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BETÆNKNING
Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke
vedrørende
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx af 2015 om arkivvæsen
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)
Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:
Inatsisartutmedlem Steen Lynge, Atassut, formand
Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, Siumut, næstformand
Inatsisartutmedlem Randi V. Evaldsen, Demokraterne
Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Iddimanngiiu Bianco, Inuit Ataqatigiit

Udvalget har efter 1. behandlingen 12. marts 2015 under FM2015 gennemgået forslaget.

Forslagets indhold og formål
Forslagsstiller ønsker med forslaget at gøre gældende lovgivning f.s.v.a. arkivvæsenet mere
tidssvarende. Således lægges der i forslaget op til en formel tilkendegivelse af, at landets
arkivalier også dækker over elektroniske medier.
Efter en opfordring fra Inatsisartuts Ombudsmand
bemyndigelsesbestemmelser for bl.a. kassation.

er

der

ligeledes

indført

Sidst giver forslaget mulighed for skærpede sanktioneringer i forbindelse med overtrædelse
eller manglende efterkommelse af forslagets bestemmelser.
1. behandling af forslaget i Inatsisartut
Under 1. behandlingen af nærværende forslag udtrykte samtlige partier støtte for forslaget,
samt henviste dette til udvalgsbehandling uden nærmere kommentarer f.s.v.a. forslagets
anvendelsesområde. Der blev dog stillet spørgsmål vedrørende arkiveringen af film og tvproduktion.
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Høringssvar
De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med
formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab.
Udvalget kan konstatere, at høringen af nærværende lovforslag har fundet sted i perioden 3.
juni 2014 til 8. juli 2014. Af forslagets almindelige bemærkninger fremgår det, at
KANUKOKA, kommunerne, NUKAKA og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv har fået
forlænget høringsfristen til den 8. august 2014. Udvalget skal opfordre Naalakkersuisut til at
afse tid til, at alle interesserenter og relevante høringsparter ikke bare har mulighed for at
afgive høringssvar, men har en reel mulighed herfor. Udvalget finder således ikke
høringsperiodens længde tilstrækkelig, da høringen faldt indenfor sommerferieperioden.
Udvalgets behandling af forslaget
Udvalget støtter som udgangspunkt selvfølgelig op om en tidssvarende lovgivning, også
indenfor arkivvæsenet. Således mener udvalget, at det er helt passende, at man i den gældende
lovgivning afspejler praksis for arkivvæsenet, og dermed formelt tilkendegiver eksistensen af
elektroniske arkivalier.
Med sikringen af Grønlands arkivalier underbygger vi i højere grad en fælles forståelse af
kultur og historie for eftertiden, og derfor bør det signaleres, at en overholdelse af
nærværende forslags bestemmelser er vigtig. Dette finder udvalget i højere grad kan opnås
med nærværende forslags skærpede sanktionsbestemmelser.
F.s.v.a. arkiveringen af film- og TV-produktion henhører dette under indleveringspligten
fastsat i § 11, stk. 1-2 i Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet.
Forslagets økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets
almindelige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget ikke forventes at medføre
økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken det offentlige, det private
erhvervsliv eller borgerne.
I bemærkningerne til forslaget gøres der opmærksom på, at der i flere tilfælde blot er tale om
en kodificering af gældende praksis. Med udgangspunkt i denne oplysning, er det udvalgets
vurdering at de økonomiske konsekvenser ved forslaget er beskrevet fyldestgørende.
Udvalgets indstillinger
Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse.
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget
overgive forslaget til 2. behandling.

Steen Lynge, Formand

Vivian Motzfeldt

Randi V. Evaldsen

Peter Olsen

Iddimanngiiu Bianco Jensen
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