
Naalakkersuisut Siulittaasuata Kim Kielsenip tusagassiortut apeqqutaannut 

akissutai: 

 

(Sooruna Doris Jakobsen Folketingimut utertoq?) 

Siumut aalajangerpoq Doris Jakobsen Folketingimut ilaasortanngorteqqinniarlugu, 

taamaammat Naalakkersuisunut ilaasortatut sulinngiffeqarallarnissamik 

qinnuteqaataa Naalakkersuisunut Siulittaasutut akuerissallugu aalajangerpunga. 

Pingaartumik Pituffimmut tunngatillugu suliap takutippaa misilittagalimmik 

Naalakkersuisunillu suleqateqarsinnaasumik Folketingimi ilaasortaqarnissaq 

pingaaruteqartoq.  

Taamaammat Folketingimut qinersisoqarnissaata tungaanut Doris Jakobsenip 

Naalakkersuisunut ilaasortaanerminit sulinngiffeqarallarnissaa akuersissutigaara. 

Taamaalilluni Siumup Kalaallit Nunaatalu Folketingimi nukittuumik sinniiseqarnissaa 

qulakkeerneqassaaq. 

Doris Jakobsenip Folketingimut qinersisoqalerpat Naalakkersuisunut ilaasortatut 

atuuffiminut uternissaa qilanaarivarput. Suliassaqarfii qaammatialunni pissutsit 

taamaannerani Martha Lund Olsenimit Vittus Qujaukitsumillu 

paarilluarneqarumaarput. 

 

(Doris Jakobsenip Naalakkersuisunit sulinngiffeqarnera qaqugumit atuutissava?) 

Doris Jakobsenip Naalakkersuisunit sulinngiffeqarnera Inatsisartut 

Siulittaasoqarfianut ullumi nalunaarutigineqarpoq ullumimiillu atuulluni. 

 

(Sooruna Nick Nielsen tunuarniuteqartoq?) 

Nick Nielsen Folketingimi ilaasortaanerminit tunuarniuteqanngilaq. Doris Jakobsen 

ilaasortaavoq Nick Nielsen sinniisoralugu, taamaammat Doris Folketingimut 

uterusuleruni taamaaliorsinnaanini pisinnaatitaaffigaa. 



Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsens svar til pressens spørgsmål: 

 

(Hvorfor vender Doris Jakobsen tilbage til Folketinget?) 

Siumut har besluttet at genindsætte Doris Jakobsen i Folketinget, og jeg som 

Formanden for Naalakkersuisut har besluttet at imødekomme ansøgningen fra 

hende, om orlov fra Naalakkersuisut. 

Særligt Thulesagen har vist, at det er vigtigt at have et medlem i Folketinget med 

erfaring, og som kan samarbejde med Naalakkersuisut.  

Derfor har jeg velvilligt givet Doris Jakobsen orlov fra hendes hverv som medlem af 

Naalakkersuisut indtil Folketingsvalget, sådan at (Siumuts) og Grønlands 

tilstedeværelse i Folketinget styrkes. 

Vi ser frem til, at Doris Jakobsen vender tilbage til sin post, som medlem af 

Naalakkersuisut, når der er valg til Folketinget. Hendes sagsområder er i trygge 

hænder hos Martha Lund Olsen og Vittus Qujaukitsoq i de få måneder det kommer 

til at vare. 

 

(Hvornår gælder orloven fra?) 

Doris Jakobsens orlov fra Naalakkersuisut er meddelt til Inatsisartuts Formandskab i 

dag, og har virkning fra i dag. 

 

(Hvorfor træder Nick Nielsen tilbage fra Folketinget? 

Nick Nielsen er ikke trådt ud af Folketinget. Det er Doris Jakobsen der er medlem af 

Folketinget, med Nick Nielsen som suppleant, og har derfor ret til at vende tilbage til 

Folketinget. 


