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Du har i henhold til § 37 i Inatsisartuts Forretningsorden stillet spørgsmål til
Naalakkersuisut om tidszoner i Grønland. Dine spørgsmål er henvist til min
besvarelse.
Spørgsmålene lyder:
1. Vil Naalakkrsuisut tage initiativ til at hele Grønland følger den
samme tidszone?

2. Hvilke henholdsvis fordele og ulemper ser Naalakkersuisut ved at
Ittorqortormiit er to timer foran resten af landet?
3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen?
Svar:
Grønland er som bekendt inddelt i flere tidszoner med baggrund i, at vores land
fra øst til vest strækker sig over flere internationale tidszoner. Ud over den
særlige tidszone for Ittoqqortoormiit, som er to timer foran i forhold til
almindelig vestgrønlandsk tid, kan nævnes tidszonen for forsvarsområdet ved
Pituffik, som er en time bagud i forhold til almindelig vestgrønlandsk tid.

Naalakkersuisuts administration har rettet henvendelse til rigsmyndighederne,
med henblik på at indhente oplysning om baggrunden for den aktuelle inddeling
af landet i tidszoner, som har været gældende i mange år.
Rigsmyndighederne oplyser bl.a., at fastsættelse af standardtid og tidszoner i
Grønland ikke anses for at være et sagsområde, der er overtaget, i modsætning til
f.eks. fastsættelse af bestemmelser om sommertid. Ressortansvaret for området
ligger hos Transport-, Bygnings- og Boligministeren.
1

Fax (+299) 32 50 02
E-mai!: govsec@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

På denne baggrund søges det aftalt med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at der skal ske en dokumentation og vurdering af baggrunden og
behovet for den aktuelle inddeling af landet i flere tidszoner. Dels med henblik
på en vurdering af, om sagsområdet skal søges overtaget efter Selvstyrelovens
bestemmelser. Dels med henblik på en vurdering af, om den aktuelle inddeling af
landet i tidszoner bør fortsætte uændret.
Det er ikke muligt umiddelbart at anslå, hvornår resultatet af dette arbejde kan
forventes at foreligge. Men jeg ser frem til, at det nævnte arbejde bliver
gennemført, idet jeg ligesom spørgeren ser frem til en evaluering af den
gældende inddeling af landet i tidszoner.
Jeg har ikke yderligere bemærkninger til de rejste spørgsmål.

Med venlig hilsen
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