19. september 1989 EM 1989/32
Bemærkninger til forslag til Landstingslov om Grønlands
Stednavneudvalg.
Almindelige bemærkninger.
Autorisation af grønlandske stednavne har tidligere været foretaget af et stednavneudvalg, hvis medlemmer
blev udpeget af ministeren for Grønland.
Ved Lov for Grønland om stednavne (Lov nr. 555 af 30.
november 1983) blev kompetencen til at fastsætte regler
om navngivning af lokaliteter inden for det grønlandske
territorium overført til Hjemmestyret pr. 1. januar
1984. Siden dette tidspunkt har autorisationen af stednavne manglet et egentligt regelgrundlag, mens administrationen af den overførte kompetence vedrørende stednavne er blevet foretaget af Grønlands sprognævn.
Autorisationen af grønlandske stednavne henlægges herved til et egentligt stednavneudvalg, for hvis virksomhed Landsstyret fastsætter nærmere retningslinier.
Administrativt er opgaverne hidtil varetaget af Grønlands Sprognævn, der for tiden har 1 akademisk medarbejder med tilhørende sekretariatsbistand. Det forudsættes at opgaverne for Grønlands Stednavneudvalg og
Grønlands Sprognævn fortsat varetages af samme sekretariat. Sekretariatet er placeret for tiden på Ilisimatusarfik, men eventuelle andre muligheder er under overvejelse.
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Økonomisk indgår sekretariatsbetjeningen således også
som en del af Ilisimatusarfik's budget. Ved en flytning
bort fra Ilisimatusarfik vil der tilsvarende skulle
flyttes de økonomiske midler, der afsat hertil. Herudover vil der skulle afsættes et beløb til mødeafholdelse i udvalget. Forslaget forventes således at medføre
øgede udgifter på ca. 30.000,- årligt.
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser.
Ad § 1: Udvalget får til opgave at indsamle, registrere
og autorisere grønlandske stednavne, herunder retskrivning og forkortelser, bortset fra vej- og pladsnavne.
Endvidere får udvalget til opgave at give myndighederne
og offentligheden vejledning i spørgsmål vedrørende
stednavne i Grønland.
Autorisation forstås således, at udvalget tager stilling til samtlige forekommende stednavne indenfor grønlandsk territorium og godkender hvert enkelt navn i den
form, som udvalgets medlemmer er enige om. Vej- og
pladsnavne er dog henlagt til kommunernes kompetence.
Nye stednavne skal så vidt muligt defineres i samråd
med kommunalbestyrelsen, bygderådet og stedets beboere.
I stk. 3 tænkes der bl.a. på kommunerne.
Ad § 2: Medlemmerne tænkes udpeget blandt personer med
kendskab til grønlandske stednavne, ligesom der tages
behørigt hensyn til de nødvendige sproglige kvalifikationer. Der lægges vægt på, at der sikres størst mulig
kontinuitet i arbejdet. Genvalg kan finde sted.
Ad § 3: Der forudsættes ét samlet sekretariat for Grøn-

lands Stednavneudvalg og Grønlands Sprognævn.
Landsstyret bemyndiges til at fastsætte nærmere regler
om sekretariatsbetjeningen af sprognævnet. Herved er
der specielt tænkt på den fysiske placering af nævnet.

