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Denne artikel belyser overordnet Folketingets medlemmer, valgt i Grønland. Artiklen vil kort skitsere, 
hvordan de to grønlandske medlemmer bliver valgt og hvilke opgaver og ansvarsområder de har. 
Fokus vil være et bredt overblik da flere faktorer som fx opgaver, sager mv. varierer afhængigt af hhv. 
hvilket parti der er repræsenteret og hvilke politikere der sidder i Folketinget.  

Valg af folketingsmedlemmer i Grønland
I Grønland vælges to medlemmer til Folketinget. Folketingsmedlemmerne vælges for 4 år regnet fra 
den almindelige valgdag i den øvrige del af riget bortset fra Færøerne. 

Grønland udgør ét valgområde. Det vil sige at hele Grønland stemmer på de samme kandidater 
hvoraf de to med flest antal stemmer bliver valgt til Folketinget fra Grønland.

Se kilde her. Se også pjecen ”Grønlandske Folketingsmedlemmer: Biografier” der giver et fint over-
blik over grønlandske folketingsmedlemmer siden 1953. 

Hvad laver de grønlandske folketingsmedlemmer? 
Noget af det vigtigste arbejde i Folketinget er det parlamentariske. Dette arbejde foregår i Folke-
tingets forskellige udvalg og i Folketingssalen. Efter et folketingsvalg forhandler de to medlemmer 
sig til en række udvalgsposter – ofte er fokus særligt på at sikre sig poster i udvalg med relevans for 
Grønland. 

Folketingets Grønlandsudvalg er særligt relevant. I Grønlandsudvalget er der tradition for at de 
to medlemmer valgt i Grønland fungerer som hhv. formand og næstformand. Grønlandsudval-
gets sagsområder er alle sager der vedrører forholdet mellem Grønland og Danmark, herunder love 
under udarbejdelse og spørgsmål der vedrører områder overtaget af det grønlandske selvstyre som 
eksempelvis erhverv, miljø, sundhed og sociale forhold, samt spørgsmål der vedrørende områder, 
som ikke er overtaget af selvstyret.

Se kilde her

Find mere om Selvstyreordningen her

En lang række andre udvalg i Folketinget er ligeledes relevante for det parlamentariske arbejde med 
Grønland og Arktis. Det gælder blandt andet Det Udenrigspolitiske Nævn, Miljøudvalget, Retsudval-
get, Forsvarsudvalget, NATO’s parlamentariske forsamling, Nordisk Råds delegation og i den Arkti-
ske Parlamentariker Komite. Ligesom den nyoprettede Arktiske Arbejdsgruppe i Folketinget også er 
yderst relevant for Folketingets grønlandske medlemmer. Den arktiske arbejdsgruppe blev etableret 
på initiativ fra Sara Olsvig der savnede en mere koordineret og målrettet indsats fra Folketinget om-
kring Arktiske emner.

Af Inuit Ataqatigiit i Folketinget, www.iafolketingimi.dk
Christiansborg den 8. juni 2015

De grønlandske Folketingsmedlemmer
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Folketingsåret går fra den første tirsdag i oktober til den første tirsdag i oktober. Igennem året er 
der foruden lovbehandlinger, også faste punkter i folketingssalen. For eksempel den traditionsrige 
åbning i oktober, finanslovsdebatterne i løbet af efteråret, præsentation af lov program der skal be-
handles i løbet af året, debat om Arktis og nu også om Rigsfællesskabet, og med en afslutningsdebat 
der finder sted sidst i maj/starten af juni. Som noget nyt har de nordatlantiske mandater nu også fået 
adgang en gang i kvartalet til at deltage i spørgetime med statsministeren. 

Et andet vigtigt arbejdsområde for folketingspolitikerne er finansloven. Den bliver præsenteret som 
udkast hvert år sidst i august og vedtages, hvis alt går efter planen, kort før juleferien. Imellem ligger 
der en række forhandlinger. Under disse forhandlinger er finansiering af ressortområder der vedrører 
Grønland eller Arktis eller grønlændere i Danmark, særligt af interesse for de to grønlandske folke-
tingsmedlemmer. I henhold til Selvstyreloven af 2009 skal de områder i Grønland og som endnu ikke 
er hjemtaget holde en i udgangspunktet samme standard som i Danmark. 

Grønlandsk medlem – travl ordfører og repræsentant for Grønland og Arktis
En grønlandsk folketingspolitiker har mange forskellige opgaver ud over det parlamentariske ar-
bejde. I udgangspunktet er de to folkevalgte i Grønland ordførere for alt der vedrører Grønland og 
Arktis, ligesom de ofte deltager i konferencer, workshops, seminarer mv. for at både oplyse om, og 
også repræsentere, Grønland og Arktis. Arbejdet foregår altså ikke alene i Folketinget, men også 
aktivt uden for.

De danske partier repræsenteret i Folketinget 
har en række politikere hvor de blandt andet for-
deler ordførerskaber og dermed opgaver imel-
lem sig. I forlængelse af dette bliver de under-
støttet af eget partisekretariat og med en større 
organisation der fx tæller analyse, administrati-
ons- og kommunikationsafdelinger. På de fire 
nordatlantiske sekretariater på Christiansborg er 
strukturen oftest mere flad og de mange og bre-
de opgaver varetages af alle på sekretariaterne, i 
tæt samarbejde mellem politiker og ansatte.

Inuit Ataqatigiit oplyser om sit parlamentariske 
og politiske arbejde via hjemmesiden her 

Erhvervskonference på Christiansborg. 
(Foto: Inuit Ataqatiggitt Folketinget).


