
Til: info@capiocfr.dk (info@capiocfr.dk), info@danskgigthospital.dk (info@danskgigthospital.dk), kobenhavn@aleris-
hamlet.dk (kobenhavn@aleris-hamlet.dk), herning@aleris-hamlet.dk (herning@aleris-hamlet.dk),
esbjerg@aleris-hamlet.dk (esbjerg@aleris-hamlet.dk), info@saltkur.dk (info@saltkur.dk),
haslev@sclerosehospital.dk (haslev@sclerosehospital.dk), kontakt@skovhusprivathospital.dk
(kontakt@skovhusprivathospital.dk), mail@sanocenter.dk (mail@sanocenter.dk), ringsted@aleris-hamlet.dk
(ringsted@aleris-hamlet.dk), parken@aleris-hamlet.dk (parken@aleris-hamlet.dk), kontakt@specialhospitalet.dk
(kontakt@specialhospitalet.dk), hospicesonderjylland@hospice.rsyd.dk (hospicesonderjylland@hospice.rsyd.dk),
kontakt@gudenaahospice.dk (kontakt@gudenaahospice.dk), 141.info@ok-fonden.dk (141.info@ok-fonden.dk),
Kontakt@svanevighospice.dk (Kontakt@svanevighospice.dk), hospice@sanktlukas.dk
(hospice@sanktlukas.dk), aalborg@aleris-hamlet.dk (aalborg@aleris-hamlet.dk), Aleris-Hamlet Hospitaler
(aarhus@aleris-hamlet.dk) (aarhus@aleris-hamlet.dk), Anker Fjord Hospice (mail@ankerfjordhospice.dk)
(mail@ankerfjordhospice.dk), Diakonissestiftelsens Hospice (hospice@diakonissen.dk)
(hospice@diakonissen.dk), sekretariatet@vejlefjord.dk (sekretariatet@vejlefjord.dk), 'Region Hovedstaden'
(regionh@regionh.dk), 'Region Midtjylland' (kontakt@regionmidtjylland.dk), 'Region Nordjylland' (region@rn.dk),
'Region Sjælland' (regionsjaelland@regionsjaelland.dk), 'Region Syddanmark' (kontakt@regionsyddanmark.dk),
'filadelfia@filadelfia.dk' (filadelfia@filadelfia.dk), info@molholm.dk (info@molholm.dk),
sct.maria@hospice.rsyd.dk (sct.maria@hospice.rsyd.dk), Hospice@hospicedjursland.dk
(Hospice@hospicedjursland.dk), fil-hospice@filadelfia.dk (fil-hospice@filadelfia.dk), kcg@gigtforeningen.dk
(kcg@gigtforeningen.dk), hospicefyn@hospice.rsyd.dk (hospicefyn@hospice.rsyd.dk), info@hospice-aalborg.dk
(info@hospice-aalborg.dk), info@arresoedal-hospice.dk (info@arresoedal-hospice.dk), Hospice Sydfyn
(hospicesydfyn@hospice.rsyd.dk), hospice@hospice.rsyd.dk (hospice@hospice.rsyd.dk), hospice-
soeholm@hospice-soeholm.dk (hospice-soeholm@hospice-soeholm.dk), Hospice vendsyssel.dk (info@hospice-
vendsyssel.dk), Sclerosehospitalet i Ry (ry@sclerosehospital.dk), Hospice Sjælland (info@hosj.dk), Hospice
Limfjorden (info@hospicelimfjord.dk)

Cc: Rigsombudsmanden i Grønland (ro@gl.stm.dk), Grønlands Selvstyre (info@nanoq.gl), Grønlands
Repræsentation i København (info@ghsdk.dk), bibi@peqqik.gl (bibi@peqqik.gl), Regioner@regioner.dk
(Regioner@regioner.dk)

Fra: Valgenheden (valg@oim.dk)
Titel: B1) Brev til sygehuse om kandidater til folketingsvalget i Grønland
Sendt: 24-10-2022 12:58
Bilag: Kandidater til folketingsvalget i Grønland.docx; Bekendtgørelse af opstillede kandidater til folketingsvalget i

Grønland tirsdag d. 1. november 2022.pdf;

Til de valgansvarlige i regionernes sygehuse og private sygehuse

Vedhæftet findes brev og bekendtgørelse om opstillede kandidater til folketingsvalget i Grønland med henblik på videre
foranstaltning.

Regionerne bedes sende det vedhæftede brev og bekendtgørelsen til:

1. Regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v., jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven,

2. Selvejende hospicer i øvrigt, som regionsrådet har indgået driftsoverenskomst med, jf. § 75, stk. 4, i sundhedsloven,
samt

3. Private institutioner i øvrigt, som regionsrådet har indgået overenskomst med eller på anden måde benytter som led i
løsningen af sygehusvæsenets opgaver, jf. § 75, stk. 2, i sundhedsloven, og som yder behandling under indlæggelse og har
mindst 20 sengepladser.

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   
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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

 

 

https://twitter.com/valgDK
https://oim.dk/ministeriet/saadan-behandler-vi-personoplysninger/
https://twitter.com/valgDK
https://oim.dk/ministeriet/saadan-behandler-vi-personoplysninger/


 

 

 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

im@im.dk 

Til alle sygehuse og institutioner, der har grønlandske pa-
tienter indlagt 
 
cc.:  
Rigsombudsmanden i Grønland, ro@gl.stm.dk 
Grønlands Selvstyre, info@nanoq.gl 
Grønlands Repræsentation i København, info@ghsdk.dk 
Det grønlandske patienthjem, bibi@peqqik.gl  

 

Kandidater til folketingsvalget i Grønland tirsdag den 1. 
november 2022 

Under henvisning til Indenrigs- og Boligministeriets brev af 10. oktober 2022 om 

brevstemmeafgivning til folketingsvalget i Grønland for vælgere med bopæl i Grøn-

land, der opholder sig i Danmark, fremsendes hermed vedhæftet Rigsombudsman-

dens bekendtgørelse af 21. oktober 2022 om de opstillede kandidater til folketingsval-

get i Grønland. 

Der henvises til Indenrigs- og Boligministeriets anmodning i brev af 10. oktober 2022 

om, at personer med bopæl i Grønland, der er indlagt på sygehuset/institutionen, får 

mulighed for at afgive brevstemme til valget i Grønland. 

Der vil blive fremsendt særskilt brev med fortegnelse over opstillede partier og kandi-

dater til folketingsvalget på Færøerne, som finder sted mandag den 31. oktober 2022. 

 

Med venlig hilsen 

Laura Hansen 

Sagsnr. 

2022-5214 

 

Doknr. 

559974 

 

Dato 

24-10-2022 
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Nalunaarut/Bekendtgørelse 
 

Kalaallit Nunaanni Folketingimut qinersisarneq pillugu inatsimmi § 31 

naapertorlugu Kalaallit Nunaanni marlunngorneq 1. november 2022-mi 

folketingimut qinersinermi ukua qinigassanngortittut matumuuna 

nalunaarutigineqarpoq: 

 

I henhold til § 31 i lov om folketingstingsvalg i Grønland, bekendtgøres der hermed, 

at der til folketingsvalget tirsdag den 1. november 2022 er opstillet følgende 

kandidater i Grønland: 

 
 

Partiikkaartumik partiillu avataanni qinigassanngortitut: 
 

Liste over de opstillede kandidater inden for parti og uden for parti: 
 

 

Atassut: 
 

Arnánguak´ Jeremiassen 

Aviaq Kleist 

 

 

Demokraatit/Demokraterne: 
 

Anna Wangenheim 

Justus Hansen 

 

 

Inuit Ataqatigiit: 
 

Aaja Chemnitz 

Arnâránguak´ Inûsugtok´ Rohde 

Aqqalukkuluk Fontain 

 

 

 

 

Partii Naleraq: 
 

Hans Enoksen 

Juno Berthelsen 

Kirsten Fencker 

 

 

Siumut: 
 

     Aki-Matilda Høegh-Dam 

Elvira Kûitse 

Karina Zeeb 

     Markus E. Olsen 

 

 

Partiit avataanni/  

Uden for partierne: 
 

     Tillie Martinussen 

 
 

 

 

KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISOQARFIA, Nuuk, ulloq 21. oktober 2022. 
RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND, Nuuk, den 21. oktober 2022. 

KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISOQARFIA 

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND 
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