
    

Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia 

Formandens Departement 

 

1/5 

Indenrigs- og Boligministeriet i Danmark 

Erhvervs og Miljøministeriet på Færøerne 

Udenrigsministeriet i Danmark 

Statstidende 

Rigsombudsmanden i Grønland  

Rigsombudsmanden på Færøerne  

  

  

Vedrørende bemyndigelse til at forestå brevstemning til  

valg til Inatsisartut tirsdag den 6. april 2021 

 

Der er mulighed for at afgive brevstemme til valg til Inatsisartut, som finder sted tirsdag 

den 6. april 2021. Man kan tidligst brevstemme fra den 23. februar 2021.  

 

Det er kun brevstemmer, der er nået frem til det korrekte valgsted inden afstemningens 

afslutning på valgdagen, som kan komme i betragtning. Det vil sige, at brevstemmer 

skal være nået frem til valgstedet inden den 6. april 2021 kl. 20:00. 

 

Vælgere, der opholder sig i Danmark eller på Færøerne, kan afgive brevstemme ved et 

kommunalt folkeregister eller på Grønlands Selvstyres repræsentation i København. 

 

Vælgere, der befinder sig uden for riget, kan afgive brevstemme på en dansk diploma-

tisk eller konsulær repræsentation. 

  

Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodes venligst om at bede samtlige folkeregistre i 

Danmark om at medvirke ved afgivelse af brevstemme til valget til Inatsisartut. 

 

Sundheds- og Indenrigsministeriet på Færøerne bedes venligst om at bede samtlige 

folkeregistre på Færøerne om at medvirke ved afgivelse af brevstemme til valget til 

Inatsisartut. 

 

Udenrigsministeriet bedes venligst om at bede danske diplomatiske eller konsulære re-

præsentationer om at medvirke ved afgivelse af brevstemme til valget til Inatsisartut. 

 

Statstidende bedes venligst om at bekendtgøre muligheden for, at man kan brevstemme 

til valget til Inatsisartut. 

 

Dansk brevstemmemateriale kan anvendes ved afgivelse af brevstemme til Inatsisartut. 

Det er det samme materiale, som anvendes ved afgivning af brevstemme til valg til Fol-

ketinget eller andet tilsvarende autoriseret brevstemmemateriale.  

 

For at kunne deltage i valg til Inatsisartut skal man være optaget på valgliste i Grønland. 

Betingelserne for at blive optaget på valglisten er:    

a) man skal have dansk indfødsret,  

b) man skal være fyldt 18 år senest på valgdagen, 

c) man skal have fast bopæl i Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for 

valgdagen skal man have haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder, og  

d) man må ikke være umyndiggjort.    
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Valgbestyrelsen optager dog efter særlig begæring visse personer på valglisten. Det 

gælder personer, som ikke opfylder bopælsbetingelsen, jævnfør § 2 i Landstingslov nr. 

9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting. 

 

Det drejer sig om følgende personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grøn-

land, og disse personers ægtefælle, hvis personerne i øvrigt opfylder førnævnte betin-

gelser a)-d): 

1) Personer, der opholder sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed.  

2) Personer, der opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige grunde. 

3) Personer, der opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som 

folketingsmedlem valgt i Grønland.  

4) Personer der opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre. 

5) Personer, der opholder sig uden for Grønland og som i henseende til tilknytning til 

Grønland ganske må sidestilles med de under 1)-4) nævnte personer. 

 

De nævnte personer og ægtefæller kan dog kun optages på valglisten, hvis de forud for 

fraflytningen har været tilmeldt folkeregistret i Grønland i mindst 2 år. Ugifte samlevende 

sidestilles som samlevende ægtefæller, hvis de inden udrejsen har etableret et ægte-

skabslignende samlivsforhold. 

 

Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten. Følgende bestemmelser 

gælder for at blive optaget på valgliste: 

1) Personer, som senest 6 uger før valgdagen er flyttet til kommunen, og senest 

denne dag har anmeldt flytning til kommunens folkeregister, skal optages på valg-

listen under den nye bopæl. 

2) Personer, som senest 6 uger før valgdagen er flyttet inden for kommunen, og 

som senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister, skal 

optages på valglisten under den nye bopæl. 

3) Personer, som senere end 6 uger før valgdagen er flyttet til en anden kommune 

eller inden for kommunen, eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, 

skal forblive optaget op valglisten under hidtidige bopæl. 

4) Personer, som midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og opfylder betin-

gelserne i § 2, skal optages på valglisten, såfremt der er truffet afgørelse herom 

senest 3 uger før valgdagen jf. § 22. 

 

For yderligere oplysninger henvises til www.nanoq.gl.  

 

Der henvises i øvrigt til lovgrundlaget der vedlægges som bilag. 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

Sekretariat for Valgnævnet 

Email: valg@nanoq.gl, Telefon: +299 34 50 00  
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Bilag: (Uddrag fra vejledning om valg) 

 

10 Afgivning af brevstemme §§ 34-40 
Afgivning af brevstemme kan finde sted fra 23.  februar 2021. 

Vælgere, der ikke eller kun med uforholdsmæssig vanskelighed vil kunne indfinde sig 

på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive stemme ved indsendelse af stemmesed-

del. Det kaldes afgivning af brevstemme.  

 

Følgende personer kan afgive brevstemme: 

1. Vælgere, der opholder sig inden for Grønland, kan afgive stemme på et folkere-

gister. Ved folkeregister forstås også et kommunekontor uden for kommunens 

hovedbosted. 

2. Vælgere, der er indlagt på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutio-

ner samt i institutioner under kriminalforsorgen, kan brevstemme efter regler, 

der er fastsat af Naalakkersuisut. 

3. Vælgere, der er bosat på afsides beliggende bosteder, der ikke udgør et selv-

stændigt afstemningssted, kan afgive brevstemme hos en af vedkommende 

valgbestyrelse udpeget valgberettiget person. 

4. Vælgere, der opholder sig på flyvepladser og vejrstationer m.v. uden for den 

kommunale inddeling, kan afgive stemme hos en af Valgnævnet bemyndiget 

person. Valgnævnet har bemyndiget følgende personer til at være brevstemme-

modtagere: 

a. Stationslederen i Danmarkshavn, 

b. Stationslederen i Mesters Vig, 

c. Stationslederen på Station Nord, 

d. Borgerrådsformanden i Pituffik, 

e. Chefen for slædepatruljen Sirius. 

Den udpegede brevstemmemodtager må ikke selv være kandidat til valget. 

5. Vælgere, der opholder sig uden for Grønland, men befinder sig i den øvrige del 

af riget kan afgive brevstemme på et folkeregister eller Grønlands Repræsenta-

tion i København, der af Valgnævnet er bemyndiget til at modtage brevstem-

mer. 

6. Vælgere, der opholder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk diplo-

matisk eller konsulær repræsentation. 

7. Vælgere, der opholder sig ombord på skibe, der er hjemmehørende i Grønland, 

kan afgive stemme hos skibsføreren eller hos en af skibsføreren udpeget. Med 

skibe hjemmehørende i Grønland menes, at skibet enten er indregistreret i Grøn-

land eller er indchartet uden besætning af et grønlandsk rederi, svarende til skat-

telovens definition. 

 

10.1. Hemmelighed 

Til brevstemmeafgivningen må der tilvejebringes mulighed for, at de pågældende væl-

gere kan få adgang til - uset af andre - at udfylde deres stemmeseddel. Det er ikke nød-

vendigt at oprette egentlige stemmerum på samme måde som ved selve valget. Det er 

tilstrækkeligt, at vælgerne kan få adgang til en enligt stående pult eller lignende, hvor de 

ugenert kan udfylde stemmesedlen. Pulten eller stemmerum må være anbragt på en så-

dan måde, at der kan føres kontrol med, at vælgeren ikke fjerner sig med den modtagne 

stemmeseddel m.v. 
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10.2 Legitimation 

Ved stemmeafgivningen skal hver vælger på forlangende forevise fornøden legitimation 

(førerbevis, pas, personnummerbevis eller lignende), og brevstemmemodtageren skal 

derefter udlevere vælgeren en stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev og om-

slag. Stemmesedlen er hvid og påtrykt "brevstemme". 

 

10.3. Brevstemmemateriale 

Ved brevstemmeafgivning i Grønland: 

Det fornødne stemmemateriale (omslag, følgebrev, konvolut og stemmeseddel) er tilve-

jebragt af Naalakkersuisut og afstemningen er kun gyldig, når den sker ved benyttelse af 

denne stemmeseddel, følgebrev og omslag. Dog må andet autoriseret brevstemmemate-

riale (brevstemmemateriale til folketingsvalg i Danmark eller til folkeafstemninger i 

Danmark) ikke afvises. 

 

Valgbestyrelsen skal sikre, at der til enhver tid forefindes brevstemmemateriale ved 

samtlige afstemningssteder. 

 

Ved brevstemmeafgivning uden for Grønland: 

Der anvendes det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udarbejdede brevstemmemateria-

le til folketingsvalg i Danmark. 

 

10.4. Fremgangsmåde § 38 

Straks efter modtagelsen af stemmesedlen med tilhørende konvolut, følgebrev og om-

slag skal vælgeren foretage afstemning, og folkeregisterføreren eller brevstemmemodta-

geren bør påse, at stemmematerialet ikke fjernes fra kontoret. Afstemningen sker der-

ved, at den pågældende vælger - uden overværelse af andre - på stemmesedlen anfører 

navnet på en af de personer eller på et af de partier, der opstiller. Er den pågældende 

vælger blind eller svagtseende, må der på begæring ydes vælgeren fornøden bistand ved 

stemmeafgivningen i overensstemmelse med de herfor fastsatte særlige regler, jf. § 36. 

 

Når stemmesedlen er udfyldt, indlægger vælgeren sedlen i den dertilhørende konvolut, 

hvorefter vælgeren udfylder det samtidig udleverede følgebrev og underskriver dette i 

overværelse af vedkommende folkeregisterfører eller brevstemmemodtager. 

 

Stemmeafgivningen på helbredelsesinstitutioner, kriminalforsorgsinstitutioner eller på 

afsides beliggende steder sker på tilsvarende måde som på folkeregistrene. Følgebrevet 

skal underskrives i overværelse af vedkommende institutionsleder eller dennes stedfor-

træder og den af valgbestyrelsen udpegede brevstemmemodtager. For vælgere bosat på 

afsides beliggende steder i overværelse af den af valgbestyrelsen udpegede person. 

 

De, som i henhold til ovenstående har overværet følgebrevets underskrift, underskriver 

derefter den på følgebrevet optagne attest. 

 

10.5 Brevstemmemodtagerens attestation 

Attesten bør foruden den attestudstedendes underskrift forsynes med et embedsstempel. 

For så vidt sådant ikke haves, bør navnet på den attestudstedende myndighed anføres 

(for eksempel således Folkeregisterfører i N.N. kommune). 
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10.6 Brevstemmemodtagerens forsendelse § 40 

Når attesten er udfyldt, lægger vælgeren konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet 

i omslaget, som adresseres til den kommune, hvor vælgeren er opført på valglisten. 

Vælgeren udfylder rubrikken på bagsiden med tydelig angivelse af navn, fødselsdato og 

bopæl i den nævnte kommune. Endelig udfyldes den på forsiden anbragte rubrik, idet 

det her ved et kryds skal angives hvilket valg, stemmesedlen vedrører. Omslaget skal 

derefter afleveres til den, over for hvem stemmeafgivning har fundet sted. Såfremt om-

slaget m.v. skal forsendes med postvæsenet, betales forsendelsesomkostningerne af 

kommunen. De, der modtager omslaget af vælgeren, skal uden unødigt ophold sikre, at 

omslaget indsendes til den pågældende kommune. 

 

For at forsendelse af brevstemmemateriale straks kan udskilles fra anden post til valgbe-

styrelsen, skal fremsendelse ske i de originale omslag, der ikke må lægges i andre kuver-

ter. 

 

10.7 Brevstemmens modtagelse §§ 39-40 

De fremsendte omslag skal være de pågældende valgbestyrelser i hænde så betids, at 

valgbestyrelsen kan drage omsorg for, at omslaget er fremme hos vedkommende af-

stemningsleder inden afstemningens afslutning. De modtagne omslag sendes uåbnede til 

lederen af afstemningen eller det afstemningssted, hvor vedkommende vælger efter den 

på omslaget angivne bopæl skal være optaget på valglisten. Omslagene skal være af-

stemningslederen i hænde inden afstemningens afslutning. 

 

Omslagene åbnes umiddelbart efter afstemningens afslutning af afstemningslederne, der 

for hvert enkelt af omslagene undersøger, om den person, fra hvem omslagene hidrører, 

er opført på valglisten, og i bekræftende fald straks sætter et kryds ved vælgerens navn 

på valglisten. Derefter lægger afstemningslederen de uåbnede brevstemmer, som kom-

mer i betragtning, i stemmekassen.  

 

Viser det sig, at den pågældende ikke er stemmeberettiget eller oplyses det, at pågæl-

dende inden valgdagen er afgået ved døden eller har stemt på selve valgdagen, lægges 

den uåbnede konvolut tillige med følgebrevet på ny ind i omslaget og kommer ikke vi-

dere i betragtning. Det samme gælder, når omslaget indeholder andet eller mere end ét 

følgebrev og én konvolut, eller hvis der er grund til at antage, at omslag, følgebrev eller 

konvolut ikke hører til de af Naalakkersuisut eller Økonomi- og Indenrigsministeriets 

tilvejebragte brevstemmer, eller at der ved deres udfyldning, attestation, underskrift eller 

indsendelse ikke er gået frem som foreskrevet. 

 

Omslag, der modtages af afstemningslederen efter valgets afslutning, henlægges uåbne-

de og kommer ikke siden i betragtning. 

 

Ved valgets opgørelse skal såvel omslag og følgebrev som konvolut og stemmeseddel 

være til stede. 

 


