på denne baggrund såvel Landsstyrets 
ændringsforslag som lovforslaget til forkastelse. 

Med disse bemærkninger skal Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg overgive 
lovforslaget til 3. behandling. 

  

 
Kristian Jeremiassen 

Formand 
 

  

Ruth Heilmann  
Næstformand 

 

  

 
Otto Jeremiassen  

  

Johan Lund Olsen 
 

  

Lene Knüppel 

 

Bilag 





NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT . GRØNLANDS HJEMMESTYRE


lIaqutariinnermut, IIinniartitaanermut, Kultureqarnermut lIageeqarnermullu Naalakkersuisoq


Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke


Landstingsmedlem Anthon Frederiksen


Kattusseqatigiit Partiiat


Her


Uddybende svar på spørgsmål stillet ved 2. behandling af EM2007/12 Forslag
til Landstingslov om medieansvar


I forbindelse med 2. behandlingen af EM2007/12 Forslag til Landstingslov om me-


dieansvar fredag den 9. november 2007, stillede du fra Landstingets talerstol et


spørgsmål, som jeg gerne vil give dig et uddybende svar på.


Du gjorde opmærksom på Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalgs betænkning,


hvor der blandt andet står:


"I et fælles høringssvar til lovforslaget påpeger Landsretten og Pressenævnet, at
forslaget indeholder foranstaltningsbestemmelser og bestemmelser om erstat-
ningsansvar. Landsretten og Pressenævnet finder det tvivlsomt, om Landstinget gyldigt
kan fastsætte sådanne regler uden udtrykkelig hjemmel i den af Folketinget vedtagne
bemyndigelseslov. (...) 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. "


På Udvalgets foranledning har Landsstyret rettet henvendelse til Justitsministeriet, der


grundet udskrevet valg ikke har svaret endnu.


Landsstyret mener dog ikke, at der hersker tvivl om, at Landstinget har kompetence til


at fastsætte foranstaltningsbestemmelser og bestemmelser om erstatning i lovforslaget


om medieansvar. Mens hverken kriminalretten eller erstatningsretten er hjemtaget, har


Landstinget dog kompetence til at fastsætte foranstaltningsbestemmeiser og


bestemmelser om erstatningsansvar isærlovgivningen.


Endvidere finder Landsstyret, at der er taget stilling til netop denne problemstilling i


forbindelse med overdragelse af medieområdet til Grønland. I lov nr. 439 af 31. maj


2000 om ansvarsforholdene på medieområdet i Grønland og bemærkningerne hertil


fastslås det, at Landstingets lovgivende kompetence udstrækkes til at fastsætte regler


svarende til, hvad der er fastsat i den gældende medieansvarslov:
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"Det betyder, at der vil kunne fastsættes nærmere regler om det presseretlige an-
svarssystem både for så vidt angår det erstatningsretlige og det kriminalretlige ansvar. n


Til oplysning kan Landsstyret tilføje, at der også i den gældende medieansvarslov er


foranstaltningsbestemmelser og bestemmelser om erstatningsansvar.


Med venlig hilsen


Kopi: Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg


Kopi: Landstingets lovudvalg
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