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Kære Ajaja Finansdepartementet h
ar ingen kommentar, m

en Skattestyrelsen har 
bemærkninger som er 

vedhæftet.

Inussiarnersumik Inuul
luaqqusillunga

Med venlig hilsen Best regards Sigurjón Helgi Björnsso
n

Fuldmægtigi/Fuldmæg
tig/Economic Officier
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Økonomisk planlægnin
g

P.O. Bax 1037. 3900 N
uuk
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Akileraartamermut Aqu
tsisoqarfik

Skattestyrelsen Tax Agency GOVERNM
ENT OF GREENLAND

Til Departementet for S
undhed

Med kopi til Departeme
ntet for Finanser

Sendt pr. e-mail til pn@
nanoq.gl, kopi til ged@

nanoqg.g!l

Høring vedrørende For
slag til: Inatsisartutlov n

r. x af xx.xxx 2020 om 
euforiseren-

de stoffer Skattestyrelsen erfarer
, at Departementet for 

Sundhed har udsendt i
 høring Forslag til:

Inatsisartutlov nr. x af x
x.xxx 2020 om euforise

rende stoffer. Høringsm
aterialet giver

Skattestyrelsen anledn
ing til nedennævnte be

mærkninger.

Skattestyrelsen varetag
er opgaven vedrørende

 grænsekontrol. Som le
d i opgavevare-

tagelsen indgår Skattes
tyrelsen i tæt samarbej

de med relevante fagm
yndigheder om

kontrol af varer ved lan
dets grænser, herunde

r varer omfattet af indfø
rselsforbud fx eu-

foriserende stoffer. Æn
dring i regelsættet vedr

ørende euforiserende s
toffer påvirker så-

ledes Skattestyrelsens
 opgavevaretagelse.

Med henblik på at sikre
 grundlag for Skattesty

relsens korrekte håndh
ævelse af det nye

regelsæt vedrørende e
uforiserende stoffer, fo

reslår Skattestyrelsen e
n tættere dialog

med Departementet for
 Sundhed og Landslæg

eembedet i det nye år m
ed fokus på at

identificere eventuelle b
ehov for tilpasning af g

rænsekontrollen som fø
lge af det nye

regelsæt. Især den påtænkte bek
endtgørelse om at regu

lere visse nærmere bes
temte stoffer un-

der en vis grænseværd
i, giver Skattestyrelsen

 anledning til at henled
e opmærksomhe-

den på kontroludfordrin
gen af disse grænsevæ

rdier. Både når indførsl
en sker som uled-

saget fragt, fx post, elle
r som almindelig bagga

ge ved personlig indrej
se. Korrekt hånd-

hævelse af grænsevær
dier indebærer et betyd

eligt ressourcetræk på 
grænsekontrollen

samt tilgængelige anal
yseværktøjer ved græn

seovergangen. Skattes
tyrelsen indstiller

derfor til, at afsnittet om
 økonomiske og admin

istrative konsekvenser 
i forslagets be-

mærkninger tilpasses, 
således at det tager hø

jde for tilførsel af et yde
rligere årsværk til

Skattestyrelsens græns
ekontrol samt investeri

ng i eventuelle analyse
værktøjer.

Ligeledes indstiller Ska
ttestyrelsen til, at afsnit

tene om konsekvenser
 for henholdsvis

erhvervslivet og borger
ne i forslagets bemærk

ninger tilpasses, sålede
s at der tages høj-

de for den forventede ø
gede ventetid for såvel

 fragtgods som rejsend
e passagerer ved

indrejse til Grønland, s
om følge af kontrol af e

ventuelle tvivlstilfælde 
om en given vares

ingredienser og overho
ldelse af grænseværdie

r.

For at undgå unødig ve
ntetid for borgere og er

hvervsliv som følge af u
nødig tilbagehol-

delse af varer i grænse
kontrollen, indstiller Sk

attestyrelsen til, at der 
i den kommende

bekendtgørelse fastsæ
ttes nærmere betingels

er for dokumentation m
.v. i form af bl.a.

konkret angivelse af till
adte ingredienser, og e

ventuel forudgående til
ladelse, ved ind-

førsel af legaliserede p
rodukter. Skattestyrelse

n indgår gerne i nærme
re drøftelser om
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de praktiske aspekter a
f implementeringen af d

et nye regelsæt. Såfrem
t Departementet

for Sundhed er interess
eret heri, vil Skattestyre

lsen venligst foreslå, at
 Departementet

kontakter styrelsen efte
r endt høring, når forsla

gets endelige form ken
des.

Inussiarnersumik inuull
uaqqusillunga

Med venlig hilsen Rannvá Clementsen 2/2



llinniartitaanermut, Kult
ureqamemut llageeqar

nemmullu Naalakkersu
isoqarfik

Departementet for Udd
annelse, Kultur og Kirk

e

GOVERNMENT OF GR
EENLAND

Til Departementet for Sun
dhed

Høringssvar til Forslag
 til Inatsisartutlov om eu

foriserende stoffer 27-1
2-2019

Sagsnr. 2019 - 25098 Dok. nr. 12642657 Departementet for Udd
annelse, Kultur og Kirk

e takker for høringen a
f Forslag til

Inatsisartutlov om eufo
riserende stoffer. Postb

oks 1029
3900 Nuuk Tif: +299 34 50 00 il: iklin@nanoq.gl www.nanoq.gl Departementet har i hø

ringsperioden haft forsl
aget i underhøring hos

 Grønlands Idræts-

forbund, Elite Sport Gre
enland, Anti Doping Gr

ønland og Grønlands D
opingnævn.

Vi har i den forbindelse
 modtaget et høringssv

ar fra Grønlands Idræts
forbund, som er

vedlagt denne akt som
 bilag.

På baggrund heraf opfo
rdrer vi samtidig Depar

tementet for Sundhed t
il en dialog med

idrættens organisatione
r om forslagets eventue

lle konsekvenser for an
tidopingarbejdet i

idrætten. Departementet har der
udover med tilfredshed

 bemærket, at forslage
ts § 5, stk. 2, nr. 2

om betydeligt skærpen
de omstændigheder om

fatter uddannelsesinsti
tutioner. Departe-

mentet skal i denne for
bindelse anbefale, at k

ollegier også medtages
 i opregningen.

Formelt bruges der i de
n grønlandske udgave 

to forskellige begreber 
for "euforiserende

stoffer" -"aanngaajaarn
iutit" og "ikiaroornartut"

. Medmindre dette er ti
lsigtet bør der af

hensyn til forståelsen k
onsekvent benyttes sam

me udtryk.

Departementet har ikke
 yderligere bemærkning

er til forslaget.

Med venlig hilsen Lene Møller 1/1



Til/Uunga Peqqissutsimut Naalak
kersuisoqarfk

Departement for sundh
ed

Nuuk d. 16. december 
2019

På vegne af Grønlands
 Idrætsforbund og Elite

 Sport Greenland frems
endes høringssvar, til

fremsendte forslag om 
euforiserende stoffer.

Jf. Bemærkninger til fo
rslaget står følgende:

“Inatsisartut besluttede
 på efterårssamlingen 2

019, at det skulle gøres
 lovligt at købe, sælge

og indføre cannabisolie
r, som maksimalt indeh

older 0,2 % THC (tetra
hydrocannabinol).

Inatsisartut ønskede he
rmed at give borgerne 

i Grønland samme adg
ang til disse produkter,

som borgerne i Danma
rk fik ved en lovændrin

g i 2018.

Ifølge gældende lovgiv
ning i Grønland er blan

dt andet ind- og udførs
el, salg, køb, udleverin

g,
modtagelse og besidde

lse af stoffer med eufor
iserende virkning, heru

nder cannabis og

cannabisolier, forbudt. Med lovforslaget gives 
der samme adgang til v

isse cannabisolier eller
 produkter med CBD -o

lie,
som borgerne i Danma

rk har. Det betyder, at d
et som forbruger ikke v

il være ulovligt at købe

eller anvende cannabis
olier eller produkter me

d CBD-olie, der indeho
lder mindre end 0,2 %

THC Endvidere kan læger o
g tandlæger på grundla

g af en lægefaglig vurd
ering behandle patiente

r

med euforiserende stof
fer, der er godkendt so

m lægemiddel. Også L
andsapoteket er berett

iget
til at udlevere euforiser

ende midler til medicins
k brug.”

Det vurderes at det kræ
ver en større undersøg

else af, om de omtalte 
euforiserende stoffer fr

a

lovforslaget indeholder
 stoffer som på nogle m

åder kan udløse en pos
itiv doping- eller hashte

st
som Grønlands Idrætsf

orbund og Elite Sport G
reenland udfører under

 Grønlandsmesterskab
er

eller andre idrætsaktivi
teter ved befordring.

Derudover kræver der 
en undersøgelse af, hv

ilke bestemmelser og lo
ve der findes for atleter

der repræsenterer Grø
nland i form af bl.a. Ve

rdensmesterskaber og 
andre internationale

turneringer. Anti Doping Grønland e
r på nuværende tidspu

nkt ved at blive etabler
et. Grønlands

Idrætsforbund og Elite 
Sport Greenland har fo

reslået navne til nævne
t, men Anti Doping

Grønland er endnu ikke
 sat i drift.

KALAALLIT NUNAANN
I TIMERSOQATIGIIT K

ATTUFFIAT ISSORTA
RFIMMUT 8 ST. TV. P

OSTBOKS 84 3900 NU
UK
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Det forventes at Anti D
oping Grønland vil arbe

jde med følgende:

1. Dopingkontrol Resultatstyring og retsf
orfølgning i forbindelse

 med kampen mod dop
ing

Information og uddann
else

Forskning og udvikling 
i relation til bekæmpels

e af doping

Internationalt samarbej
de i forbindelse med be

kæmpelse af doping
Hjælp til offentlige myn

digheder i aktiviteter re
lateret til Anti Doping G

rønlands

responsområde Sm Det er Grønlands Idræ
tsforbunds og Elite Spo

rt Greenlands vurdering
, at lovforslaget har nog

le
elementer og punkter, 

der er yderst relevant a
t undersøge, før lovfors

laget bør godkendes.

Det skal yderligere poin
teres, at det giver Grøn

lands Idrætsforbund og
 Elite Sport Greenland

begrænsninger for at u
ndersøge mulige konse

kvenser af lovforslaget
. Dermed foreslår,

Grønlands Idrætsforbu
nd og Elite Sport Green

land, at man bør vente
 med at godkende

lovforslaget efter Anti D
oping Grønland er i virk

e og har undersøgt lov
forslaget yderligere.

KALAALLIT NUNAANN
I TIMERSOQATIGIIT K

ATTUFFIAT ISSORTA
RFIMMUT 8 ST. TV. P

OSTBOKS 84 3900 NU
UK



Isumaginninnermut Ina
tsisinillu Atuutsilsinerm

ut Naalakkersuisoqarlik

Departementet for Soc
iale Anliggender og Jus

lilsområdel

Departementet for Sun
dhed

Høringssvar vedr. forsl
ag til Inatsisartutlov om

 euforiserende stoffer.

Departementet takker f
or det fremsendte forsl

ag til ny Inatsisartutlov 
om euforiserende

stoffer. Da forslaget nu ligger t
æt op ad den tilsvarend

e danske lov om eufori
serende stoffer,

der har været i kraft for
 Grønland indtil nu, er d

er ikke bemærkninger t
il selve indholdet.

Efter departementets o
pfattelse bør ikrafttræd

elsesbestemmelsen og
 de tilhørende

bemærkninger imidlerti
d omformuleres. For de

t første er det ikke lykk
edes mig at finde

noget sted, hvoraf det f
remgår, at det er den p

ågældende lov fra 1955
, der gælder for

Grønland i dag, og for 
det andet kan en Inatsi

sartutlov efter min opfa
ttelse ikke

"ophæve" en dansk lov
, med mindre den alene

 gælder for Grønland, o
g det danske

ressortministerium, der
 har udstedt loven, er e

nig i den fremgangsmå
de. Bestemmelsen

kunne i stedet med ford
el formuleres som, at d

en pågældende lov ikk
e længere "gælder

for Grønland", eller at d
en ikke længere er "i kr

aft for Grønland", så de
t er i tråd med den

formulering, der fremgå
r af lov om sundhedsvæ

senet i Grønland, hvore
fter "Lovgivning

inden for sundhedsmin
isterens sagsområde, s

om ved lovens ikrafttræ
den gælder i

Grønland, forbliver i kra
ft, indtil den ophæves a

f regler, der udstedes a
f Grønlands

hjemmestyre." Hvis ma
n ønsker at holde fast i

 udtrykket "ophæves", m
å det som

minimum fremgå, at de
t er reglen om, at loven

 gælder for Grønland e
ller kan sættes i

kraft for Grønland, der 
ophæves.

I bemærkningerne står
 der ligeledes, at lovgiv

ning, der pt gælder i Da
nmark "bortfalder".

Det kunne med fordel o
gså formuleres som, at

 reglerne ikke længere 
gælder for

Grønland, eller at de ik
ke længere er i kraft fo

r Grønland. Departeme
ntet går ud fra, at

det tilsvarende vil komm
e til at fremgå af den da

nske lovgivning, at regl
erne ikke

længere gælder for Grø
nland.

Med venlig hilsen Trine Foldager Side 1 af 1 13-12-2019 Sags nr. 2019 - 24963 Akt. id. 12540830 Postboks 260 3900 Nuuk TIl. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 34 66 66 E-mail: iian@nanoq.gl www.naalakkersuisul.g
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Peqqissutsimut Pitsaal
iuinermullu Aqutsisoqa

rfik
Styrelsen for Sundhed 

og Forebyggelse

Notat Til: PN (pn@nanoq.gl) Fra: Styrelsen for Sund
hed og Forebyggelse, S

undhedsledelsen (larw
@nanoq.gl)

CE: Dato: 03/01/2020 Vedr.: Lovforslag til euf
oriserende stoffer 2020

Sundhedsledelsen takk
er for det fremsendte F

orslag til: Inatsisartutlov
 nr. x af xx.xxx 2020 om

euforiserende stoffer, s
om er modtaget i hørin

g.

Sundhedsledelsen har 
tidligere modtaget Fors

lag til: Inatsisartutlov nr
. x af xx.xx 2020 om eu

foriserende stoffer

i prehøring. På davære
nde tidspunkt var der g

rundet en kort tidsfrist b
egrænsede muligheder

 for at give et
fyldestgørende svar. Sundhedsledelsen er o

pmærksom på, at der h
er er tale om en ramme

lov, hvor de egentlige r
eguleringer skal ske i

den bekendtgørelse, so
m træder i kraft med lo

ven. Dog er det ledelse
ns vurdering, at de bem

ærkninger, som
lovforslaget har affødt, 

er relevante for både lo
vforslaget og i udarbejd

elsen af bekendtgørels
en.

Sundhedsledelsen find
er overordnet, at lovgiv

ning på området er pos
itiv og ser gerne, at det

 kan bidrage til

klarhed for såvel borge
re som virksomheder o

g offentlige organisatio
ner, der ofte står med s

ager Og
forespørgsler, om prim

ært cannabis, som fald
er i et gråzoneområde.

 Initiativet imødeses de
rfor. Dog

ønskes der mere klarhe
d i lovforslaget om, hva

d der er tilladt. Det frem
går af høringen, at love

n ligger op af
tilsvarende lov på det d

anske område. Vi vil til
lade at henvise til, at lo

ven for Danmark er væ
sentligt mere

omfattende og dækken
de, og mange af de tviv

lsspørgsmål, som Sund
hedsledelsen finder me

d det
fremsendte forslag, er 

adresseret i det materia
le, bekendtgørelser, bil

ag og vejledninger, som
 ligger for

området i Danmark. Vi 
finder derfor, det kræve

r et større forarbejde at
 udarbejde en lov om e

uforiserende
stoffer. Det er i den forb

indelse Sundhedsledel
sens vurdering, at denn

e lovgivning, som den f
remstår i

forslaget, vil medføre a
t befolkningen f.eks. tro

r, at cannabis bliver lov
liggjort, og at grænsen 

først vil blive
inddraget i f.eks. krimin

alsager.

Sundhedsledelsen fik i
ndledningyvis i prehøri

ngen et forslag til hørin
g, hvor Styrelsen var til

delt et meget

stort ansvarsområde, h
vilket Sundhedsledelse

n fandt bekymrende. D
ette kan Sundhedslede

lsen konstatere
er blevet ændret, og om

rådet er flyttet til Lands
lægeembedet. Sundhe

dsledelsen formoder

Landslægeembedet tag
er stilling til dette i eget

 høringssvar, men Sun
dhedsledelsen er fortsa

t bekymret
for, at et stigende antal

 henvendelser og opga
ver vil tilgå Sundhedsv

æsenet som en konsek
vens af det

fremlagte lovforslag. I forhold til lovforslaget
 og de eventuelle kons

ekvenser, det kan få fo
r Sundhedsvæsenet, v

il
Sundhedsledelsen påp

ege, at de ikke før preh
øringen er blevet hørt o

mkring arbejdet med lo
vforslaget og
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Peqqissutsimut Pitsaal
iuinermullu Aqutsisoqa

rfik
Styrelsen for Sundhed 

og Forebyggelse

eventuelle konsekvens
er og opgaver samt an

svarsområder for hverk
en Styrelsen for Sundh

ed og

Forebyggelse eller Sun
dhedsvæsenet. Derfor 

finder ledelsen, at en ti
dsfrist frem til 1. juli 202

0, hvor
forslaget står til ikrafttræ

delse, virker meget kor
t. Dette såvel i forhold t

il eventuelle nye opgav
er, men også

for en afklaring af proce
sser og samarbejdsflad

er i forhold til Opgavern
e og ansvarsområder f

or alle
implicerede. Ledelsen 

opfordrer desuden til, a
t Departementet for Su

ndhed sender bekendtg
ørelsen, hvor

de egentlige regulering
er med loven konkretis

eres, i høring i god tid.

Sundhedsledelsen fors
tår, at denne lovgivning

, ligesom den danske f
orsøgsordning, omfatte

r behandling
med cannabisholdige p

rodukter, som ikke er e
r godkendte lægemidle

r eller magistrelt fremst
illet på

apotek. Der gøres her 
opmærksom på, at pat

ienter ikke har ret til be
handling med cannabis

. Det er en
lægefaglig vurdering, o

m behandling med can
nabis skal igangsættes

, og om lægen kan tage
 det faglige

ansvar med det mangle
nde evidensgrundlag o

m effekt og sikkerhed, 
som ligger til grund. I fo

rhold til det
lægefaglige ansvar, er 

det Sundhedsledelsens
 vurdering, at der med 

dette lovforslag lægges
 op til et

grundlæggende brud m
ed sundhedsvæsnets e

vidensbaserede tilgang
 til godkendelse af læg

emidler. Det er
problematisk, at en pat

ient kan have en forven
tning om at blive sat i b

ehandling med præpar
ater, som er så

lidt undersøgte i forhold
 til virkning og bivirknin

ger. Dertil kommer det 
uheldige signal i, at

Sundhedsvæsenet ord
inerer cannabisholdige

 præparater, når canna
bis på daglig basis indg

år i et

rusmiddelmisbrug i bef
olkningen.

Når bekendtgøresen ud
arbejdes, ønsker Sund

hedsledelsen, at det gø
res tydeligt, hvilke patie

ntgrupper,
som lægemidlet forven

tes anvendt til.

Bemærkninger til oplæ
g til inatsisartutlov nr. x

x af xx xxx 2020 om eu
foriserende stoffer

§ 2 stk. 2. Hidtidig praksis har væ
ret, at Landsapoteket h

ar kunne udlevere læge
midler med cannabis.

Sundhedsledelsen øns
ker, at gældende praks

is fremgår mere klart a
f lovforslaget.

§ 2 stk. 3. Sundhedsledelsen gør
 her opmærksom på, a

t lægen har mulighed fo
r at ordinere lægemidle

r med

cannabis, men det er ik
ke en patientret at få ad

gang til disse lægemidl
er. Det er en lægefaglig

 vurdering.
Dette bør fremgå mere

 klart i lovforslaget.

§ 4, stk. 1: Hvilke tillade
lser er det, som Landsl

ægeembedet skal hånd
tere?

§ 4, stk. 2. | forlængels
e af de opgaver, som L

andslægeembedet får,
 vil der tilgå Landsapot

eket en række

ekstra opgaver. Disse v
il følge af ekstra komm

unikation til sundhedsp
ersonalet og lægerne, 

kommunikation
med patienter, som øn

sker cannabis, hvor de
t stadig er en lægefagli

g vurdering, om patient
en skal sættes i

behandling med dette, 
m.m.

§5: Sanktionsbestemm
elser

"Advarsel kan i alminde
lighed ikke meddeles, m

edmindre sociale forho
ld taler for at meddele e

n advarsel og
besiddelsen af stoffet e

r udslag af en stærk afh
ængighed som følge af

 et længere og vedvare
nde misbrug af

euforiserende stoffer." Sundhedsledelsen rette
r her opmærksomhed p

å, at det i ovenstående
 er uklart, hvad der kate

goriseres som
"stærk afhængighed’ o

g hvilke fagpersoner/m
yndigheder, som skal a

fgøre dette. Det ønskes
, at lovforslaget eller

bekendtgørelsen præc
iserer dette.
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Peqqissutsimut Pitsaal
iuinermullu Aqutsisoqa

rfik
Styrelsen for Sundhed 

og Forebyggelse

"På samme måde foran
staltes endvidere den, 

der ved henvendelse o
m en recept eller rekvis

ition på et af de i $§ 2

og 3 omhandlede stoffe
r eller om anden ordina

tion af stoffet giver urig
tig skriftlig oplysning om

 sit navn, sin bopæl
eller sin stilling.” Sundhedsledelsen øns

ker, at det gøres mere 
tydeligt i lovforslaget el

ler bekendtgørelsen, hv
ordan lægerne

forventes at agere i for
hold til underretninger a

f politiet.

Bemærkninger til forsla
get — almindelige bem

ærkninger

1. Indledning Første afsnit: Lægemidler må ikke in
dføres. Såfremt indført

e produkter af firmaer o
g borgere indeholder p

roduktlabels,
som anpriser produktet

 som et lægemiddel, ka
n dette ikke indføres lo

vligt jf. Lægemiddellove
n uden en

gyldig recept. Fjerde afsnit: “Endvide
re kan læger og tandlæ

ger på grundlag af en l
ægefaglig vurdering be

handle
patienter med euforiser

ende stoffer, der er god
kendt som lægemiddel

. Også Landsapoteket 
er berettiget til

at udlevere euforiseren
de midler til medicinsk 

brug.”

Det understreges, at læ
gemidler kun kan udlev

eres på baggrund af en
 lægeordinering. Derud

over er det
allerede i dag muligt fo

r læger at udskrive can
nabis på recept, hvis d

et vurderes at have en 
gavnlig effekt

for patienten. Der mang
ler derfor en tydeligere

 redegørelse for, hvord
an lovforslaget vil ænd

re ved
gældende praksis. 2. Økonomiske og adm

inistrative konsekvense
r for det offentlige

“Forslaget forventes at
 indebære øgede udgif

ter for det offentlige til u
dstedelse af tilladelser 

og til overvågning og
kontrol af disse. Lands

lægeembedet skal hav
e tilført et ekstra årsvæ

rk, som skønsmæssigt
 sættes til en årlig udgi

ft

på 600.000 kr. Udgiften
 forventes í et vist begr

ænset omfang at mods
vares af en tilsvarende

 gebyrindtægt.”

Sundhedsledelsen sav
ner en specificering af,

 hvad det er, som det o
ffentlige giver tilladelse

r til. Derudover
ønsker ledelsen, at Lan

dsapoteket kompenser
es for de ekstra arbejds

opgaver., som lovforsla
get vil

afstedkomme. 3. Konsekvenser for m
iljø, natur og folkesund

hed
Sundhedsledelsen er h

er kritiske over for, at lo
vforslaget ikke forvente

s at have konsekvense
r for folkesundheden.

Når befolkningen med 
lovforslaget får lettere a

dgang til visse cannabi
sholdige produkter, vil 

den naturlige
konsekvens af dette væ

re et større forbrug. Ev
idensen omkring viden

 og sikkerhed er begræ
nset for behandling

med cannabis, og ansv
aret for medicinsk beha

ndling med cannabis p
åhviler den til enhver ti

d behandlende læge.
Der er i henhold til den

 danske lovgivning på o
mrådet skærpet inform

ationspligt, hvor lægen
 har særligt ansvar

omkring at tydeliggøre 
for patienten, at der er 

tale om en behandling,
 hvor viden omkring vir

kning og bivirkninger
er begrænset. Der ønskes derfor ekst

ra opmærksomhed om
kring effekten på folkes

undheden og en konkre
t monitoreringsplan

for indsamling af data o
m bivirkninger og følge

virkninger af indtagning
 af de cannabisholdige

 produkter, som der

med lovforslaget bliver
 givet nemmere adgang

 til.

Bemærkninger til lovfor
slagets enkelte bestem

melser

Til § 5 "Ved udmälingen af for
anstaltningen skal der 

lægges vægt på skade
virkningerne af de pågæ

ldende stoffer.”
Sundhedsledelsen øns

ker, at det specificeres
 yderligere, hvordan sk

adevirkningerne bliver 
vurderet.
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Til: Departementet for S
undhed (pn@nanoq.gl)

Cc: Ajâja Gaarn Bastia
nsen (ajba@nanoq.gl)

Fra: post.rig@domstol.
gl (post.rig@domstol.g

l)

Titel: VS: Høring over F
orslag til Inatsisartutlov

 nr. x af xx.xxx 2020 om
 euforiserende stoffer

E-mailtitel: VS: Høring 
over Forslag til Inatsisa

rtutlov nr. x af xx.xxx 20
20 om euforiserende st

offer (Nanoq - ID nr.:
12134597) Sendt: 19-12-2019 16:5

4

Bilag: signaturbevis.txt
;

Ved e-mail af 18. nove
mber 2019 har Departe

mentet for Sundhed an
modet om at modtage 

eventuelle

bemærkninger til forsla
g til Inatsisartutlov om e

uforiserende stoffer.

Jeg kan i den anlednin
g oplyse, at Retten i Gr

ønland ikke har bemær
kninger, men i det hele

 henviser til det af
Landsretten nedenfor a

nførte.

Der henvises til Nanoq
 - ID nr.: 12134597.

Stig Nørskov-Jensen Administrerende domm
er

Kalaallit Nunaanni Eqq
artuussivik/Retten i Grø

nland
Jens Kreutzmannip Aq

qutaa 1

Postboks 1220 3900 Nuuk Oqa./TIf. (+299) 36 39 
20

Mobil. (+299) 55 67 44 snj@domstal,gl Fra: Kirsten Thomasse
n <kto@Domstol.gl>

Sendt: 25. november 2
019 08:44

Til: pn@nanoq.gl Cc: ajba @nanoq.gl; P
ost Rig <post.rig@ Dom

stol.gl>

Emne: VS: Høring over
 Forslag til Inatsisartutl

ov nr. x af xx.xxx 2020 
om euforiserende stoffe

r (Nanoq -ID nr.:
12134597) Til Departementet for S

undhed

Hermed afgiver jeg hør
ingssvar på vegne af G

rønlands Landsret.

Det fremgår af § 9 i lov
forslaget, at der kan idø

mmes foranstaltninger 
for overtrædelse af love

n. Det er dog ikke
nærmere præciseret, h

vilke foranstaltninger, d
er kan idømmes. Når d

er i særlovgivningen gi
ves hjemmel til at

idømme foranstaltninge
r, er det sædvanligt at p

ræcisere, at der kan idø
mmes foranstaltninger 

efter kriminalloven.
Med den nuværende fo

rmulering, kan der i prin
cippet idømmes en hvi

lken som foranstaltning
.

Det fremgår af bemærk
ningerne til § 9 i lovfors

laget blandt andet, at d
et forventes, at de fora

nstaltninger, der

idømmes for overtræde
lse af loven normalt vil 

udmåles mellem bøde 
og anstaltsanbringelse

 af op til 2 års varighed
.

Jeg skal gøre opmærks
om på, at der i dag idø

mmes anstaltsanbringe
lse af en betydeligt læn

gere varighed end 2 år



for indførsel, salg eller 
besiddelse af store mæ

ngder hash. Hvis det fa
stholdes, at hensigten 

er, at der højst skal kun
ne

idømmes 2 års anstalts
anbringelse for overtræ

delse af loven, vil det in
debære en væsentlig fo

rmildelse af

foranstaltningsniveaue
t i sager om euforiseren

de stoffer.

Ved formuleringen af b
emærkningerne er det 

muligvis taget i betragt
ning, at det af den gæld

ende lovgivning om
euforiserende stoffer fr

emgår, at der højst kan
 idømmes fængsel í 2 å

r. Højesteret har dog fa
stslået, at

bestemmelsen ikke er 
til hinder for, at der i Gr

ønland kan idømmes m
ere end 2 års anstaltsa

nbringelse, da der ikke
findes strafferammer i G

rønland.

Når der i de danske reg
ler er indført en begræn

sning af længden af for
anstaltningen for overtr

ædelse af

særlovgivningen, skal d
et ses i sammenhæng 

med, at den danske str
affelov har en bestemm

else, der omhandler
grove overtrædelser på

 dette område. Vi har ik
ke en tilsvarende beste

mmelse i den grønland
ske kriminallov.

Det fremgår endvidere 
af bemærkningerne til l

oven, at de nugældend
e regler om euforiseren

de stoffer ophæves

med ikrafttrædelsen af 
den nye lov. For en god

 ordens skyld vil jeg næ
vne, at jeg ikke kan se,

 at dette fremgår
udtrykkeligt af lovforsla

get, men det bliver form
entlig indført í ikrafttræ

delsesbestemmelserne
 i den vedtagne lov.

Inussiarnersumik inuull
uaqqusillunga/Med ven

lig hilsen

Kirsten Thomassen Nunap eqqartuussisuu
nera/Landsdommer

Nunatta Eqqartuussisu
uneqarfia/Grønlands La

ndsret
Jens Kreutzmannip Aq

qutaa 5, Postboks 1040
, 3900 Nuuk

Oqarasuaat/Telefon (+
299) 36 39 00

Fælles postkasse: post
 landsret @eqqartuuss

ivik.gl/post. landsret @
damstalgl

Allakkasuaat/Fax (+299
) 32 39 75

ivik.el/ | | Fra: Ajâja Gaarn Bastia
nsen <ajbha@nanoq g

l>

Sendt: 18. november 2
019 16:30

Til: Formandens Depar
tement <gavsec@nano

q.gl>; Officiel post til De
partementet for Natur, 

Miljø og Forskning
<pan@nanoq.gl>; Fina

nsdepartementet <aed
@nanordq gl>; Officiel 

post til IAN < >;

Udenrigsanliggender <
nap@nanoq.gl>; Officie

l post til IKIN <ikin@na
naq.gl>; Departemente

t for Fiskeri og Fangst
<apnn@nanoq.gl>; De

partementet for Sociale
 Anliggender og Justits

området <iian@nanoq.
gl>; Departementet for

Erhverv, Arbejdsmarke
d, Handel og Energi <IS

IIN@nanaq.gl>; Officie
l post til ASN Råstofde

partementet
<asn@nanoqgl>; avan

naata@avannaata.gl; q
eqertalik@qeqertalik.gl

; Kommune Kujalleq < 
j >;

sum@sum.dk; past@a
mbhudsmand.gl; ro@g

lstm.dk; Post Landsret 
<post.landsret@Doams

tal.gl>; Grønlands Polit
i

>; Landslægeembedet 
<nun@nanoqgl>; Sund

hedsledelsen SHV <su
ndhedsledelsen @peqg

ik.gl>;

Allorfik <Allorfik@allarf
ik.gl>; Hans Chr. Floria

n <hceflarian@hatmail.
com>; Formanden for P

K <farmanden@pk.gl>
;

Lisa Christiansen <LIC
H@nanaq,gl>; sorlak@

soarlak.gl; Queqqata@
queqqata.gl; Kommune

garfik@sermersooq.gl;

past. rig@damstal Emne: Høring over For
slag til Inatsisartutlov n

r. x af xx.xxx 2020 om 
euforiserende stoffer (N

anoq - ID nr.: 1213459
7)

Peqqissutsimut Naalak
kersuisoqarfiup matum

uuna "Uunga siunnersu
ut: Ikiaroornartoq pillug

u Inatsisartut inatsisaat
"

tusarniaassutitut nassiu
ppaa. Siunnersuut UKA

2020-mi saqqummiunn
eqassasoq naatsorsuu

tigineqarpoq.

Siunnersuummut nassi
unneqartumut oqaaseq

aatit Peqqissutsimut Na
alakkersuisoqarfimmut

 kingusinnerpaamik

ataasinngorneq ulloq 2
3. december 2019 nal. 

13:00 nassiutereeqqun
eqarput.

Departementet for Sun
dhed fremsender herm

ed "Forslag til Inatsisar
tutlov om euforiserende

 stoffer i høring. Forsla
get

forventes fremsat i EM
2020.



Eventuelle bemærkning
er til det fremsendte for

slag bedes være Depa
rtementet for Sundhed 

i hænde senest den 23
.

december 2019 kl. 13:0
0.

Inussiarnersumik inuull
uaqqusillunga

Med venlig hilsen Inussiarnersumik Inuul
luaqqusillunga

Med venlig hilsen Best regards Ajâja Bastiansen Inatsisileritooq Jurist Legal Officer Peqqissutsimut Naalak
kersusisoqarfik

Departementet for Sun
dhed

Ministry of Health P.O. Box xx . 3900 Nuu
k

Oq./Tel.: +299 346619 ajba@nanaq.gl www.naalakkersuisut.g
l



Nuuk d. 20.12.2019 Høringssvar fra Grønla
nds Lægeforening vedr

ørende ” Forslag til Ina
tsisartutlov nr. xx af xx.

xxx 2020 om
euforiserende stoffer” Vi anbefaler, at man af

venter den forsøgsordn
ing, der aktuelt er i gan

g i Danmark angående
 medicinsk

cannabis, inden man e
ventuelt lovliggør cann

abisolier eller produkte
r med CBD-olie, der ind

eholder mindre
end 0,2 % THC. Forsøgsordningen er 4

-årig og startede 1. jan
uar 2018, se indsatte li

nk:

https://laegemiddelstyr
elsen.dk/da/special/me

dicinsk-cannabis/borge
re/forsoegsordningen-m

ed-
medicinsk-cannabis For nuværende er der 

ingen valid evidens for 
gavnlig medicinsk effek

t ved brugen af ovennæ
vnte produkter

og vi frygter, at produkt
erne kan blive anvendt

 i forkerte sammenhæn
ge. Det er vigtigt, at de

r først skabes
klarhed over, hvilke tils

tande, hvis nogen, prod
ukterne har gavnlig effe

kt overfor, inden

sundhedsprofessionelle
 kan anvende produkte

t.

På vegne af Grønlands
 Lægeforening

Marianne Welzel Ande
rsen



IMIGASSAO IKIAROO
RNARTORLU

PILLUGIT SIUNNERSU
ISOOOQATIGIIT

? AA + ALKOHOL- OG
 NARKOTIKARÅDET

Til: Departementet for S
undhed

Fra: Alkohol- og Narko
tikarådet

Dato: 2. januar 2019 Alkohol- og Narkotikarå
dets høringssvar på Fo

rslag til Inatsisartutlov o
m euforiserende stoffer

Alkohol- og Narkotikarå
det har modtaget forsla

get på "Forslag til Inats
isartutlov om euforisen

de stoffer”.
Alkohol- og Narkotikarå

det har følgende bemæ
rkninger:

Alkohol- og Narkotikarå
det er overordnet enig 

i hele ideen og overvej
elserne bag at ændre l

ovgivningen.

Dette forudsætter dog,
 at man indarbejder føl

gende i loven:

Kommentarer til de enk
elte bestemmelser:

Jeg foreslår, at formule
ringen i § 1, stk. 2, ” Na

alakkersuisut kan fasts
ætte regler om...” ændr

es til
"Naalakkersuisut kan b

estemme...”

Samme ønske til ændr
ing af formulering i § 2,

 stk. 1, ” Naalakkersuis
ut kan fastsætte regler 

om...” ændres

til "Naalakkersuisut kan
 bestemme...”

Derved vil bestemmels
en i sin ordlyd have sam

me indhold som den til
svarende danske beste

mmelse og
man dermed ikke utilsig

tet risikerer fortolknings
tvivl. Ved at bruge en a

nden formulering end i 
den danske

lov skaber man grobun
d for tvivl om, hvorfor d

er er forskel, når lovene
 på de fleste andre omr

åder er
identiske. Inatsiartutloven forvent

es sat i kraft pr. 1. juli 2
020 jf. § 6. I den forbind

else skal der gøres opm
ærksom på,

at det er tvingende nød
vendigt, at den tilhøren

de bekendtgørelse træ
der i kraft samtidig med

 loven.
Såfremt man ikke sikre

r dette, vil det medføre
 at man lovliggør enhve

r form for besiddelse m
v. af

euforiserende stoffer sa
mt at allerede verseren

de sager falder bort. Et
 forslag kunne være at 

man først
vælger at sætte loven i

 kraft et halvt år efter ku
ndgørelse således der 

er tid til at udarbejde

bekendtgørelsen. Denn
e problemstilling er af a

llerstørste bekymring o
g set med ANR øjne m

å det også
være ekstremt vigtigt, a

t vi ikke risikerer (ved e
t uheld} får en periode,

 hvor euforiserende sto
ffer er lovlige.

Og så lige en lovteknis
k kommentar: Det er i §

 6 anført, at man med d
enne lov ophæver lov n

r. 169 af 24.

maj 1955 om euforisere
nde stoffer (der er en ri

gslov vedtaget af Folke
tinget. Rådet er i tvivl o

m, at dette er
den helt rigtige formule

ring og vil derfor foreslå
, at man forelægger de

tte for Rigsombudsman
den for at

sikre det er rette fremg
angsmåde for ophæve

lsen af en lov, der er ve
dtaget af Folketinget.



IMIGASSAQ IKIAROO
RNARTORLU

PILLUGIT SIUNNERSU
ISOOOQATIGIIT

ALKOHOL- OG NARKO
TIKARÅDET

Kommentarer til bemæ
rkningerne til lovforslag

et

Under pkt. 1 af de almi
ndelige bemærkninger 

er der henvist til en lov
ændring i Danmark i 20

18. Man kunne

med fordel notere, at d
er var tale om ændring

 af bekendtgørelsen om
 euforiserende stoffer. 

I samme afsnit
er det anført, at der ” M

ed lovforslaget gives de
r samme adgang til vis

se cannabisolier eller p
rodukter med

CBD-olie, som borgern
e i Danmark har.”. Det 

bør præciseres, at det 
ikke fremgår at loven, m

en skal
fastsættes i en bekend

tgørelse om euforisere
nde stoffer.

Under pkt. 2 er der anf
ørt, at det foreslås, at m

an udarbejder en beke
ndtgørelse. Det er vigti

gt igen at

pointere, at denne beke
ndtgørelse er nødvend

ig for ikke derved at lov
liggøre euforiserende s

toffer.

I bemærkningerne til lo
vforslaget § 5 kunne m

an med fordel supplere
 den nuværende ordlyd

 i 1. sætning
med følgende præciser

ing: ” Dvs. fra advarsel
 til anstaltsanbringelse 

samt sanktioner overfo
r særlige

persongrupper.”.



KOMMUNE KUJALLEQ POSTBOKS 514 · 3920
 Qaqortoq

Departementet for Sun
dhed

Postboks 1160 3900 Nuuk pn@nanoq.gl ajba@nanoq.gl ULLOQ J. NR. IMMIKK
OORTORTAQARFIK A

LL NR

DATO J. NR. FORVAL
TNING BREV NR.

03-01-2020 Kommunal
direktøren 1900469

Høring af forslag til ina
tsisartutlov nr. xx af xx.

 xxx 2020 om euforiser
ende stoffer

Kommune Kujalleq har
 gennemgået det lovfor

slag med bemærkninge
r, der er offentliggjort p

å
selvstyrets høringsport

al den 10. december 20
19 med svarfrist til 6. ja

nuar 2020, og som er

modtaget i kommunen 
i indbudt høring den 9. 

december 2019.

Kommunen går ud fra, 
at tidligere fremsendte 

udkast til lovforslag sam
tidig er tilbagekaldt.

Kommunen har herefte
r følgende bemærkning

er til forslaget:

Overordnet finder Kom
mune Kujalleq det ukla

rt, om selvstyret har ko
mpetence til at vedtage

 en

sådan lov. Området har — bortset
 fra medicinsk anvende

lse af cannabis — hidti
l været reguleret af dan

sk

lovgivning. Lovgivningen om eufor
iserende stoffer er ikke

 beskrevet som et sags
område i bilaget til

selvstyreloven. Samtidig fremgår det a
f selvstyrelovens § 4:

POSTBOKS 514, 3920
 QAQORTOQ TELEFO

N (+299) 7041 00) TEL
EFAX (+299) 70 41 77 

GRØNLANDSBANKEN
 6471-100019-2 GIROB

ANK 6100902



”§ 4. Naalakkersuisut o
g regeringen kan aftale

, at sagsområder, der a
lene vedrører grønland

ske

anliggender, og som ik
ke er nævnt i bilaget, k

an overtages af Grønla
nds Selvstyre.”

Kommunen er ikke bek
endt med, hvorvidt en s

ærlig grønlandsk regule
ring af området for

euforiserende stoffer ka
n falde ind under begre

bet i lovbestemmelsen 
”alene vedrører

grønlandske anliggend
er”, og om der har vær

et ført forhandlinger me
d staten om sagområde

ts

overtagelse. Kommunen finder det n
ødvendigt, at der redeg

øres grundigt for disse 
spørgsmål i lovforslage

ts

bemærkninger. Det er efter kommunen
s opfattelse således ku

n medicinsk anvendels
e af cannabis og evt. a

ndre
euforiserende stoffer, s

om klart falder ind unde
r selvstyrets lovgivning

skompetence, se herve
d

også følgende bemærk
ninger til § 4 i forslaget

 til lov nr. 1518 af 18. d
ecember 2018 om ænd

ring

af lov om forsøgsordnin
g med medicinsk canna

bis og lov om euforiser
ende stoffer.

”Loven kan ved kongel
ig anordning sættes i k

raft for Grønland, hvilke
t dog ikke er relevant, d

a

kompetencen til at fast
sætte regler inden for s

undhedsområdet er ov
ergået til hjemmestyret

s

myndigheder.” Det fremgår dernæst a
f de almindelige bemæ

rkninger til lovforslaget
, at det forudsættes, at

 der

udstedes en bekendtgø
relse med samme ikraf

ttrædelsestidspunkt so
m loven.

Kommunen er enig i de
tte synspunkt, da der i 

modsat fald vil opstå en
 situation, hvor besidde

lse

og salg mv. af euforise
rende stoffer er lovligt i

 Grønland.

Kommunen forventer n
aturligvis, at et udkast t

il en sådan bekendtgør
else sendes i høring,

herunder i kommunern
e, i god tid, inden den s

kal træde i kraft.

Kommunen er derimod
 ikke enig i følgende cit

at fra de almindelige be
mærkninger:

”Med lovforslaget gives
 der samme adgang til 

visse cannabisolier elle
r produkter med CBD-o

lie,

som borgerne i Danma
rk har. Det betyder, at d

et som forbruger ikke v
il være ulovligt at købe

POSTBOKS 514, 3920
 QAQORTOQ TELEFO

N (+299) 704100) TELE
FAX (+299) 70 41 77 G

RØNLANDSBANKEN 6
471-100019-2 GIROBA

NK 6100902



eller anvende cannabis
olier eller produkter me

d CBD-olie, der indeho
lder mindre end 0,2 %

THC.” Dette forhold reguleres
 netop ikke af lovforslag

et, men skal reguleres 
af den bekendtgørelse,

 som

skal udstedes. Omkring den kriminalre
tlige sanktionering bem

ærker kommunen, at d
et bør overvejes at søg

e

afklaret, om en grønlan
dsk lovgivning på områ

det må formodes at ind
ebære ændringer i det

hidtidige sanktionsnive
au for narkokriminalitet

, og om der kan evt. væ
re behov for, at søge

indført en regel i krimin
alloven svarende til den

 danske straffelovs § 1
91.

Med venlig hilsen Michael Mikkelsen Chefkonsulent POSTBOKS 514, 3920
 QAQORTOQ TELEFO

N (+299) 70 41 00) TEL
EFAX (+299) 70 41 77 

GRØNLANDSBANKEN
 6471-100019-2  GIRO

BANK 6100902



a Dato: 19. december 2
019

POLITIMESTEREN I G
RØNLAND J.nr.: 35PM

-10162-00081-19

Imaneq 22 - Postbox 1
006 - 3900 Nuuk LSK

Telefon (+299) 70 14 4
8 - Telefax (+299) 32 4

1 94

Denne skrivelse er alen
e fremsendt pr. mail til:

pn&nanoq.gl samt ajba@nanog.gl Høringssvar fra Grønla
nds Politi - forslag til In

atsisartutlov om euforis
erende stoffer

Grønlands Politi har no
teret sig, at lovforslage

t i det væsentligste er æ
ndret således den imød

ekommer de

bekymringer der var om
kring opbygningen af lo

ven i tidligere fremsend
t høringsmateriale.

Kommentarer til de enk
elte bestemmelser:

Grønlands Politi foreslå
r, at formuleringen i § 1

, stk. 2, ” Naalakkersuis
ut kan fastsætte regler 

om...” ændres

til "Naalakkersuisut kan
 bestemme. .….”.

Samme ønske til ændr
ing af formulering i § 2,

 stk. 1, ” Naalakkersuis
ut kan fastsætte regler 

om...” ændres

til ”Naalakkersuisut kan
 bestemme. .….”.

Derved vil bestemmels
en i sin ordlyd have sam

me indhold som den til
svarende danske beste

mmelse og man

dermed ikke utilsigtet r
isikerer fortolkningstviv

l.

Inatsiartutloven forvent
es sat i kraft pr. 1. juli 2

020 jf. § 6. I den forbind
else vil Grønlands Polit

i gøre

opmærksom på, at det
 er tvingende nødvendi

gt, at den tilhørende be
kendtgørelse træder i k

raft samtidig med
loven. Såfremt man ikk

e sikrer dette, vil det m
edføre at man lovliggør

 enhver form for besidd
else mv. af

euforiserende stoffer sa
mt at allerede verseren

de sager falder bort. Et
 forslag kunne være at 

man først vælger

at sætte loven i kraft et
 halvt år efter kundgøre

lse således der er tid ti
l at udarbejde bekendtg

ørelsen.

Derudover er der i § 6 
anført, at man med den

ne lov ophæver lov nr. 
169 af 24. maj 1955 om

 euforiserende
stoffer. Grønlands Polit

i vil foreslå, at man fore
lægger dette for Rigsom

budsmanden for at sikr
e det er rette

fremgangsmåde for en
 lov, der er vedtaget af 

Folketinget.



Kommentarer til bemæ
rkningerne til lovforslag

et

Under pkt. I af de almin
delige bemærkninger e

r der henvist til en lovæ
ndring i Danmark i 201

8. Man kunne
med fordel notere, at d

er var tale om ændring
 af bekendtgørelsen om

 euforiserende stoffer. 
I samme afsnit er

det anført, at der ” Med
 lovforslaget gives der 

samme adgang til visse
 cannabisolier eller pro

dukter med
CBD-olie, som borgern

e i Danmark har.”. Det 
bør præciseres, at det 

ikke fremgår at loven, m
en skal

fastsættes i en bekend
tgørelse om euforisere

nde stoffer.

Under pkt. 2 er der anf
ørt, at det foreslås, at m

an udarbejder en beke
ndtgørelse. Det er vigti

gt igen at

pointere, at denne beke
ndtgørelse er nødvend

ig for ikke derved at lov
liggøre euforiserende s

toffer.

I bemærkningeme til lo
vforslaget § 5 kunne m

an med fordel supplere
 den nuværende ordlyd

 i 1. sætning

med følgende præciser
ing: ” Dvs. fra advarsel

 til anstaltsanbringelse 
samt sanktioner overfo

r særlige

persongrupper.”. Line Mika Skpv ” —



Til: Ajâja Gaarn Bastian
sen (ajba@nanoq.gl), D

epartementet for Sundh
ed (pn@nanoq.gl)

Fra: Kristoffer Madsen 
Strandhauge (krms@n

anoq.gl)

Titel: Vs: HØRING ove
r Forslag til Inatsisartut

lov nr. xx af xx.xxx 202
0 om euforiserende sto

ffer

Sendt: 09-12-2019 10:3
1

Bilag: 8.12. Høringsbre
v Inatsisartutlov om eu

foriserende stoffer KAL
.docx; 8.12. Høringsbre

v Inatsisartutlov om
euforiserende stoffer D

K.docx; 8.12 Udkast til 
Inatsisartutlov om eufo

riserende stoffer KAL.d
ocx; 8.12 Udkast til

Inatsisartutlov om eufo
riserende stoffer DK.do

cx; 8.12. udkast Bemæ
rkninger til forslag om e

uforiserende stoffer
KAL.docx; 8.12. udkas

t Bemærkninger til fors
lag om euforiserende s

toffer DK.docx; 8.12. F
orsendelsesliste til

høring af forslag til Inat
sisartutlov om euforise

rende stoffer.pdf;

Departementet for Natu
r og Miljø takker for mu

ligheden for at kommen
tere på "Forslag til Inat

sisartutlov om
euforiserende stoffer". Forslaget ligger uden fo

r Departementets resso
rtområde og Departem

entet har derfor ingen b
emærkninger.

Inussiarnersumik Inuul
luaqqusillunga

Med venlig hilsen Kristoffer Strandhauge Fuldmægtigi / Fuldmæ
gtig

GOVERNMENT OF GR
EENLAND

Pinngortitamut Avatagi
isinullu Naalakkersuiso

qarfik

Departementet for Natu
r og Miljø

Ministry of Nature and 
Environment

P.O. Box 1614. 3900 N
uuk

Oq./Tel.: +299 34 67 96 krms@nanoq.gl wwyw.naalakkersuisut.
gl

Peqqissutsimut Naalak
kersuisoqarfiup matum

uuna "Uunga siunnersu
ut: Ikiaroornartoq pillug

u Inatsisartut inatsisaat
"

tusarniaassutitut nassiu
ppaa. Siunnersuut UPA

2020-mi saqqummiunn
eqassasoq naatsorsuu

tigineqarpoq.

Siunnersuummut nassi
unneqartumut oqaaseq

aatit Peqqissutsimut Na
alakkersuisoqarfimmut

 kingusinnerpaamik

ataasinngorneq ulloq 6
. januar 2020 nal. 13:00

 nassiutereeqquneqarp
ut.

Departementet for Sun
dhed genfremsender h

ermed "Forslag til Inats
isartutlov om euforisere

nde stoffer" i høring.
Forslaget forventes fre

msat i FM2020.



Til: Ajâja Gaarn Bastian
sen (ajba@nanoq.gl)

Fra:  Ajâja Gaarn Basti
ansen (ajba@nanoq.gl

)

Titel: Vs: HØRING ove
r Forslag til Inatsisartut

lov nr. xx af xx.xxx 202
0 om euforiserende sto

ffer
Sendt: 10-12-2019 08:0

4

Til: Ajâja Gaarn Bastian
sen (ajba@nanoq.gl)

Fra: Officiel post til ISII
N (ISIIN@nanoq.g!)

Titel: Sv: HØRING ove
r Forslag til Inatsisartut

lov nr. xx af xx.xxx 202
0 om euforiserende sto

ffer

Sendt: 09-12-2019 09:5
0

Kære Ajâja Bastiansen
,

Tak for det fremsendte
.

Departementet for Erhv
erv, Energi, Forskning 

og Arbejdsmarked har 
ingen bemærkninger til

 det

fremsendte. Vh Henrik Rud Jensen Til: Departementet for S
ociale Anliggender og J

ustitsområdet (iian@na
noq.gl), Officiel post til 

ASN
Råstofdepartementet (a

sn@nanoq.g!), Officiel 
post til APNN Naalakke

rsuisoqarfik (apn@nan
oq.gl),

Udenrigsanliggender (n
ap@nanoq.gl), Officiel 

post til IKIN (ikin@nano
q.gl), Qeqqata Kommu

nia
(qeqqata@qeqqata.gl),

 Kommuneqarfik Serme
rsooq (kommuneqarfik@

sermersooq.gl), Sundh
edsledelsen

SHV (sundhedsledelse
n@peqqik.gl), Kommun

e Kujalleq (kommune@
kujalleq.gl), Landslæge

embedet
(nun@nanoq.gl), Hans

 Chr. Florian (hcflorian@
hotmail.com), Formand

en for PK (formanden@
pk.gl),

Departementet for Soc
iale Anliggender og Jus

titsområdet (iian@nano
q.gl), Allorfik (Allorfik@

allorfik.gl),
Departementet for Erhv

erv, Arbejdsmarked, Ha
ndel og Energi (ISIIN@

nanoq.gl), sum@sum.d
k

(sum@sum.dk), Lisa C
hristiansen (LICH@nan

oq.gl)

Fra: Ajâja Gaarn Bastia
nsen (ajba@nanoq.gl)

Titel: HØRING over Fo
rslag til Inatsisartutlov n

r. xx af xx.xxx 2020 om
 euforiserende stoffer

E-mailtitel: HØRING ov
er Forslag til Inatsisartu

tlov nr. xx af xx.xxx 202
0 om euforiserende sto

ffer (Nanoq - ID nr.:
12522166) Sendt: 08-12-2019 20:3

0

Peqqissutsimut Naalak
kersuisoqarfiup matum

uuna "Uunga siunnersu
ut: Ikiaroornartoq pillug

u Inatsisartut inatsisaat
"

tusarniaassutitut nassiu
ppaa. Siunnersuut UPA

2020-mi saqqummiunn
eqassasoq naatsorsuu

tigineqarpoq.

Siunnersuummut nassi
unneqartumut oqaaseq

aatit Peqqissutsimut Na
alakkersuisoqarfimmut

 kingusinnerpaamik
ataasinngorneq ulloq 6

. januar 2020 nal. 13:00
 nassiutereeqquneqarp

ut.

Departementet for Sun
dhed genfremsender h

ermed "Forslag til Inats
isartutlov om euforisere

nde stoffer" i høring.

Forslaget forventes fre
msat i FM2020.

Eventuelle bemærkning
er til det fremsendte for

slag bedes være Depa
rtementet for Sundhed 

i hænde senest den
6. januar 2020 kl. 13:00

.



Til: Departementet for S
undhed (pn@nanoq.gl)

, Ajâja Gaarn Bastianse
n (ajba@nanoq.gl)

Fra: Grønlands Erhverv
 (ga@ga.g|)

Titel: GE's bemærkning
er til forslag til lov om e

uforiserende stoffer

Sendt: 03-01-2020 13:2
0

Grønlands Erhverv har
 ingen bemærkninger t

il forslaget.

Inussiarnersumik inuull
uaqqusillunga/ Med ve

nlig hilsen/ Kind regard
s

Karsten Lyberth-Klause
n

mail: klausen@ga.gl -T
If. 584101 eller 363711

Allaffeqarfiup pisortaa/ 
Sekretariatschef/ Head

 of Secretariat



Til: Departementet for S
undhed (pn@nanoq.gl)

Cc:  Ajâja Gaarn Bastia
nsen (ajba@nanoq.gl)

Fra: Line Gravesen (LI
GR@SUM.DK)

Titel: Angående høring
 til forslag til Inatsisartu

tlov om euforiserende s
toffer

Sendt: 19-12-2019 06:1
4

Til Departementet for S
undhed

Sundheds- og Ældrem
inisteriet har ingen bem

ærkninger til høring ved
r. forslag til Inatsisartut

lov om euforiserende

stoffer. Vi takker for mulighede
n for at afgive svar til lo

vforslaget.

Med venlig hilsen Line Gravesen Praktikant Sundhedsjura og Psyk
iatri

Dir. tlf. 23 47 48 46 Mail: ligr@sum.dk Sundheds- og Ældrem
inisterlet © Holbergsga

de 6 ©

1057 København K « T
if. 7226 9000 e Fax 722

6 9001 s wyww.sum.dk



Ulloq/Dato: 10.12.2019 Kommuneqarfik Serme
rsooq

Pisortaqatigiit Allatseqa
rfiat = Ledelsessekreta

riatet

Departementet for Sun
dhed

Postboks 1160 3900 Nuuk Telefon: +299 34 50 00 pn@nanog.gl Høring vedrørende "Fo
rslag til Inatsisartutlov n

r.x af xx.xxx 2020 om
euforiserende stoffer” Vi takker for mulighede

n for at afgive høringsv
ar, men vi har ikke nog

le bemærkninger fra

Kommuneqarfik Serme
rsooq om høring vedr. 

forslag til Inatsisartutlov
 om euforiserende stoff

er.

Med venlig hilsen Pisortaqatigiit Allatseqa
rfiat — Ledelsessekreta

riatet
Kommuneqarfik Serme

rsooq



Isumaginninnermut Su
lisoqarnermullu Naalak

kersuisoqarfik
Departementet for Soc

iale Anliggender og Arb
ejdsmarked

Til: Departementet for S
undhed

E-mail: zana@nanog.g
l , pn@nanoq.gl

GOVERNMENT OF GR
EENLAND

19-04-2022 Sags nr. 2022 - 9011 Akt. id. 19834240 Postboks 970 3900 Nuuk TIF. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 34 63 64 E-mail: isn@nanoq.gl www.naalakkersuisut.g
l

Høringssvar vedrørend
e forslag til Inatsisartut

lov om eufo-

risende stoffer Departementet for Sun
dhed har bedt om hørin

gssvar med frist d. 12. 
05. 2022 vedrørende

forslag til Inatsisartutlov
.

Departementet for Soc
iale Anliggender og Arb

ejdsmarked har ingen b
emærkninger.

Med venlig hilsen Susanne Lea Qvist-Aa
en

Departementet for Soc
iale Anliggender og Arb

ejdsmarked

1/1



Aningaasaqarnermul N
aligiissilaanermullu Naa

lakkersuisoqarfik
Departementet for Fina

nser og Ligestilling

Departement for Sundh
ed

Att: Zaynab Naji, Fuldm
ægtig, Jurist

zana@nanoq.gl; pn@n
anoq.gl;

Høringssvar fra Finans
 vedr. forslag til Inatsisa

rtutlov om euforiserend
e stoffer

Departementet for Fina
nser og Ligestilling har

 med tak modtaget udk
ast til forslag til

Inatsisartutlov om eufo
riserende stoffer til kom

mentering.

Departementet har følg
ende kommentarer til s

elve lovforslaget:

° § 1 nr. 2 kunne event
uelt fortjene en præcise

ring, sådan at den blive
r mere lig

den tilsvarende danske
 bestemmelse (LBK nr.

 1334 af 09/12/2019), h
vor

afgrænsningen specifik
t er "medicinsk øjemed

 som led i lægelig beha
ndling af

personer for stofmisbru
g".

° Sammenhængen me
llem § 1, nr. 2, og § 2, s

tk. 2, er uklar. Eksempe
lvis har

politiet og Toldfunktion
en brug for at udlevere

, modtage og besidde
euforiserende stoffer til

 brug for træning af der
es hunde. Sådanne ak

tiviteter

kan næppe karakterise
res som medicinske ell

er videnskabelig. Et an
det

eksempel kunne være 
virksomheder indenfor 

råstof- eller fiskeindust
rien som

har brug for et eller fler
e af de stoffer, der er e

ller måtte blive optaget
 på listen til

brug ved laboratorie un
dersøgelser eller frems

tilling af varer.

I bemærkningerne til lo
vforslaget afsnit 5 er de

t uklart, om forslaget sk
ønnes at have

konsekvenser for folke
sundheden eller ikke. D

isse er vel reelt uafklar
ede hvad angår

medicinske cannabispr
odukter (§ 1 nr. 2), hvo

rfor en nærmere omtale
 af viden-

grundlaget bag lovforsl
aget i de almindelige b

emærkninger kunne væ
re på sin plads.

Medicin er generelt gra
tis her i landet, i modsæ

tning til de fleste andre
 lande. Det

antages at lægeordiner
ede cannabisprodukter

 ligeledes skal være gr
atis. I (helt eller

delvist) bekræftende fa
ld, hvad skønnes meru

dgiften for Landskasse
n at blive?

Med venlig hilsen Carl Henrik Marcussen
, Specialkonsulent

Departementet for Fina
nser og Ligestilling

Direkte 34 chma@nanoq.gl Brevdato: 10-05-2022 Sagsnr. 2022-10353 Aktid. 20012911 P. O. Box 1037 3900 Nuuk Tel. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 34 63 50 E-mail: ced@nanoq.gl www.naalakkersuisut.g
l



Grønlands Politi fremse
nder, i anledning af hør

ing over forslag til Inats
isartutlov om euforisere

nde
stoffer, hermed sine be

mærkninger til lovforsla
get.

For så vidt angår den f
oreslåede § 4 lægges d

et til grund, at formålet 
med bestemmelsen er 

at give

sundhedsmyndigheder
ne adgang til at føre tils

yn med virksomheder m
.v., der i medfør af love

n har
tilladelse til at håndtere

, udlevere m.v. de stoff
er, som vil blive omfatte

t af en bekendtgørelse 
med

tilhørende lister over st
offer, der som udgangs

punkt er forbudt. Det be
mærkes, at bestemmel

sen
ses at være formuleret

 ganske bredt med hen
syn til adressaterne. En

dvidere skal det bemæ
rkes, at

der efter Grønlands Po
litis opfattelse ikke umi

ddelbart synes at være
 nogen anledning til at

formulere regler om tils
yn, bemyndigelse m.v. 

anderledes, end det er
 gjort i den danske lov 

om

euforiserende stoffer m
ed den tilhørende beke

ndtgørelses § 29. Best
emmelsen i udkastets s

4
forekommer således um

iddelbart overflødig.

For så vidt angår den f
oreslåede § 5, så fremg

år det, at overtrædelse
r kan medfører foransta

ltninger

efter reglerne i kriminal
loven, hvorefter det er 

anført, at bøder og kon
fiskation i henhold til di

sse
bestemmelser tilfalder 

Landskassen. Dette giv
er anledning til følgend

e bemærkninger:

Der er vedtaget en æn
dring af kriminalloven, 

så konfiskation fra 1. ju
li 2022 ikke længere vil

 være en

foranstaltning efter krim
inalloven, men i stedet 

en “anden retsfølge”. B
estemmelsen bør derfo

r
formuleres så der i det 

hele — i stedet for "fora
nstaltninger efter krimin

alloven” står

"foranstaltninger og an
dre retsfølger efter krim

inalloven".

Det foreslåede stk. 5 fo
rstås umiddelbart såled

es, at såvel bøder som
 konfiskation tilfalder

landskassen. Denne fo
rmulering vil således m

edføre, at konfiskation 
af f.eks. redskaber, has

hpiber,

det beslaglagte stof m.
v. tillige skal udleveres

 til selvstyret. Dette frem
står imidlertid lettere

upraktisk, hvorfor det k
an overveje at præcise

re, at der er tale om ud
byttekonfiskation, even

tuelt

ved i bemærkningerne 
at præcisere, at det for

udsættes, at stoffer og 
genstande uden værdi,

 såsom
hashpiber mv., fortsat d

estrueres af politiet i fo
rbindelse med afgørels

e og kosterberigtigelse
.

Grønlands Politi skal —
 som ved tidligere drøft

elser — generelt præci
sere, at det er tvingend

e

nødvendigt, at en beke
ndtgørelse med tilhøre

nde lister udfærdiges, s
å den kan træde i kraft

samtidig med loven, og
 at der i sundhedsvæse

net afsættes de fornød
ne ressourcer til Iøbend

e at

opdatere bekendtgørel
se og lister.

Grønlands Politi skal i d
en forbindelse henstille

 til, at en bekendtgørels
er og fremtidige ændrin

ger
heraf sendes i høring v

ed Grønlands Politi.



llorfik Pinngitsuuisinnaajunna
arnermik Paasisimasaq

arfik — Videncenter om
 Afhængighed

Departementet for Sun
dhed

Høringssvar Inatsisartu
tlov om euforiserende s

toffer
Allorfik takker for hørin

g af Forslag til Inatsisa
rtutlov om euforiserend

e stoffer.

Allorfik ser frem til, at d
er nu kommer en opda

teret lovgivning på omr
ådet, der

sikres hjemtagelse af k
ompetencen til at vurde

re hvilke stoffer, der ka
n fastsæt-

tes regler for ud over d
e internationale bestem

melser.

Allorfik ser det særdele
s vigtigt, at den planlag

te bekendtgørelse omk
ring en

nærmere definition af e
uforiserende stoffer og

 ikke løbende revision a
f de lister

over de euforiserende 
stoffer, der er omfattet 

af Inatsisartutloven, da
 der som

skrevet hele tiden tilkom
mer nye stoffer.

Det er dog Allorfiks opf
attelse, at der i forbinde

lse med lovens ikrafttræ
den bør

sikres information til int
eressenter og befolknin

gen omkring loven og d
ens til-

tænkte konsekvenser o
g at denne information 

løbende bør udvides og
 revide-

res. Inussiarnersumik inuull
uaqqusilluta

Med venlig hilsen Birgit V. Niclasen 19-04-2022 Sagsnr. 2022 - 8988 Dok. nr. 19831231 Allorfik Postboks 432 3900 Nuuk TI: +299 525343 Email: allorfik@allorfik.
gl

www.allorfik.gl 11



Meeqqanul, Inuusuttun
ul, Ilaqutariinnut Peqqis

sutsimullu Naalakkersu
isoq

Meeqqanul, Inuusuttun
uí, llaqutarinnul Peqqis

sutsimullu Naalakkersu
isoq

Inatsisartut llaqutariinnermut Peqq
issutsimullu Ataatsimiit

italiaq

Immikkoortoq 129 pillu
gu Ilaqutariinnermut Pe

qqissutsimullu
Ataatsimiititaliap saaffig

innissutaanut akissut

Ikiaroornartut pillugit In
atsisartut inatsisissaatt

ut siunnersuut pillugu im
mikkoortoq

129-mut tunngatillugu a
peqqutinut tallimanut n

assiunneqartunut qujan
agq.

Apeqqutisi ataani silittu
nik allaqqallutik allanne

qarput tulliullugulu taak
kununnga

akissutikka takuneqars
innaapput.

1. Inatsisissatut  siunne
rsuut  tassungalu atasu

p  nalunaarut
akuerineqassappata in

nuttaasunut peqqissus
aannut

sunniutigisinnaasaatut 
naatsorsuutigineqartut

nassuiaatigineqassasu
t Naalakkersuisoq qinn

uigineqarpoq.

Akissut: | Inatsisartut inatsisissaa
nnut nutaamut siunners

uut kiisalu nalunaarut

pingaarnertut marlunni
k siunertaqarpoq. Siulle

rtut inatsisartut aalajan
gigaasa

UKA2019/59-p aamma
 UKA2019/128-p ilalers

orneqarnissaat siunerta
araat,

tamatumalu saniatigut 
ikiaroornartunut allattui

ffik nutarterneqarpoq.

Ikiaroornartut pillugit in
atsimmi cannabisimik n

ioqqutissianut akuersaa
nnginneq

peerneqarpat taannalu
 annerpaamik 0,2%-mi

k killilimmik THC-mik a
kusamik

taarserlugu, nakkutilliin
issamik pisariaqartitsin

eq annertunerulissaaq,
 aamma

cannabisimik nioqqutis
sianik killiliussamik tass

annga qaangiisunik Ka
laallit

Nunaanut eqqussineq 
aarlerinarnerulersitsiss

aaq. Tamanna inuit
peqqissusaannut pitsaa

nngitsumik sunniuteqar
nermik kinguneqarsinn

aavoq,

taamaattorli sioqqutsillu
ni annertussusaata nal

ilernissaa ajornakusoor
sinnaavoq.

Nioqqutissiat assigiinng
itsorpassuarnik ilusillit m

atumani ilanngullugit uu
liat,

quliut, tiit, mamakujuit, 
nipittartut, uffaatit taraju

llit allarpassuillu THC-m
ik

annikitsumik imallit can
nabisimik nioqqutissiat

 nunarsuaq tamakkerlu
gu

niuerutigineqarput. Pin
gaaruteqarpoq malugis

sallugu nioqqutissiat ta
akkua

inatsit alla naapertorlug
u aaqgqiiffigineqarsima

sinnaapput, matumani 
ilanngullugu

soorlu inuussutissat im
aluunniit nakorsaatit pil

lugit inatsisip niogqutis
siat taakkua

inatsit taanna naaperto
rlugu, nioqqutissiat taa

kkua eqqunnissaanut in
atsimmik

unioqqutitsineruvoq. Ik
iaroornartut pillugit Inat

sisartut inatsisaat nalun
aarullu

inatsimmi sammisani a
llani taamatut allanngu

uteqanngilag. Tamanna
malugissallugu pingaar

uteqarpoq, taamaattum
ik sammisap pisariaqar

tumik

GOVERNMENT OF GR
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annertussusilimmik soo
rlu inuit peqqissuunera

ta illersornerneqarnera
t pillugu

aaqqiiffiginissaanut sul
i periarfissaqarmat.

2. lnatsisissatut siunne
rsuummut  ikaarsaariar

iarnissaq  pillugu

Naalakkersuisumut nas
suiaatigeqquneqarpoq,

 matumani
ilanngullugit a. Inuk inatsimmik ullum

ikkut atuuttumik unioqq
utitsippat, inatsilli

nutaaq atuutilereersoq 
aatsaat suliaq aalajang

iivigineqassappat.

Akissut: Unioqqutitsinermut  piff
issami inatsit atuuttoq n

aapertorlugu eqqartuus
sivik

eqqartuussissaaq. Eqq
artuussivimmi eqqartus

sinerup  suliarineqarne
ra

sioqqullugu qasukkaan
ermik imaluunniit sukan

nernerulersitsinermik p
isoqarpat

inatsimmi ikaarsaariarn
ermi malittarisassanik o

qaatigineqanngippat im
aluunniit

pissutsit immikkut illuin
nartut atuutinngippata t

amanna  aallaaviatigut
pingaaruteqassanngila

q. Ikaarsaariarnermi m
alittarisassat taamaattu

t inatsisartut

inatsisissaattut siunner
suummik imaluunniit na

lunaarummi saqquminn
gillat.

b. Suliat inunnut tunnga
sut aalajangiivigineqare

ersut, taamaattorli
suli naammassineqann

gitsut.

Akissut: Ikiaroornatut pillugit ina
tsisartut inatsisissaattu

t siunnersuutip atuutile
rnerani

siusinnerusukkut eqqar
tuussiviit aalajangiineri

 inatsimmit nutaamit ta
ssannga

sunnerneqartariaqanng
illat.

3. Naalakkersuisunit an
ingaasartuutigineqartus

sat 600.000,-kr-t

pillugit nakkutiginnittus
saatitaaneq tunngaviga

lugu
naalagaaffimminngaan

niit isumagineqarsinnaa
nnginnersut

Akissut: Soorlu apeqqut 1-mi al
laaserineqartutut nakku

tilliinissamik
pisariaqartitsinerunerup

 pilersinnaanera naatso
rsuutigineqarsinnaavoq

,

nakkutilliinerlu politiinit 
(naalagaaffik) suliarine

qassaaq inatsisartut ina
tsisisaattut

siunnersuummi immikk
ortumi "Pisortanut anin

gaasaqarnikkut allaffiss
ornikkullu

kingunerisassat" naats
orsinermi ilaannguneqa

nngilaq  oqaatigineqara
nilu.

Ikiaroornartut pillugit na
lunaarutip tusarniaassu

tigineqarnera tunngavig
alugu

Danmarkimi  Inatsisinik
 Atuutsitsinermut minis

teeriaqarfik  maannakk
ut

oqaloqatigineqarpog, in
atsisip allanngortinneqa

rneranut  atatillugu _ po
litiit

suliassaat erseqqarinn
erusumik oqallisigineqa

rlutik. Cannabisimik nio
qqutissiat

0,2% ataallugu THC-m
ik akullit pillugit aalajan

gersakkat qasukkarneq
arnissaata

atuutilersinneqarnissaa
ta kinguartinneqarnissa

a akissuteqaat apeqqu
taatillugu

pisariaqalersinnaavoq.
 Tamanna  tunngassute

qartutut isigineqassapp
at

llaqutariinnermut Peqq
issutsimullu  Ataatsimii

titaliaq __ ilisimatinneq
assaq

tusagassiorfinnullu nalu
naarutigineqassalluni.



4. Nakkutilliiartorneq qa
noq akuttutigisumik pis

assava? Kimit
suliarineqartassava? (N

akorsaaneqarfimmi  ato
rfilittanit imal.

Peqqissutsimut naalak
kersuisoqarfimmi atorfi

littanit)?

Akissut: Nakkutilliinermut malitt
arisassat  ikiaroornartu

t pillugit  nalunaarumm
i

pingaarnertut aaqqiffigi
neqarnissaat naatsorsu

utigineqarpoq, suliassa
q taanna

Nunatta Nakorsaaneqa
rfianut tunniunneqassa

aq.

Pisariaqarneratut akulik
itsigisumik piffinnilu pis

ariaqartitsiffiusuni nakk
utillinneq

naammassineqartassa
aq. Ikiaroornartunik pin

gaarnertut inatsisinut

naapertuuttumik atuine
q eqqarsaatigalugu peq

qinnissaqarfiup oqartus
saaffiani

pissaaq, nakkutilliilluni 
angalanernut pisariaqa

rtitsinerup  annertussus
ia

killeqassalluni, taassum
alli saniatigut nersutinik

 nakorsaqarnermut tun
ngasunit

inatsisitigut killilimmik a
torneqarsinnaavoq kiis

alu politiini akitsuuserin
ermillu

oqartussani soorlu qim
minik sungiusaanermu

t.

5. Qinnuteqarnissamut
 ilitsersuummik suliaqa

rtoqassanersoq?
Ersarissumik  kikkut  su

milu  nioqqutigineqarsin
naanerannik

piumasaqaatit assigisa
alu allassimaniassamm

ata

Akissut: Inatsit atuutilerpat ilitse
rsuummik  qinnuteqarn

ermullu immersugassa
mik

piareersimasunik peqa
ssaaq. Suliaq taanna a

allartereerpoq.

Inussiarnersumik inuull
uaqqusilluta

Mimi Karlsen Meeqqanut, Inuusuttun
ut, Ilaqutariinnut Peqqis

sutsimullu Naalakkersu
isoq


