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Ændringsforslag 
 

til 
 

Forslag til lnatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed 
  
Fremsat af Naalakkersuisut til andenbehandlingen. 
 

Til § 31 
 
1. § 31, stk. 1-3, affattes således: 
”§ 31.  KNR ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf bestyrelsesformanden og yderligere 1 
medlem udpeges af Naalakkersuisut. De øvrige 3 medlemmer udpeges af Naalakkersuisut efter 
indstilling fra: 
1)  Ilisimatusarfik, som indstiller 1 medlem, med omfattende mediefaglig kompetence i forhold til 
grønlandske medier. 
2)  Den landsdækkende kunst- og kulturorganisation i Grønland, som indstiller 1 medlem, med 
stærk og bredtfavnende kunstnerisk og kulturel indsigt. 
3)  De fastansatte medarbejdere i KNR, som indstiller 1 medlem.  
  Stk. 2.  Medlemmerne skal være fyldt 18 år og må ikke være medlemmer af eller kandidater til 
Inatsisartut, Folketinget eller kommunalbestyrelser. Ansatte ved KNR, kan ikke udpeges til 
bestyrelsen, medmindre de er indstillet efter stk. 1, nr. 3. 
  Stk. 3.  Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og 
erhvervsmæssig indsigt. Bortset fra det bestyrelsesmedlem, der udpeges efter indstilling fra de 
fastansatte medarbejdere i KNR, skal hvert medlem hver for sig repræsentere ledelsesmæssig eller 
erhvervsmæssig indsigt og besidde dokumenterbare faglige kvalifikationer, såsom relevant 
uddannelse, erfaring fra deltagelse i tilsvarende bestyrelser eller direktioner. Herudover skal det ene 
af de 2 medlemmer, der udpeges uden indstilling, repræsentere økonomisk indsigt og det andet 
medlem repræsentere HR-viden. ” 
 
 

Til § 33 
 

2. § 33, stk. 2, affattes således: 
” Stk. 2.  Brugerrådet består af 9 medlemmer, der udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra: 
1)  Børnetalsmanden, som indstiller 1 medlem. 
2)  Oqaasileriffik, som indstiller 1 medlem. 
3)  Den landsdækkende kunst- og kulturorganisation i Grønland, som indstiller 1 medlem. 
4)  Den landsdækkende handicaporganisation, som indstiller 1 medlem. 
5)  De landsdækkende lytter- og seerorganisationer i Grønland, som indstiller 1 medlem. 
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6)  Den landsdækkende organisation for lokale radio- og tv-stationer, som indstiller 1 medlem. 
7)  Ilisimatusarfik, som indstiller 1 medlem. 
8)  Bygdernes Landsforening, som indstiller 1 medlem. 
9)  Ældreforeningen i Grønland, som indstiller 1 medlem.” 
 
 

Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 
Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af drøftelser på samråd med Inatsisartuts Udvalg for 
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og det anførte i Udvalgets betænkning til 2. behandlingen 
af lovforslaget. 
 
Ændringsforslaget er ensbetydende med, at det nu er et mindretal af bestyrelsen, som udpeges 
direkte af Naalakkersuisut uden indstilling, idet 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer foreslås udpeget 
efter indstilling. Endvidere skal det bemærkes, at ændringerne i relation til Brugerrådets 
indstillingskompetence ligeledes udspringer af Udvalgets arbejde. 
 
Ændringsforslaget øger ikke antallet af bestyrelsesmedlemmer, hvorfor ændringerne ikke antages at 
medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Der kan imidlertid forventes visse 
omkostninger som følge af, at Brugerrådets medlemstal øges med 2. Omkostningerne vil begrænse 
sig til rejseudgifter, som forventes at blive på et forholdsvis beskedent niveau.  
 

 
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 
 

Til nr. 1 
 
Bestemmelsen angiver, hvordan Naalakkersuisut udpeger KNR’s bestyrelse på 5 medlemmer, 
herunder i forhold til indstillingsberettigede organisationer, generelle kvalifikationskrav og særlige 
kvalifikationskrav, der afhænger af, hvordan det pågældende bestyrelsesmedlem udpeges. 
 
Stk. 1 er nu affattet med nummererede bestemmelser, som angiver de indstillingsberettigede parter, 
hvoraf nr. 1 og nr. 2 repræsenterer egentlige nyskabelser, mens nr. 3 er en videreførelse af det 
oprindelige forslags § 31, stk. 1, 2. pkt. vedrørende de fastansatte medarbejderes indstillingsret. Der 
er endvidere knyttet kompetenceprofiler til indstillinger i nr. 1 og 2. I forhold til nr. 1 betyder det, at 
der skal indstilles et medlem, som kan fremvise særlige mediefaglige kvalifikationer, hvilket kan 
være tilvejebragt gennem både uddannelse og erhvervserfaring. Det skal herudover bemærkes, at 
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udpegelsen skal ske under iagttagelse af almindelige habilitetskrav, således at der ikke kan opstå 
eventuelle interessekonflikter. 
 
I forhold til stk. 1, nr. 1, skal det bemærkes, at Ilisimatusarfik er angivet i stedet for 
Journalistuddannelsen, hvilket skyldes, at sidstnævnte ikke er en selvstændig institution, men er en 
afdeling under Ilisimatusarfik. Det er imidlertid alene på grund af Journalistuddannelsens placering 
under Ilisimatusarfik, at Ilisimatusarfik besidder indstillingskompetencen. Dette betyder, at hvis 
uddannelsen i fremtiden placeres under andre institutionelle rammer, vil indstillingskompetencen 
tilsvarende blive flyttet. Indstillingskompetencen begrundes således i den særlige viden og de 
faglige forudsætninger, som Journalistuddannelsen antages at repræsentere i relation til medier og 
journalistiske forhold. 
 
Med hensyn til stk. 1, nr. 2, skal det bemærkes, at hvis der måtte være flere landsdækkende kunst- 
og kulturorganisationer i Grønland, vil indstillingskompetencen tilkomme den organisation med 
flest medlemmer. I øjeblikket vil indstillingsbeføjelsen således tilkomme Eqqumiitsuliornikkut 
Pinngoratitsisut Ingerlatsisullu (EPI). 
 
Den foreslåede repræsentation af for institutionens medarbejdere i nr. 3 har til hensigt at sikre, at 
medarbejderne til enhver tid kan holde sig orienteret om de overordnede initiativer, der iværksættes, 
og som medarbejderne i sidste ende skal være med til at realisere. 
 
Stk. 2 skal sikre, at de udpegede medlemmer er myndige, og styrke KNR’s uafhængighed fra 
politisk indflydelse, således at institutionens uvildighed og troværdighed dermed ikke kan drages i 
tvivl. Ud fra samme hensyn præciseres det som noget nyt, at officiel kandidatur til de omhandlede 
politiske hverv sidestilles med medlemskab i relation til ikke at kunne udpeges til bestyrelsen. 
 
Stk. 3, 1. pkt. har til formål at sikre, at bestyrelsen tilsammen besidder indsigt i såvel mediefaglige, 
kulturelle som ledelses- og erhvervsmæssige forhold og dermed får de bedst mulige forudsætninger 
for at kunne lede en virksomhed, som forudsættes at agere på såvel mediefaglig, kulturel og 
erhvervsmæssig vis. 
 
Det fremgår samtidig af bestemmelsens 2. pkt., at alle medlemmerne bortset fra det medlem, der 
blev indstillet af de fastansatte medarbejdere, hver for sig skal repræsentere ledelsesmæssig eller 
erhvervsmæssig indsigt. Der er tale om en nyskabelse i forhold til gældende lovgivning, hvilket vil 
betyde, at medlemskab af bestyrelsen forudsætter, at medlemmerne indfrier kvalifikationskrav 
svarende til dem, der gælder for bestyrelser inden for Selvstyret. Dette med henblik på at styrke 
institutionens overordnede ledelse og skabe en så dynamisk og handlekraftig ledelse som muligt. 
Det bestyrelsesmedlem, der udpeges efter indstilling fra KNR´s faste medarbejder, er fritaget fra 
bestemmelsens kvalifikationskriterier for at sikre medarbejderne en tilstrækkelig grad af frihed til at 
vælge en person, der nyder deres tillid. 
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Sidste pkt. i stk. 3 er ny og er udtryk for de kompetenceprofiler, som Naalakkersuisut skal lægge til 
grund i forbindelse med udpegelsen af medlemmer uden forudgående indstilling. Den økonomiske 
profil knytter sig til KNR’s forholdsvis betydelige bevilling og hensynet til i videst mulig omfang at 
kunne optimere de økonomiske vilkår for institutionens virksomhed. HR-profilen beror på det 
forhold, at personalet anses for KNR’s væsentligste ressource, hvilket tilsiger større fokus på 
eksempelvis personaleudvikling, fastholdelses- og rekrutteringsinitiativer samt ikke mindst 
efteruddannelse. De 2 medlemmer skal samtidig hver for sig opfylde de i bestemmelsens 2. pkt. 
anførte generelle kvalifikationskrav. 
 
 

Til nr. 2 
 
Bestemmelsen angiver de myndigheder og organisationer, som indstiller medlemmer til udpegning 
til Brugerrådet. Brugerrådet er sammensat med henblik på at repræsentere den ekspertise, som de 
pågældende interessenter antages at besidde. 
 
Ænringsforslaget betyder, at Brugerrådet suppleres med yderligere 2 medlemmer, således at 
Brugerrådet i alt vil bestå af 9 medlemmer. Det fremgår således, at Bygdernes Landsforening og 
Ældreforeningen også kan indstille et medlem til Brugerrådet med henblik på at kunne rådgive 
KNRs bestyrelse ud fra disse organisationers interesser. Det vil eksempelvis kunne omhandle 
udsendelser, der henvender sig til ældre medborgere. 
 
De i bestemmelsen nævnte interessenter antages alle at have særlig viden og interesse omkring 
indholdet af de opgaver, som loven forpligter KNR til at varetage i henhold til §§ 20-27. Det 
fremgår eksempelvis af § 20, stk. 7, at KNR skal udbyde programmer, der er målrettet børn og 
unge, ligesom det fremgår af § 24, at KNR skal bidrage til at bevare og udvikle det grønlandske 
sprog. Endvidere fremgår det af § 20, stk. 6, at programudbuddet skal afspejle bredden i 
produktionen af kunst og kultur samt reflektere mangfoldigheden af kulturinteresser i det 
grønlandske samfund. Desuden skal KNR i henhold til § 20, stk. 8, tilstræbe at styrke adgangen til 
programudbuddet for personer med et handicap, ligesom KNR skal udsende et minimum af 
programmer, der er produceret af andre radio- og tv-stationer i Grønland, jf. § 28, stk. 1, nr. 4.  
 
I forhold til bestemmelsens nr. 4 skal det bemærkes, at denne organisation i øjeblikket udgøres af 
Handicapforeningen i Grønland (Kalaallit Nunaanni Innarluutillit Piginnaanikitsut Kattuffiat).  
 
Hvis der er flere landsdækkende organisationer, vil indstillingsbeføjelsen tilkomme den 
organisation, som har flest medlemmer. Dette gælder også for så vidt angår nr. 9 og som 
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konsekvens heraf antages det, at indstillingskompetencen i dag ligger hos Kattuffik Utoqqaat 
Nipaat.  
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