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Se venligst vedhæftede brev samt bilag med Indenrigs- og Boligministeriets bemyndigelse til institutionschefer m.v. som
stemmemodtager ved fængslernes og arresthusenes foranstaltning af brevstemmeafgivning for grønlandske vælgere
med valgret til folketingsvalget i Grønland tirsdag den 1. november 2022 med henblik på videre foranstaltning. Evt.
spørgsmål bedes rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

 
Laura Thit Danielsen Hansen
Fuldmægtig
Kontoret for Demokrati, Valgenheden
Direkte telefon: 72 28 25 27
Mail: ltdh@im.dk   
 

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon: 72 28 24 00
valg.im.dk
 
Følg os på @valgDK

Sådan behandler vi personoplysninger
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Brevstemmeafgivning til folketingsvalget i Grønland tirs-
dag den 1. november 2022 

Tirsdag den 1. november 2022 - samme dag som i Danmark - afholdes der valg i Grøn-

land til Folketinget. 

Grønlandske vælgere, der opholder sig i Danmark, kan brevstemme til folketingsvalget 

i Grønland i enhver kommune her i landet på de steder, hvor enhver vælger kan brev-

stemme, dvs. som regel på borgerservicecenteret m.v., eller hos en stemmemodtager, 

der er udpeget af indenrigs- og boligministeren, jf. § 42, stk. 6, i lov om folketingsvalg i 

Grønland (lovbekendtgørelse nr. 2241 af 25. november 2021).  

Indenrigs- og Boligministeriet udpeger herved de institutionschefer eller disses sted-

fortrædere, som hører under Direktoratet for Kriminalforsorgen, til at virke som brev-

stemmemodtagere til folketingsvalget i Grønland.  

Ministeriet skal endvidere anmode Kriminalforsorgen om at sørge for, at personer 

med bopæl i Grønland, der er indsat i institutioner i Danmark under Kriminalforsor-

gen, får mulighed for at afgive brevstemme til valget i Grønland. Stemmeafgivningen 

må ske i så god tid, at brevstemmerne kan være fremme hos afstemningslederne i 

Grønland inden kl. 9.00 på valgdagen. Under hensyn hertil bør vælgere med fast 

bopæl i områder af Grønland, hvor postgangen ikke kan betragtes som re-

gelmæssig, snarest have tilbud om at brevstemme, selv om bekendtgørelsen af 

kandidater til folketingsvalg i Grønland ikke er sket. Kriminalforsorgen bedes i den an-

ledning sørge for, at vælgerne gøres opmærksomme på, at de har mulighed for at brev-

stemme igen, når fortegnelsen over kandidater til folketingsvalg i Grønland er be-

kendtgjort. Det vil da være den sidst afgivne brevstemme, der er fremkommet inden 

kl. 9 på valgdagen, som tages i betragtning. Vedlagt findes fortegnelsen over opstil-

lingsberettigede partier i Grønland. 

Grønlandske vælgere, der er indsat i institutioner i Grønland under kriminalforsorgen, 

kan brevstemme på institutionen, jf. § 42, stk. 3, i lov om folketingsvalg i Grønland.  

Ved brevstemmeafgivningen skal anvendes det brevstemmemateriale, som Indenrigs- 

og Boligministeriet har fået fremstillet til brug ved folketingsvalget i Danmark. Der 
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henvises til ministeriets brev af 5. oktober 2022 om brevstemmeafgivning på sygehu-

sene samt i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse til folketingsvalget den 1. no-

vember 2022, herunder afsnit 4 om brevstemmematerialet i det nævnte brev. På yder-

kuverten anføres ordet ”GRØNLAND” efter teksten ”Stemmeseddel til folketingsvalg”. 

Brevstemmesedlen skal udfyldes med navnet på et parti og/eller en kandidat, der op-

stiller til folketingsvalget i Grønland. 

Så snart Indenrigs- og Boligministeriet modtager bekendtgørelsen fra Rigsombuds-

manden i Grønland om de opstillede kandidater til folketingsvalget den 1. november 

2022 i Grønland, vil ministeriet fremsende bekendtgørelsen til Kriminalforsorgen til 

brug ved brevstemmeafgivningen. 

Til orientering tilføjes, at folketingsvalget på Færøerne finder sted den 31. oktober 

2022. Kriminalforsorgen vil modtage et særskilt brev herom. 

 

Med venlig hilsen 

Laura Hansen 



 

 

KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISOQARFIA 

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND 

 

 

 

 

Folketingimut Kalaallit Nunaanni qinersinissamut partiit 

qinigassanngortitsisinnaatitaasut 

 
Kalaallit Nunaanni Naalagaaffiup Sinniisoqarfiata folketingimut Kalaallit Nunaanni 

qinersinissamut partiit ataani allassimasut qinigassanngortitsisinnaatitaasut 

ilisimatitsissutigaa: 

 

 

 Atassut (A) 

 

 Demokraatit (D) 

 

 Inuit Ataqatigiit (IA) 

 

 Partii Naleraq (PN) 

 

 Siumut (S) 

 

 

 

 

Opstillingsberettigede partier til folketingsvalget i Grønland 
 

Rigsombudsmanden i Grønland kan til orientering oplyse, at følgende partier er 

opstillingsberettigede til folketingsvalget i Grønland: 

 

 

 Atassut (A) 

 

 Demokraterne (D) 

 

 Inuit Ataqatigiit (IA) 

 Partii Naleraq (PN) 

 

 Siumut (S) 

 

 

 

 

 

 

KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISUA, Nuuk, d. 5. oktober 2022. 

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND, Nuuk, d. 5. oktober 2022. 
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