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Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 
 

Der er konstateret to uoverensstemmelser mellem den grønlandske og den danske version af § 
25, stk. 3.  
 
I den danske version af bestemmelsen er det fastsat, at formanden for Inatsisartut efter udløbet 
af den i § 25, stk. 2, fastsatte frist meddeler Inatsisartut, hvilke hverv eller erhverv formanden 
har tilladelse til at varetage. I den grønlandske version af bestemmelsen fremgår det ikke, at 
meddelelsen skal rettes til Inatsisartut. 
 
I den danske version af bestemmelsen er det desuden fastsat, at formanden for Naalakkersui-
sut meddeler formanden for Inatsisartut, hvilke hverv eller erhverv formanden for Naalakker-
suisut og medlemmerne af Naalakkersuisut har tilladelse til at varetage. I den grønlandske 
version af bestemmelsen er det derimod, ved en fejl, fastsat, at formanden for Inatsisartut 
meddeler Inatsisartut, hvilke hverv eller erhverv formanden for Naalakkersuisut og medlem-
merne af Naalakkersuisut har tilladelse til at varetage. 
 
Der er endvidere konstateret en uoverensstemmelse mellem den grønlandske og den danske 
version af § 31, stk. 1, som affattet ved Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013 om æn-
dring af Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut (Elektronisk kundgørelse). 
 
Uoverensstemmelsen består i, at ordene ”træder i kraft” ved en fejl er udeladt i den grønland-
ske version af § 31, stk. 1.  
 
Lovforslaget har til formål at korrigere disse fejl og dermed bringe den grønlandske version af 
bestemmelserne i overensstemmelse med den danske version. 
 
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering  Lovforslaget 

 § 1 

I Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010, som 
ændret ved Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 
2013, foretages følgende ændringer: 
 

§ 25  1. § 25, stk. 3, affattes således: 
 
 

__________________________ 
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 Stk. 3. Formanden for Inatsisartut meddeler 
efter udløbet af fristen i stk. 2 Inatsisartut, hvil-
ke hverv eller erhverv formanden har tilladelse 
til at varetage. Formanden for Naalakkersuisut 
meddeler formanden for Inatsisartut, hvilke 
hverv eller erhverv formanden for Naalakker-
suisut og medlemmerne af Naalakkersuisut har 
tilladelse til at varetage. 

 

 
 
” Stk. 3. Formanden for Inatsisartut meddeler efter 
udløbet af fristen i stk. 2 Inatsisartut, hvilke hverv 
eller erhverv formanden har tilladelse til at vareta-
ge. Formanden for Naalakkersuisut meddeler for-
manden for Inatsisartut, hvilke hverv eller erhverv 
formanden for Naalakkersuisut og medlemmerne 
af Naalakkersuisut har tilladelse til at varetage.” 
 

 § 31 

Stk. 1: 
Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser 
træder, hvis de ikke bestemmer andet, i kraft 
ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det 
døgn, hvori Inatsisartutloven eller Selvstyrets 
bekendtgørelse er kundgjort. 

 

2. § 31, stk. 1, affattes således: 
”Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser 
træder, hvis de ikke bestemmer andet, i kraft ved 
begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, 
hvori Inatsisartutloven eller Selvstyrets bekendt-
gørelse er kundgjort.” 
 

  

§ 2 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016. 

 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 

Til § 1 

Til nr. 1 

Ændringsforslaget retter alene op på en formel fejl i den grønlandske lovtekst, og medfører 

således ikke nogen materielle ændringer af bestemmelsen. 

 

Til nr. 2 

Ændringsforslaget retter alene op på en formel fejl i den grønlandske lovtekst, og medfører 

således ikke nogen materielle ændringer af bestemmelsen. 

 

Til § 2 
 

Denne bestemmelse fastsætter, hvornår lovændringen træder i kraft.  


