
Nalunaerutit - Grønla,nclsk Lovsamling - Serie A • Nr. 3 • 1978 353 

29. november 1978. Lov nr. 577. inats. nr. 577. uugtcmera 

Vi Margrethe den II, af Guds nåde Danmarks 
dronning gør vitterligt: 

I erkendelse af den særstilling, som Grønland i 
national, kulturel og geografisk henseende indtager 
inden for riget, har folketinget i overensstemmelse 
med vedtagelse i Grønlands landsråd vedtaget og 
Vi ved Vort samtykke stadfæstet folgende lov om 
Grønlands forfatningsmæssige stilling i riget: 

Lov om Grønlands hjemmestyre. 

Kapitel l. 

Hjemmestyret. 
§ 1. Grønland udgør et særligt folkesam

fund inden for det danske rige. Det grøn
landske hjemmestyre varetager inden for 
rigsenhedens rammer grønlandske anliggen
der efter reglerne i denne lov. 

Stk. 2. Det grønlandske hjemmestyre be
står af en i Grønland valgt repræsentation, 
der benævnes landstinget, og en forvaltning, 
der ledes af et' landsstyre. 

§ 2. Landstingets medlemmer vælges for 
4: år ved almindelige, direkte og hemmelige 
valg. 

Stk. 2. Nærmere regler om valget, her
under om valgret og valgbarhed samt Olll 

antallet af landstingsmedlemmer, fastsættes 
ved landstingslov. 

Stk. 3. Landstinget fastsætter selv sin for
retningsorden. 

M,f.G. j. nr. 0860-133-00. 

Uvagut Margrethe Aipat, Gutip Saima.uncragut 
Danmarkip dronningia, nalunaerpugut: 

Kalil.tdlit-nunata inuiaussutsikut, kultureKarni
kut nunavdlo sumissusiatigut na.lagauvfiup iluane 
ingmikut ituncru. navsuerutigalugo Kalatdlit-nuna.ta 
landsrådiane isumaKatigissutigineKartoK uapertor
tordlugo inatsissartut akuerat Uvagutdlo akuerssi· 
nivtigut aulajangersarparput Kaliitdlit-nunata na
lagkersugaunikut nalagauvfillgme inigssitauneranik 
inatsit måna: 

Kalatdlit-nunane hjemmestyre pivdlugo 
inatsit. 

kapitale 1. 

hjemmestyre. 
§ l. Kalatdlit-nunit ingmikut inuia.Kati

gigfiuvoK danskit nalagauvfiata ilua,nc, 
hjemmestyrivdlo nalagauvfeKatiglngnerup 
kigdlingisa ilmine Kaliitdlit-nuniine suliag
ssat inatsime uvane maleruarKussat nap er
tordIugit suHssutigisavai. 

stk. 2. Kalatdlit-nunane hjemmestyre tå
ssauvOK sivnissiltitaKarfik Kalatdlit-nunane 
KinigaK landstingimik taigilteKartoK Kut
dlersaKarfigdlo landsstyrimit sujulerssorne
KartoK. 

§ 2. landstingip ilaussortai ukiut sisama.
kfItardlugit pissarnertuinaK, inuit nallg
mingneK issertortumigdlo taiguinerånik Ki
~lersinikut Kinigaussasa.put. 

stk. 2. Kinersissarncrmik ilerIcorerKussat 
erssem:ingnerussut, tamatumane ilångut
dlugit KinerseKatauslnaunermut Kinigausi
llautitaunermutdlo kisalo landstingimut i
laussortat Kavsiulligssallut tlillgassut, lands
tingip inatsisiliatigut aulajangersarneKaså
put. 

stk. J . landstiugip sulissarnigssamillut na
j O~KU tagssane llangmineK aula j angersasa

I val. 
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§ 3. Landstinget vælger landsstyrets for
mand og de øvrige medlemmer af landssty
ret. Landsstyrets formaml fordeler forret
ningerne mellem landsstyrets medlemmer. 

Kapitel 2. 

Hjemmestyrets anliggencler. 
§ 4. Hjemmestyret kan bestemme, at 

sagsområder eller en del af et sagsområde, 
der er nævnt i bilaget til loven. skal overgå 
til hjemmestyret. 

Stk. 2. H jemmestyret. har clrn lovgivende 
og arlminist.rative myndighed for områder, 
der er overgået efter stk. :I , og overtager de 
udgifter, der el' forbunrlet hermec=[, 

Stk . 3. Med t.ilsvarende virkning kan rigs
myndighederne efter forhandling med hjem
mestyret bestemme, at siiclanne sagsområder 
eller dele af siLdn:nne sap:soIIlT(tder skal over
gå til hjemmestyret. 

Btk. 4. For;:;krifter. der vedt.itges ILf bnc!s
tinget og staclfæstes af landsstyrets fOImand 
for disse sagsQllmider, I, ('nævnes landstings
love. 

§ S. Rigsrnynclighederne kan efter for
handling med hjemmestyret ved lov bemyn
dige hjemmestyret til at overtage den regel
fastsættende myndighed for salllt adIllini
strationen af et sagRolllråde eller en del af et 
sagsområde, eler er nævnt i bilaget til loven, 
og som jkke er overgiiet til hjcllllllest.yret 
efter § 4. Tilskud til således overtagnc sags
områder fast.srctt.es ved lov. 

Stk. 2. Forskrifter. der vedtages af lands
tinget og stadfæstes af landsstyrets formand 
for disse sagsområder, benævnes landstings
forordninger . 

§ 6. Vedtagne forslag tillandstingslove og 
landstingsforordninger skal for at være gyl
dige stadfæstes af landsstyrets formand og 
bekendtgøres efter bestemmelser, der fast.
sættes af landstingslov. 

§ 3. landsstyrip sujuligtaissugssii lands
styrivcllo ilaussortagssai avdlat landstingip 
Kinertåsa vai. landRstyrip sujuligtaissuata 
suliagssat Ianclsstyrip ilaussortainut a vgu
åutasavai . 

kapitale 2. 

hjemmestyrip suliagssai. 
§ 4. hjemmestyrip aulajangersinauva su

liagssaKarHt suliagssaKarfiu vdliinit ata ut
sip ila. inatsimut unga ilångllssame taine
Kart.OK hjemmestyrimut nungneKåsassut. 

stk. 2. hjemmestyre inatsisiliortugssauti
tauvdlllnilo pissortaussugssautitauvoK su
liagssaKarfingnut stk. l niipertordlugo nung
neKartunut talluikunlll1galo aningauRsartll
taussugssat tigiimilisavcllugit. 

stk . . 3, taimatut ama siiniuteKartugssamik 
n,llagauvfingme pissortautitat hjemmesty
rimik oKaloKatigingnererdlut.ik aulajanger
sinauv:lt suliagssalmrflt. taimaitut suliag
ssaKarfitdlUnit taimaitut ilait ingmikortut 
hjemmestyrimut nungneKasassut. 

stk. 4. peml\Sslltit suliagssaKarfingnut ta
nuikununga lalldstingimit isumaKatigissuti
gissat landRstyrivdlo suj uligtaiRsuanit aula
jangersarneKartut taiguteKåslLput landstin
gip inatsisiliai. 

§ 5. nft!l1.gauvfingme pissortautitat hjem
mestyrimik oKaloKatigingnererdlutik hjem
mestyre inatsisikut piginåussuseKartisinau
v,lt suliagssalmrfingmut atautsimut suliag
ssaKarfin vclliinit atautsip iliinut inatsimut 
iinga ihingl\SSame tainelmrtumut hj emme
styrimutdlo § ·1 nil.pert.ordlugo lIungneKarsi
nULngitsumut maleruarKussagssanik aulaja
ngersaissugssaunerup pissortaussugssaune
fIlvdlo t.igunigssainut. suliagssaKarfingnut 
taimailivdlugit tiguneKartunut tapissutig
ssat inatsisit.igut aulajangersarneKåsåput. 

stk. 2. perKllssutit suliagssaKarfingnut 
landstingimit isumaKatigissutigissat lands
styrivdlo sujuligtaissuanit aulajangersag;
kat taiguteKasaput landstingip perKussutal. 

§ 6. landstingip inatsisiliagssainut lands
tingivdlo perKussutigssainut sujunersutit i
sumaKatigissutigissat atortugssautiniardlu
git landsstyrip sujuligtaissuanit aulajanger
sarneKartåså put, nalunaeru tigineKartaså-
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Stk. 2. Landsstyret kan inden for en frist 
af 8 dage beslutte, at stadfæstelsen skal ud
sættes, indtil forslaget er blevet vedtaget af 
landstinget i den efterfølgende samling. Ved
tages forslaget ikke uændret i denne sam
ling, er det bortfaldet. 

§ 7. Rigsmyndighederne kan efter for
handling og med tilslutning fra hjemme
styret ved lov bestemme, at sagsområder, 
der ikke er nævnt i bilaget, overgår til 
hjemmestyret efter reglerne i § 4, stk. 2 og 
4, eller efter reglerne i § 5. 

Stk. 2. Afgorelsen af, hvilke sagsområder 
der ska.l overgå til hjemmestyret efter stk. 1, 
træffes ud fra hensynet til rigsenheden og 
til, at hjemmestyret får en udstrakt ind
flydelse på 'områder, der særligt berører 
grønlandske forhold. 

§ 8. Den fastboende befolkning i Grøn
land har grundlæggende rettigheder til Grøn
lands naturgivne reSSOUTcer. 

Stk. 2. Til sikring af den fastboende be
folknings rettigheder med hensyn til de 
ikke-levende ressourcer og til sikring af rigs
enhedens interesser fastsættes det ved lov, 
at forundersøgelse, efterforskning og ud
nyttelse af nævnte ressourcer finder sted i 
henhold til aftale mellem regeringen og 
landsstyret. 

Stk. 3. Forinden aftale efter stk. 2 indgås, 
kan et landsstyremedlem kræve, at sagen 
forelægges for landstinget, som kan be
stemme, at landsstyret ikke skal medvirke 
til indgåelse af en aftale af det pågældende 
indhold. 

§ 9. Det grønlandske sprog er hoved
sproget. Der skal undervises grundigt i det 
danske sprog. 

putdlo maligtarissagssat landstingip inatsi
siliatigut aulajangersarneKartut maligdJugit. 

stk. 2. landsstyrip llvdlunik S-nik pivfig
ssaKartitsinerup iluane aulajangcrsinauva 
aulajangersainigssaK kinguartineKasassoK 
sujlinersutip landstingimit atautsiminigsHa
me tugdJerme isumaTmtigissutigineKarnig
ssata tllnganut. sujlinersut atautsimincrme 
tassane avdlangortineKarnerane isumaKa
tigissutigineKanglkune tun uartineKaSaOl{ . 

§ 7. niiJagauvfingme pissortautitat hjem
mestyrimik oKaloKatigingnercrdlutik t:bsa
ngalo isumaKatauvfigineKarerdlutik inatsi 
sikut aulajangersinauvat suliagssaKarflt ihl
ngussame taineKangitsut § 4, stk. 2-me 
4-milo maleruarKussat napertordlugit ima
lun it § 5-me maleruam:ussat napertordlugit 
hj emmestyrimut n fingnelCasassut . 

stk. 2. suliagssaKarfit sut stk. 1. n».per
tordlugo hjemmestyrimut nungneld.saner
sut nalagauvfeKatigingnermut hjemmesty
rivdlo sulimcarfingnut kalatdlit pissusinut 
ingmikut itu mik agti'Imassutilingnut ang
nertumik slmiuteKarnigssanut isumaKarneK 
tunga vigalugo aula jangineKartasaorc. 

§ 8. inuit Kaliitdlit-nunane nunaKavigsut 
Kaliitdlit-nuniita pingortitame pigssanum
tainut tungaviussumik olCausigssarcartita.u
put. 

stk. 2. inuit nunlLKavigsut pigssama.utinut 
umassusiliungitsunut oKausigssarcartitaune
risa isumangnaitdlisinigssannt nalagauvfe
Katigingneruvdlo sOKutigissaisa isumang
naitdlisinigssanut inatsisikut aulajangerne
lCasaoK pigssamautinik tainercartunik mi
sigssuerrciirineK, misigssuerKinelC iluaKllti
gingningnerdlo pissasassut nalagkersuissut 
landsstyrivdlo isumaKatigissutat napertor
dlugo. 

stk. 3. stk. 2 napertordlugo isumaKatigi
ssumik pissorcanginerane landsstyriruut ilau
ssortap atautsip piumassarisinauva suliag
ssalC tauna landstingimut landsstyrip isuma
lCatigissumut pineKartutut imalingmut a
kuerssinigssamut pelCataunginigssanik aula
janglsinaussumut sarKumiunelCasassoK. 

§ 9. kalatdlit oKause pingarnerssauv
dlutik oKausiusaput. danskit OKause per
lCigsartumik iliniartitslssutiginelCasapu.t. 
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Stk. 2. Begge sprog kan anvendes i offent
lige forhold . 

§ 10. Hjemmestyret er undergivet de for
pligtelser, der følger af traktater og andre 
internationale regler, som ti I (~nhver tin er 
bindende for riget. 

Stk. 2. Hjemmestyrets beføjelser er til en
hver tid begrænset af de befojelser, der i 
medfør af gruncllovens § 20 er overdraget 
til internationale organer. 

Stk. 3. Regeringen kan pålægge hjemme
styret at foretage de foranstaltninger, der 
el' llodvendige for at sikre overholdelse af 
bestemmelsel'lle i st.Jc. I og ~. 

Ku.pitel 3. 

Forholdet til n:!]Sll/.ynd1:gheder,u'. 

§ Il. RigsmyndigJtederne har afgorelsen 
i spørgsmål, der angår rigets forhold til ud
landet. 

Stk. 2. FOCitJ\stu.ltni!lgcr, sOm hjemllle
styret påtænker at træffe, og hvis iværk
sættelse er af væsentlig betydning for rigets 
forhold til udlandet, herunder rigets del
tagelse i internationalt samarbejde, for
handles med rigsmyndighederne forinden 
\'ed tageisen. 

§ 12. Forslag t.il love, der indeholder 
bestemmelser, der udelukkende vedrører 
Grønland, sked forelægges hjemmestyret til 
udtalelse, inden de fremsættes for folke
tinget. 

Stk. 2. Udkast til administrative forskrif
ter, der indeholder bestemmelser, der ude
lukkende vedrører Grønland, skal forelægges 
hjemmestyret til udtalelse inden udstedel
sen. 

Stk. 3. Love og administrative forskrifter, 
der i øvrigt har særlig betydning for Grøn
land, skal forelægges hjemmestyret til ucl
talelse, inden de sættes i kraft i Grønland. 

stk. 2. oKautsit tauko tamarmik pissorta
Karfingne atorneKnrsimLuput. 

§ 10. hjemmestyre pissugssauvfingnut 
nillagauvftt akiinermingne isumaKatigissu
taisa silarssuarmiunutdlo maleruarKussat 
avdlat nfdagauvfiup Sllkutdlullit erKortitag
ssaisa kingullcrinut niUagtugssauvoK. 

stk. 2. hjemmestyrip piginautitaunere pi
ginalltitaunernit inatsisiue tungaviussune 
§ 20 lH1.pertordlugo silarssuarmiut sulissori
ssaKarfinut piginauniliussaussunit sukutdlii
nit kigdliligfwput .. 

stk. 3. mUagkersuissut hjemmestyre per
Kusinauviit sulissutigissagssat stk. 1-2-me 
aulajangersagkat crJ(Orti~CK[Lrnigssaisa isu
mangnaitdlisinigssainut pissarim;:artllt suli
sSlltigerli: uvdlugi t. 

kapitn.lc 3. 

niilagallvjinyme pissortautitat t'ungiinut 
pissusigssax. 

§ ll. ap(~rKut.ine nalagauvfiup Ilunanut. 
avnlanut pi::;suslnut. t.llngassune lll1.lagauv
fingme pissortautitat aulajangissugssåuput. 

stk. 2. sulissutigissagssat hjemmestyrip 
pillialerssiigai silarssuarmiut suleKatiging
llCnl.nut. n.1.lagauvIiup peKatauneranut nfLIa
gall vfiu vdliinit nllllanut Il vd lanu t il. vdla
tigllt atassuteKarneranut angnertumik pi
ng,huteKartut iSUlllltKatigissutigineKangi
nermingne Iltdagauvfiup pissortitainik isu
maKatigingni ngni II tigineKartåsapu t. 

§ 12. inatsisigssanut aulajangersagkanik 
KalutcUit-llunållut tllllgassuinarnik inuding
nut sujllllersfItit inn.tslssar·:nnut sarKllmiu
neJ.;:R,ngi.n0rine hjclllll1es(Vt':rml t OKI1US0 K &1'

figerKli.vdlngit. S[Ll'h:llmillllrKasap ut.. 
stk. 2. pissortat ig6rtunik perKussntigssa· 

nut aulajangel'sagkanik Kalåtdlit-nulliinut 
tungassuinarnik imalingllut migssiliiitit per
KUsi;utfngoT:tfncl-:anginerillp. hjemmest.yri
mut oKauseKarfigerKuvdlugit sarKumillne
Kartasaput. 

stk. 3. illatsisit pissortatigortunigd!o per
Kllssutit Kalatdlit-nunånut ingmikut ama 
pingåruteI<artut KaIatdlit-nunane atortiiler
sitaunginerine hjemmestyrimut OKauseKar
figerKuvdlugit sarKumitineKartasaput. 
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§ 13. Traktater, der kræver folketingets 
samtykke, og som særligt berører grønland
ske interesser, skal forelægges hjemmestyret 
til udtalelse, inden de indgås. 

§ 14. Medmindre rigsmyndighederne fast
sætter andet i det enkelte tilfælde, skal 
hjemmestyrets udtalelse foreligge senest 6 
måneder efter, at den i §§ 12 og 13 nævnte 
forelæggelse b:n fundet sted. 

Stk. 2. Har forelæggelse på grund af tvin
gende omstændigheder ikke kunnet. finde 
sted, skal loven, den administrative for
skrift eller traktaten saarest muligt fore
lægges hjemmestyret til udtalelse. 

§ 15. Inden for rammerne af § 11 fast
lægger regeringen efter s~mråd llled lands
styret retningslinjerne for ,-aretagelsen af 
de særlige grønlandske inteI'E~sscr i Dc euro
pæiske Fællesskaber. 

Stk. 2. Hjemmestyret underrettes om for
slag til vedtagelser i De europæiske Fælles
skabers Råd, der særligt berører grønla.nd
ske interesser. 

§ 16. Hjen:..mestyret kan kræve, at der 
ved de danske repræsentationer i lande, 11\'01' 

Grønl<1nd har særlige erhvervsinteresser, an
sættes medarbejdere, der særlig skul vare
tage disse interesser. Rigsmyndighederne 
kan bestemme, a t udgifterne herved r-;kal 
afhold es af hjemmestyret. 

Stk. 2. Rig.3myndirrhederne .kun efter for
handling med hJeml~estyret give dette ad
gang til at gere de særlige pTonlalldskc in
teresser gældende ved deltagelse i inter
nationale forhandlinger af bei;?dl1ing for 
det gronlandske erhvervsliv. 

Stk. 3. Hvor det drejer sig om specielle 
grønlandske sager, kan rigsruyndighederne, 
hvis det ikke skønnes uforeneligt med rigets 
interesser, bemyndige hjemmestyret til efter 

§ 13. nalagauvfit akunermingne isuma
Katigissutait inatsissartut akuerssinigssanik 
piumassaKarfiussut kalatdlitdlo sOKutigi
ssainut agtumavdlufnartut isumaKatauv
figineKanginerine hjemmestyrimut OKause
KarfigerKuvdlugit sarKumiuneKartasaput. 

§ 14. llalagauvfingme pissortautitat pi
ssartune atausiakane avdlalllik aulajangiga
Kangigpata hjemmestyrip oKauseKautai sar
Kumiussap §§ 12-ime 13-imilo oKautigine
Kartnp perernerata kingusillgnerpamik ldu
lllatit arfinigdlit bllgornatigut sarKumersi
masaput. 

stk. 2. avcUatut ajornavigsumik ',?issuti
lingmik sar Kumi ussineKarsilla usimallgigpa t 
illatsi t, pissortatigortumik perKlissnt nila
gauvfitdlunit aktmermingne iSUm1LKatigi
ssutåt sapillgisamik piirnerpimik hjemme
styrimut oKauseKarfigerKllVdlugo sarKumiu
neKåsaoK. 

§ 15. § ll-me kigdligssarititat iluulle na
lagkersuissut landsstyre isumalioKatigerer
dlugo Europanuut Sulelmtiglgfigssu~ine ka
li tdli t so K u tigi ssaisa o: :llfssu ti ginelmrtarnig
ssainut llajorKutagssat aulajallgersasa vait. 

stk. 2. Europamiut SuleKatiglgfigssuata 
Rå,diane akuerissagssanut kalitdlit pissu
sinut agtilmassuteKardlufnartunut suj l'tner
sutinik hjemmestyre ilisimatfneKartasaoK. 

§ 16. hjemmestYl'ip piumassn,risinauva 
llunane clanskit autdlartitaJmrfigissaine Ka
låtdlit-nunata inutigssarsiornermut ingmi
kut sOKutigissaKarfigissaine suleKataussug
ssanik atorfinigtitsissoKartasassoK sOKuti
gissanik talllakuninga pillgurnerutitdlugit 
su lissutigillgnig tugss<1luk. niilagauvfingme 
pissortautitat aulajangisinauput tamatll
!1lunga aningaussartutit hjemmestyrimit l1-

kilerneKartasassut. 
stk. 2. nalagau·vfingme pissortautitat 

hjemmest.ne oKaloKa.tigererdlugo tanna pe
riarfigssa.KDrtisfnDuvat kalåtdlit inutigssar
.~iornerJllut illgmikut sOKutigissa.illik silar
ssuarmiut oKaloKatiginglleriue peKata uuer
mikut tama viiirutigingningnigssiinut. 

stk. 3. suliagssat kalåtdlinut tungassut 
ingmikortut pineKarangata nålagauvtingme 
pissortautitat tamana nalagauvfiup sOKuti
gissainut akerdliusorineKangikangat hjem-
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derom fremsa.t ønske direkte at føre for
handlinger under medvirken af udenrigs
tjenesten. 

§ 17. Rigsombudsmanden er rigsmyndig
hedernes øverste repræsentant i Grønland. 

Stk. 2. Hjemmestyret kan opfordre rigs
ombudsmanden til at deltage i forhandlin
ger i hjemmestyrets organer. 

Stk. 3. Hjemmestyret skal snarest muligt 
underrette rigsombudsmanden om vedtagne 
landstingslove og landstingsforordninger 
samt om andre genei'elle retsforskrifter, der 
udstedes af hjemmestyret. 

§ 13. Opstår der mellem rigsmyndig
hederne og hjemmesty.ret tvivlsspørgsmål 
om hjemmestyrets kompetence i forhold til 
rigsmyndighederne, forelægge!> spargsmålet 
for et nævn, der består af 2 medlemmer, 
der udpeges af regeringen, 2 medlemmer, 
der udpeges af hjemmestyret, samt 3 af 
højesterets præsident udpegede højesterets
dommere, af hviUce den ene udpeges som 
formand. 

Stk, 2. Er de 4 medlemmer, der er udpeget 
af regeringen og hjemmestyret, enige, er· sa
gen endeligt afgjort. I modsat fald afgøres 
sagen af de 3 højesteretsrlommere. 

Stk. 3. Regeringen kan suspendere hjem
mestyrets vedtagelse eller beslutning, som 
er forelagt nævnet, indtil nævnets afgørelse 
foreligger. 

Kapitel 4. 

I krafttrædelses- og overgangsbestemmelser, 

§ 19. Bestemmelser, der gælder for Grøn
land, forbliver i kraft med de ændringer, der 

mestyre piginaussuseKartitarsinauvat tama
tuminga kigsauteKarernikut nunanut av
dlanut. tungassunik suliaKartitat peKatiga
lugit nangminerdlune oKaloKatigingnigssa
nut. 

§ 17. rigsombudsmande nalagauvfiup 
Kalatdlit-nunane Kutdlersatut siv-nissiga. 

stk. 2. hjemmestyrip rigsombudsmande 
kajumigsarsinauva hjemmestyrip sulissori
ssaKarfine oKaloKatigmgnernut peKataunig
ssanut. 

stk. 3. hjemmestyrip rigsorobudsmande 
landstingip inatsisiliainik landstingivdlo per
K ussu tai nik isu ma Ka tigissu tigineKartu nik 
klsalo maligtarissagssianik a vdlanik tama
nut atortussugssanik hjemmestyrimit ator
tugssangortineKartunik satJingisarnik piiir
nerpamik ilisimatitasava. 

§ 18. hjemmestyrip nalagauvfingme pi
ssortautitullut llaleuciutdlune aulajangissug
ssautitaunera nlllagauvfingme pissortautitat 
hjemmestyrivdlo akornanc nalornissutigine
Kalerpat apcrKut tauna atautsirnititanut 
ilaussortanik mardlungnik nlllagkersuissut 
torKagaillik, ilaussortunik mardlungnik 
hjemmestyrip torKagainik højesteretimilo 
erKartilssissunik pingasunik højesteretip su
juligtaissuata tOl'Kagainik taukua ilM atau
seK sujuligtaissut torKagaussugssamik ilau
ssortalingnut sarKllmiuneKasaoK aulajangiv
figissagssangordlugo. 

stk. 2. ilaussortat sisamat llilagkersuissu
nit hjemmcstyrimitdlo torKagkat isumaKa
tigigpata suliagssaK inivigdlugo aulajauger
neKartutut issigineKasaoK. akerdlianik pi
ssoKarpat suliagssaK højesteretime erKartu
ssissussunit pingasunit aulajangerneKasaoK. 

stk. ,3. nalagkersuissut hjemmestyrip isu
ma Ka. tigiss u tigissainik aula j angigainigdl lin it 
atautsimltitanut taukununga sarKurniune
Kartunik atautsimititat aulajanglnigssaisa 
tunganut unigtitsigatdlarslnauput. 

kapitale 4. 

atortulersitsinermik ikarsarutigssanigdlo 
aulajanger sag kat. 

§ 19. aulajangersagkat Kalatdlit-nuna
nut atortussut pissortamit erKortumit av-

! 
\ 

\ 
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følger af denne lov, indtil de ændres eller 
ophæves af rette myndighed. 

§ 20. Tidspunktet for lovens ikrafttræden 
fastsættes ved lov. 

Stk. 2. Rigsombudsmanden indtræder 
med de ændringer, der følger af denne lov, 
i de funktioner, der hidtil er varetaget af 
landshøvdingen over Grønland . 

Givet på Amalienborg, 
den 29. november 1978. 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl. 

Margrethe R. 

Jørgen Peder Hansen. 

dlangorti ta unigssamik a torungnaersi ta unig
ssamigdlunit tungånut atortuinasaput inat
sisip uma kingunerinik avdlanguteKardlutik. 

§ 20. pivfigssaK inatsisip matuma ator
tfIlersitauvfigssa inatsisikut aulajangerne
K8.SaoK. 

stk. 2. rigsombudsmande sulianut Kalat
dlit-nunånut landshøvdingimit manamut 
sullssutigineKartunut inatsisip matuma ki
ngunerinik avdlanguteKartitaussunut iver
tisaOK. 

tunittneKarpOl' A'II1al'ienborgirne, 
29. november 1978. 

K llDgiussutivtinik Atsiorpugut 
N aKissuslvdlutalo. 

Margrethe R. 

Jørgen Peder Hansen. 
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L Grønlands styrelsesordning. 
2. Styrelsesordning for kornmun~rne. 
3. Skatter og afgifter. 
4. Folkekirken og de fra folkekirken af

vigende trossamfund. 

5. Fiskeri på territoriet, jagt, landbrug og 
renav!. 

6. Fredning. 
7. Landsplanlægning. 
8. Nærings- og konkurrencelovgivning, 

herunder også lovgivning om restaura
tions- og hotelvirksomhed, regler om 
alkoholholdige drikke samt regler om 
lukketid. 

9. Sociale forhold. 

10. Arbejdsmarkedsforhold . 
Il. Undervisning og kultur, herunder er

hvervsuddannelse. 

12. Erhvervsforhold i øvrigt, herunder sta
tens fiskeri- og produktionsvirksom
hed, erhvervsstøtte og erhvervsudvik
ling. 

13. Sundhedsvæsen. 
14. Lejelovgivnillg, boligstøtte og boiig

forvaltning. 

. 15. Vareforsyning. 
16. Intern passager- og gods befordring. 

17. Miljøbeskyttelse. 

L Kalatdlit-nunata sujulerssorneKarnera. 
2. kommunit suj ulerssorneKarnerat. 
3. akilerarutit akitsutitdlo. 
4. ilagit nalagauvfingmit akuerissat, ug

perniaKatigitdlo ilagingnit nalagauv
fingmit akuerissanit avdlaunerussute
Kartut. 

5. kigdleKarfiup iluanc aulisarneK, aut
dlainiarneK, savauteKarneK tugtuteKar
nerdlo. 

6. erKigsisimatitsineK. 
7. nunamut tamarmut pilerssarusiorneK. 
8. inutigssarsiornermut unangmigdlcKati

gingnermutdlo inatsisit, tamatumane i
langutdlugit sutorniartarfeKH.rnermik ig
dlusissarfcKarnerrnigdlo inatsisit, imi
gagssat aulak6rnartortagdlit pivdlugit 
maleruarKussat klsalo niuvertarfit ang
massarfe pivdlugit maIel'llarKussat. 

9. inungnik iSllmagingningnermut tunga
ssut. 

10. sulissartoKarnermut tungassut. 
ll . atllartitsineK kulturilo, tamatumane i

langutdlugo inutigssarsiutinut iliniar
titsineK. 

12. inutigssarsiutinut t ungassut avdlat, ta
rnatumane ilangutdlugit nfiJagauvfiup 
aulisarnermik niorKutigssiornermigdlo 
illgerdlatsinera, erhvervsstøtte ama i
n u tigssarsi utinik suj uarsaineK. 

13. perKingnigssamut sulivfeKarfit. 
14. inigssianik atartornerrnut inatsisit, bo

ligstøtte kisalo igdlugssaKartitsinerme 
pissortaKarfeKarneK . 

15. niOl"K ut igssanik pilersuineK. 
16. Kalatdlit-nunane ilaussunik usinigdlo 

agssartuineK. 
17. pingortitaruik igdlersuineK. 


