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Bemærkninger til forslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 

1. Indledning 
Ny lovgivning har nødvendiggjort en række konsekvens tilretninger af den gældende 
landstingslov om landsstyremedlemmers ansvarlighed (Landstingslov nr. 6 af 13. maj 1993). 
 
Forslaget fremsættes med henblik på uden yderligere forsinkelse at gennemføre de fornødne 
konsekvens tilretninger, og dermed ajourføre en af det grønlandske demokratis mest centrale 
love: Den lov, som sikrer, at magten i dette land udøves under ansvar; eller med andre ord, at 
magtens udøvere kan holdes retligt ansvarlige for deres embedsførelse.    
 
Der er med forslaget ikke tiltænkt en ændring i den gældende retstilstand.  
 

2. Hovedpunkter i forslaget 
 
Med forslaget gennemføres de konsekvens tilretninger af den gældende landstingslov, som er 
fornødne som følge af følgende loves ikrafttræden: 
 

 Lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.  

 Retsplejelov for Grønland (Lov nr. 305 af 30. april 2008). 

 Kriminallov for Grønland (Lov nr. 306 af 30. april 2008). 

 Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut. 
 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
Forslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 

 
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
Forslaget har ikke konsekvenser for erhvervslivet. 

 
5. Konsekvenser for miljø og natur 
Forslaget har ikke konsekvenser for miljøet eller naturen. 

 
6. Konsekvenser for borgerne 
Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne. 

 
7. Forholdet til rigsfællesskabet og selvstyre 
Forslaget bringer Inatsisartutlovens terminologi i overensstemmelse med selvstyreloven. 
Forslaget har ikke øvrige konsekvenser for rigsfællesskabet. 
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8. Høring 
Forslaget er udarbejdet med bistand fra Bureau for Inatsisartut, Lovteknisk Funktion. 
 
Forslaget har ikke været i høring. 
 
Forslaget indeholder alene nødvendige konsekvensrettelser og indebærer ikke ændringer af 
retstilstanden. Måtte Naalakkersuisut til trods herfor skønne, at en høring bør gennemføres, 
anmoder forslagsstiller om, at Naalakkersuisut gennemfører en sådan forud for forslagets 
andenbehandling, således at eventuelt indkomne høringssvar kan indgå i udvalgsbehandlingen 
af forslaget. 
 
 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 
 

Til § 1 
 

Til nr. 1 
Forslaget bringer landstingslovens titel i overensstemmelse med den terminologi, som er 
anvendt i Lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre (Selvstyreloven).  
 
Samtidig korrigeres en fejl i den grønlandske version af titlen. Fejlen er indberettet af 
Ombudsmanden for Inatsisartut i december 2005. 
 
Til nr. 2 
Forslaget bringer bestemmelsen i overensstemmelse med selvstyrelovens terminologi. 
 
Til nr. 3 
Forslaget bringer bestemmelsen i overensstemmelse med terminologien i den nye kriminallov 
for Grønland (Lov nr. 306 af 30. april 2008).  
 
§ 2 i den gældende landstingslov om landsstyremedlemmers ansvarlighed henviser til første 
afsnit (almindelige bestemmelser) i Kriminallov for Grønland. I den nye kriminallov findes de 
”almindelige bestemmelser” i lovens første del (Kapitel 1-6).  
 
Til nr. 4 
§ 6, stk. 2, i den gældende landstingslov om landsstyremedlemmers ansvarlighed indeholder 
en henvisning til landstingsloven om landstinget og landsstyret, som nu er ophævet og afløst 
af inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut.   
 
Med forslaget korrigeres henvisningen. 
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Forslaget bringer landstingsloven i overensstemmelse med selvstyrelovens terminologi. 
 
Til nr. 7 
§ 9 i den gældende landstingslov om landsstyremedlemmers ansvarlighed indeholder en 
henvisning til kriminallovens § 30, som omhandler tjenesteforsømmelse. I den nye 
kriminallov for Grønland (Lov nr. 306 af 30. april 2008) findes den tilsvarende bestemmelse i 
§ 55. 
 
Med forslaget korrigeres henvisningen. 
 
Til nr. 8 
§ 11, stk. 2, i den gældende den nye Retsplejelov for Grønland bestemmer, at sager om 
landsstyremedlemmers (nu: naalakkersuisutmedlemmers) ansvarlighed behandles af 
Grønlands Landsret som første instans. 
 
Efter ikrafttrædelsen af den nye Retsplejelov for Grønland (Lov nr. 305 af 30. april 2008) 
fungerer Grønlands Landsret alene som 2. instans domstol, hvorimod Retten i Grønland 
behandler sager, som ved lov er henlagt til denne domstol som 1. instans. Der henvises herved 
til § 57 og § 59 i den nye Retsplejelov for Grønland. 
 
Med forslaget bringes landstingsloven om landsstyremedlemmers ansvarlighed i 
overensstemmelse med den nye Retsplejelov for Grønland, idet det fastsættes, at sager om u: 
naalakkersuisutmedlemmers ansvarlighed skal behandles af Retten i Grønland som første 
instans. 
 

Til § 2 
 

Bestemmelsen fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for Inatsisartutloven. 
 
Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft 1. december 2011. 


