
FORSLAG FRA DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI TIL AT 

STYRKE RIGSFÆLLESSKABETS SAMMENHÆNGSKRAFT

Et tættere  
Rigsfællesskab 
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Rigsfællesskabet mellem de tre lande Grønland, Færøerne og Danmark er hjerteblod for Det 
Konservative Folkeparti. Vi ønsker at styrke Rigsfællesskabet og bevare det i al fremtid. 

Rigsfællesskabet må ikke glide fra hinanden, fordi Danmark holder sig tilbage fra at være til stede i 
Grønland og på Færøerne og i stedet lader andre magter fylde mere og mere på Danmarks bekostning. 

Grønland og Færøerne har deres egen stærke og enestående identitet, sprog og kultur, som vi i Danmark 
ikke ønsker at svække eller tage fra dem. Rigsfællesskabet skal være rummeligt og ligeværdigt og værne 
om de tre landes særpræg. Grønlændere og færinger skal dog også vide, at Danmark også er deres land. 
De skal føle sig velkommen og hjemme i Danmark, ligesom danskere skal kunne føle sig hjemme og 
velkommen i Grønland og på Færøerne. 

Rigsfællesskabets lim er samkvemmet mellem mennesker. Derfor fokuserer vi i dette udspil på at 
styrke samarbejdet og rammerne for at have noget med hinanden at gøre på tværs af de tre lande. Det 
handler for en gangs skyld ikke udelukkende om forsvarspolitik, men om muligheden for skoleophold, 
borgerservice og om oprettelsen af et ministerium for Rigsfællesskabet.

Indledning
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Regeringen og den danske stat skal prioritere 

Rigsfællesskabet højere

Den danske regering er ikke kun regering for Danmark. 

Den er også den (øverste) regering for Grønland og 

Færøerne. 

Regeringen har derfor en forpligtelse til at arbejde 

intensivt for at styrke sammenhængskraften i Rigsfæl-

lesskabet og for at varetage Grønlands og Færøernes 

interesser. Det kommer ikke til at ske, så længe Rigsfæl-

lesskabet alene varetages som en bi-opgave for Statsmin-

isteren og Udenrigsministeriet, hvor det organisatorisk 

ligger i dag.  

Rigsfællesskabet er så vigtig en opgave, at det bør have 

sit eget ministerium. Det er vigtigt, at det ikke bliver set 

som et udelukkende dansk ministerium, men som en 

fælles opgave. Derfor vil det være oplagt at udnævne en 

færing eller grønlænder, som brænder for Rigsfællesska-

bet, som minister.

Det Konservative Folkeparti foreslår 

derfor følgende:

— Der oprettes et selvstændigt ministerium 
for Rigsfællesskabet. Det vil få til opgave at 
styrke samarbejdet inden for alle områder, 
men i særdeleshed inden for uddannelse, 
sprog, erhverv, sundhed og mobilitet mel-
lem landene.
 
— Ministeren for Rigsfællesskabet bør, så 
vidt det er muligt, være en grønlænder eller 
færing. 
 
Der afsættes 20 millioner kroner om året til at 

drive ministeriet oveni de midler, som skal tages 

fra Udenrigsministeriet, som varetager Rigsfælless-

kabet i dag.

Danmark skal være mere til stede i Grønland og på 

Færøerne 

Den danske tilstedeværelse i Grønland og på Færøerne 

er i dag for utilstrækkelig, tilbagetrukken og berøring-

sangst. Danmark og Rigsfællesskabet skal være 

tilgængeligt og åbent for befolkningerne i både Grøn-

land og på Færøerne. Det skal være nemt at uddanne sig 

i Danmark og få adgang til at arbejde og drive virksom-

hed i og med Danmark for dem, der ønsker det. Den 

danske tilstedeværelse i Grønland og på Færøerne skal 

være ydmyg og respektfuld, men samtidig tydelig og 

nærværende.

Det Konservative Folkeparti foreslår 

derfor følgende: 

 

— Ministeriet for Rigsfællesskabet opret-
ter lokale Rigsfællesskabs-kontorer under 
Rigsombudsmanden eller i en helt ny 
styrket organisation, hvor der bl.a. skal være 
mulighed for at få vejledning om beskæft-
igelse og uddannelse i resten af Rigsfælless-
kabet. Derudover skal det være muligt at få 
vejledning til at sælge varer i Danmark for at 
fremme erhvervssamarbejde samt afhold-
else af frivillig undervisning i dansk. 

— Kontorerne oprettes i følgende byer: 
· Nuuk
· Ilulissat 
· Qaqortoq
· Aasiaat
· Sisimiut
· Tasiilaq
· Torshavn

Der afsættes 70 millioner kroner om året til at 

drive de syv kontorer.
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Grønlandske og færøske politikere skal have mere at 

sige i Rigsfællesskabet

Når Rigsfællesskabet fremover skal styrkes, er det 

vigtigt, at det sker i samarbejde med de folkevalgte 

grønlandske og færøske politikere. 

Der er en konstant opgave med at sikre, at landsstyret 

og selvstyret bliver inddraget så meget som muligt, 

når Danmark forhandler udenrigspolitiske aftaler. 

Men det er også vigtigt, at de nordatlantiske medlem-

mer af Folketinget bliver inddraget i alt det arbejde 

i Folketinget, som har betydning for Grønland og 

Færøerne.

Det Konservative Folkeparti foreslår 

derfor følgende:

— Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget 
udvides med en plads til Grønland og en 
plads til Færøerne.
 
— De grønlandske og færøske folketing-
smedlemmer inviteres fremover til at være 
med i forsvars- og politiforlig på lige vilkår 
med de danske partier i Folketinget.

— Der afholdes en årlig fælles parlamenta-
risk samling, hvor Folketinget, Lagtinget og 
Landstinget mødes for at diskutere samar-
bejdet. Værtskabet skal gå på skift mellem 
de tre lande.

Der afsættes 1 million kroner om året til at afhol-

de denne samling og til at følge op på beslutnin-

gerne.

Øget oplysning om Grønland og Færøerne i Danmark 

En af de største forhindringer for Rigsfællesskabets sam-

menhængskraft er manglende viden om de tre lande, 

som udgør Rigsfællesskabet.

Det Konservative Folkeparti foreslår 

derfor følgende: 

 

— Danmarks Radio forpligtes i en kom-
mende kontrakt til at bringe flere indslag 
fra Grønland og Færøerne i sine nyhedsud-
sendelser på hovedkanalen og et højere 
antal timers TV om grønlandske og færøske 
forhold året rundt fordelt på sine kanaler. (I 
første omgang stilles der ikke krav om for-
mat, graden af genudsendelser osv.). 
 
— Rigsfællesskabet skal fylde mere i fol-
keskolen, og danske børn skal lære mere 
om Grønland og Færøerne, f.eks. geografi, 
styreform, kultur og historie.

Det Konservative Folkeparti foreslår derfor 

følgende: 

 

— Den danske stat skal tilbyde at betale 50 pct. 
af udgifterne til disse kontorer.

Der afsættes 20 millioner kroner om året til dette.

Grønland og Færøerne skal være mere til stede i 

Danmark 

Den danske regering skal tilbyde landsstyrerne i Grøn-

land og på Færøerne at styrke De Grønlandske Huse 

og Det Færøske Hus i Danmark, så de kan arbejde 

mere for at gøre Grønland og Færøerne tilgængelige og 

nærværende for danskerne.
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Styrkelse af efterskole-, sprog- og kulturophold på 

tværs af Rigsfællesskabet

Det er afgørende for Rigsfællesskabet, at unge fra de tre 

lande danner bånd og lærer hinandens kulturer og sprog 

at kende. Vi skal fastholde og styrke det store antal unge 

grønlændere og færinger, som kommer til Danmark 

for at studere, samtidig med at vi også skal have danske 

unge til at tage til Grønland og Færøerne.

Det Konservative Folkeparti foreslår 

derfor følgende:

— Der oprettes en organisation til at matche 
danske kontakt- og værtsfamilier med grøn-
landske og færøske unge, der vil gå i skole 
eller studere i Danmark. Organisationen 
skal både hjælpe med at forberede de unge 
på de kulturelle udfordringer ved at komme 
til Danmark på længere studieophold og 
tilbyde intensive to-måneders sprogkurser i 
Danmark med danske værtsfamilier. Or-
ganisationen skal også facilitere kultur- og 
studieophold i Grønland og på Færøerne for 
danske unge. Målet skal være markant at 
øge udvekslingen af unge mellem landene. 
 
Der afsættes 22 millioner kroner om året til dette.

Afprøvning til værnepligt i Grønland

Det er vigtigt, at det danske forsvar ikke opleves som 

en fremmed magt i Grønland og på Færøerne. Derfor 

skal færinger og grønlændere i højere grad gøre tjeneste 

i Forsvaret. Det er absurd, at der ikke er flere grønlæn-

dere, der gør tjeneste i Sirius-patruljen, og at der ikke er 

flere færinger, der gør tjeneste i den danske flåde. 

Det er tidligere blevet aftalt i Folketinget, at unge 

grønlændere skal kunne afprøves i Grønland til friv-

illig værnepligt i det danske forsvar. Det har tidligere 

været afprøve med stor succes, men stoppede, da det 

grønlandske landsstyre bad Forsvaret indstille afprøv-

ningerne. Dette er dog ikke et grønlandsk særanliggen-

de, som besluttes af Landsstyret, og derfor skal afprøv-

ningerne genoptages fra 2022.

Det Konservative Folkeparti foreslår 

derfor følgende: 

 

— Afprøvningen til værnepligt genoptages i 
Grønland.

Økonomi
De samlede årlige udgifter ved forslagene i dette udspil er følgende:

Udgifter 
 
Et selvstændigt ministerium for Rigsfællesskabet:   20 mio. kr.
Lokale kontorer for Rigsfællesskabs-borgerservice i syv byer:  70 mio. kr. 
Grønlandske og færøske kontorer i Danmark:   20 mio. kr.
Årlig parlamentarisk samling:     1 mio. kr. 
Efterskole, sprog- og kulturophold:     22 mio. kr. 
Afprøvning til værnepligt i Grønland:    Afholdes indenfor Forsvarets  
        budget

 
I alt        133 mio. kroner om året 

Finansiering

Reduktion af bloktilskud til Færøerne og Grønland   20 mio. kroner om året
 
Udestående finansieringsbehov     113 mio. kroner om året

Mankoen finansieres ved tiltag, som er fremgået af Det Konservative Folkepartis finanslovsforslag 
for 2022.



Bliv en del af holdet, 
eller følg os på de sociale medier!

Meld dig ind

Følg os på

Danmark har brug for en stærk opposition og en tydelig borgerlig stemme
— og vi har brug for dig.

Du kan eksempelvis melde dig ind, hvis du vil støtte vores politik, Søren Pape Poulsen, 
fordi du ønsker at deltage aktivt i debatten eller vil have direkte indflydelse på, hvem vi 

stiller op. Alle medlemmer modtager både medlemsbladet Politisk Horisont, 
nyhedsbreve fra formanden og invitationer til politiske og sociale arrangementer 

i hele landet.

Bliv medlem på konservative.dk/bliv-medlem eller sms Kons til 1910.


