Cirkulære om Naalakkersuisuts virke efter udskrivelsen af valg til lnatsisartut
I medfør af § 23, stk. 1 i inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og
Naalakkersuisut, fastsættes følgende:
§ 1. Nærværende cirkulære gælder, indtil der er afholdt valg til Inatsisartut i april måned 2018 og
et nyt Naalakkersuisut er dannet.
§ 2. Naalakkersuisut fortsætter sit arbejde på grundlag af de bemyndigelser, der følger af
finanslov for finansåret 2018, og sikrer forretningernes uforstyrrede førelse i henhold til dette
cirkulære.
Stk. 2. Naalakkersuisut kan ikke træffe egentlige politiske afgørelser, ligesom der ikke kan træffes
principielle administrative beslutninger af større rækkevidde.
Stk. 3. Ved tvivl om kompetencen efter stk. 1 og 2, kan sagen forelægges for Formandens
Departement til vurdering.
Stk. 4. Forelægges en tvivl for Formandens Departement efter stk. 3, skal forelæggelsen indeholde
det ansvarlige departements beskrivelse af problemstilling og argumenter.
Stk. 5. Naalakkersuisut kan med henblik på at tilvejebringe en bred politisk enighed om en
disposition eller afgørelse forelægge sagen for lederne af partierne i Inatsisartut.
§ 3. Der skal udvises tilbageholdenhed med hensyn til deltagelse i møder med rigsmyndigheder,
tredjelande og internationale organisationer m.fl.
Stk. 2. Deltagelse i møder efter stk. 1 sker på embedsmandsniveau, med mindre mødets eller
sagens karakter nødvendiggør politisk deltagelse.
Stk. 3. Ved deltagelse i møder i henhold til stk. 1 skal der tages relevante forbehold med
henvisning til det udskrevne valg.
Stk. 4. Administrationen kan under iagttagelse af bestemmelserne i stk. 1-3 foretage rejser og
deltage i møder og arrangementer, som er fastsat før valgets udskrivelse eller som viderefører en
eksisterende praksis.
§ 4. Naalakkersuisut fortsætter på det tekniske plan arbejdet med allerede igangsatte projekter,
herunder projekter igangsat med de i § 3 nævnte samarbejdspartnere.
§ 5. Henvendelser fra pressen skal henvises til departementscheferne.
Stk. 2. Kun oplysninger om rent tekniske forhold eller oplysninger, der var offentliggjort før
udskrivelsen af valget, må videregives til pressen.
§ 6. Naalakkersuisut kan ikke foretage ansættelser eller afskedigelser på administrative topposter,
nedsætte udvalg og kommissioner m.v.
§ 7. Spørgsmål fra medlemmer af Inatsisartut stillet i henhold til Forretningsordenen for
Inatsisartut, § 37, besvares ikke.
Stk. 2. Forslagsstilleren af et § 37-spørgsmål orienteres af det ansvarlige departement om, at det
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