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BETÆNKNING 

 

Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 

 

vedrørende 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om 

museumsvæsen.  

(Skærpede udførselsregler for Nationalparken, Biosfæreområdet i Nord- og 

Østgrønland samt bestemmelser om Museumsnævnets sammensætning, 

funktionsperiode og vederlæggelse) 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

 

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen senest bestået 

af: 

 

Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Laura Táunâjik, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit 

 

 

Udvalget har efter 1. behandlingen 12. oktober 2018 under EM2018 gennemgået forslaget. 

 

 

1. Forslagets indhold og formål 

Forslaget indeholder skærpede beskyttelsesregler i form af fremadrettede krav om tilladelse 

fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA), hvis man ønsker at udføre menneskeskabte 

genstande af grønlandsk oprindelse, såfremt disse hidrører fra Nationalparken i Nord- og 

Østgrønland, uafhængigt af genstandens alder. Yderligere giver forslaget hjemmel til at 

fastsætte regler om at udførsel af menneskeskabte genstande af grønlandsk oprindelse, der 

hidrører fra området, heller ikke må ske uden tilladelse, uanset genstandens alder.  
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Derudover indeholder forslaget, med baggrund i nedlæggelsen af KANUKOKA, en ændring 

med hensyn til det medlem af nævnet, som udpeges af kommunerne. Fremadrettet vil dette 

medlem udpeges af kommunerne i forening.  

 

Endvidere indeholder forslaget ændringer, der tager sigte på at udbygge og tydeliggøre 

rammerne for museumsnævnets virke.  

 

2. Høringssvar 

De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med 

formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab.  

 

3. Fremsættelsen af ændringsforslag 

Forud for andenbehandlingen af forslaget, fremsatte Naalakkersuisut ændringsforslag til 

lovforslaget. Af bemærkningerne til ændringsforslagene, fremgår det, at dette blev fremsat på 

baggrund af Naalakkersuisuts beslutning om at afmelde Nationalparken i Nord- og 

Østgrønland fra UNESCOS’s Man and Biosphere Programme.  

 

4. Orientering fra Naalakkersuisut vedrørende forslaget 

For at sikre at udvalgets behandling af punktet skete på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, 

anmodede udvalget om et møde med Naalakkersuisut. Udvalgets anmodning fremgår som 

bilag 1 til betænkningen. I forbindelse med informeringen af udvalget i forhold til de i 

anmodningen anførte emner, har Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og 

Udenrigsanliggender indhentet skriftligt input til afklaringen af den nuværende nationale og 

internationale status for nationalparken og Naalakkersuisuts planer for området. Denne 

skriftlige besvarelsen fremgår som bilag 2 til betænkningen. 

 

5. Udvalgets behandling af forslaget 

Under mødet blev det oplyst, at Naalakkersuisut fremsatte forslaget for at have en klar 

hjemmel i forbindelse med den planlagte revision af nationalparkbekendtgørelsen. Udvalget 

ser positivt på, at Naalakkersuisut fremadrettet sikrer sig en mere klar hjemmel i den 

gældende lovgivning.  

 

Udvalget finder det selvsagt positivt, når Naalakkersuisut på baggrund af et konstateret behov 

hos de relevante parter foreslår en revision af den gældende lovgivning. Udvalget stiller sig 

dog undrende overfor, at Naalakkersuisut på den ene side fremkommer med nærværende 

forslag med tæt relation til ovennævnte UNESCO-program på EM2018, og på den anden side 

framelder sig selvsamme program med følgende begrundelse jf. pressemeddelelse den 16. 
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november 2018
1
:  

”Biosfæreprogrammet har igennem en årrække ændret sig i forhold til 

kriterier, som skal være opfyldt for at være en del af programmet. Et af 

kriterierne er blandt andet, at der skal være en fastboende befolkning i 

området, hvilket der ikke er i nationalparken.” 

 

Ovennævnte kriterium om en fastboende befolkning er således ikke ny i UNESCO-

programmet, ligesom den manglende opfyldelse heraf f.s.v. angår Nationalparken heller ikke 

er. Udvalget må således formode at frameldelsen af programmet er resultatet af en længere 

proces og en længere overvejelse hos Naalakkersuisut.  

 

Nedlæggelsen af KANUKOKA har afstedkommet en række forskellige tiltag for at sikre 

kommunal repræsentation i diverse råd, nævn m.v. Udvalget finder det positivt, at 

Naalakkersuisut med dette forslag foreslår en ordning, hvormed enighed blandt kommunerne 

søges jf. forslagets pkt. 2, § 20, stk. 2, nr. 4. Kan denne enighed ikke opnås, udpeger 

Naalakkersuisut et medlem blandt kommunernes indstillinger jf. forslagets pkt. 2, § 20, stk. 4. 

Således tages der fortsat udgangspunkt i kommunernes egne ønsker.  

 

6. Udvalgets indstillinger  

Et enigt udvalg indstiller ændringsforslaget til vedtagelse.   

                                                 
1
 https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2018/11/161118-Naalakkersuisut-afmelder-

Nationalparken-fra-UNESCOs-biosfaereprogram  

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2018/11/161118-Naalakkersuisut-afmelder-Nationalparken-fra-UNESCOs-biosfaereprogram
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2018/11/161118-Naalakkersuisut-afmelder-Nationalparken-fra-UNESCOs-biosfaereprogram
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget 

overgive forslaget til 2. behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doris J. Jensen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimi Karlsen 

Næstformand 

 

 

 

Laura Táunâjik 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nivi Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Geisler 

 

 

 

 

 
 
 

 


