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Ændringsforslag 
 

til 

 
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2012 om Grønlands Råd for 
Menneskerettigheder 

 
Fremsat af Lovudvalget til 2. behandlingen. 

 
Til § 3 

 
1.  § 3, stk. 2-3, affattes således: 
”  Stk. 2.  Følgende civilsamfundsorganisationer og institutioner kan hver udpege et medlem 
til Grønlands Råd for Menneskerettigheder:   
1)  Bedre Børneliv (MIBB). 
2)  Børn og Unge Organisationen Nanu (Nanubørn). 
3)  Forsvarerforeningen i Grønland (Illersuisut). 
4)  Grønlandske Advokater (Nunatsinni Advokatit). 
5)  Grønlands Arbejdsgiverforening (GA). 
6)  Handicapforeningen i Grønland (KNIPK). 
7)  Inuit Circumpolar Council (ICC Grønland). 
8)  Grønlands Universitet.   
9)  Grønlands Fisker- og Fangerforening (KNAPK). 
10)  Ligestillingsrådet i Grønland.   
11)  Grønlands Arbejdstagerforening (SIK).  
12)  Transparency Greenland. 
13)  Ungdomsrådet i Grønland. Sorlak. 
14)  Ældreforeningen. 
15) Børnetalsmanden (MIO). 
  Stk. 3.  Følgende offentlige myndigheder, institutioner og organisationer kan hver udpege et 
medlem til Grønlands Råd for Menneskerettigheder: 
1)  Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling (IKINN). 
2)  Kommunernes Landsforening – Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat – KANUKOKA.   
3) Ombudsmanden for Inatsisartut.” 
 
 

Til § 4 
 
2.  § 4, stk. 5-6, affattes således: 
”  Stk. 5. Medlemmer, som er udpeget i medfør af § 3, stk. 3, og observatører, som deltager 
rådets møder, har ikke stemmeret eller valgbarhed.  

---------------------------------------------------______________________ 
EM 2012/125 
LABU j.nr. 01.25.01/12EM-LABU-00125  



 

 
 
 

 

 

  Stk. 6.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder kan beslutte, at yderligere organisationer og 
myndigheder m.v. kan deltage med observatørstatus i rådets møder. ” 
 
 

Bemærkninger til forslaget 

 
Almindelige bemærkninger 

 
 
Ændringsforslagets baggrund og formål er nærmere beskrevet i Lovudvalgets betænkning til 
2. behandlingen.  Der henvises hertil, samt til bemærkningerne til de enkelte bestemmelser. 
 
Ændringsforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, 
ligesom forslaget ikke har væsentlige konsekvenser for erhvervsliv, miljø og natur, 
folkesundhed eller landets borgere. 
 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 
Til nr. 1 
Det foreslås, at Børnetalsmanden gives mulighed for at udpege et medlem med stemmeret til 
Grønlands Råd for Menneskerettigheder. 
 
Der foreslås ikke i øvrigt ændringer i Rådets sammensætning, eller i forhold til, hvem der 
gives mulighed for at indstille medlemmer med og medlemmer uden stemmeret.  
 
Der er ved ændringsforslagets formulering af § 3, stk. 3, (hvori det oplistes, hvem der kan 
udpege medlemmer af Rådet uden stemmeret), taget højde for, at ikke alle 
udpegningsberettigede kan betegnes ”offentlige myndigheder”.   
 

Til nr. 2. 
Ordlyden af § 4, stk. 5, foreslås ændret, uden at der derved er tilsigtet nogen ændring af 
bestemmelsens indhold.  Der er ved ændringsforslagets formulering taget højde for, at ikke 
alle, som er udpegningsberettigede i henhold § 3, stk. 3, kan betegnes ”offentlige 
myndigheder”.  
 
Det følger af bestemmelsen, at medlemmer, som er udpeget i medfør af § 3, stk. 3, (hvilket vil 
sige medlemmer, som er udpeget af Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling / 
KANUKOKA / Ombudsmanden for Inatsisartut) ikke har stemmeret og valgbarhed. Det 
samme gælder observatører, som deltager i Rådets møder i medfør af § 4, stk. 6.  



 

 
 
 

 

 

 
Heller ikke Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale 
Menneskerettighedsinstitution, som i henhold til § 3, stk. 4, har ret til at deltage i rådets 
møder, har stemmeret (eller, i sagens natur, valgbarhed). Dette følger imidlertid ikke af § 4, 
stk. 5, men af § 3, stk. 4.   
 
§ 4, stk. 6, foreslås ændret, således at ikke kun yderligere organisationer, men også yderligere 
myndigheder m.v. kan deltage med observatørstatus i rådets møder.  


