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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

Camilla Leidesdorff Laudrup
Fuldmægtig
Valgenheden, Departementet 
Direkte telefon: +45 72 28 25 30 
Mail: valg@oim.dk   
valg.oim.dk
Følg os på @valgDK
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Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Telefon 72 28 24 00 

oim@oim.dk 

Til alle sygehuse og institutioner, der har grønlandske 
patienter indlagt 
 
cc.:  
Rigsombudsmanden i Grønland, ro@gl.stm.dk 
Grønlands Selvstyre, info@nanoq.gl 
Grønlands Repræsentation i København, info@ghsdk.dk 

 

Kandidater til folketingsvalget i Grønland onsdag den 5. 
juni 2019 

     Under henvisning til Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 8. maj 2019 om 

brevstemmeafgivning til folketingsvalget i Grønland for vælgere med bopæl i 

Grønland, der opholder sig i Danmark, fremsendes hermed vedhæftet 

Rigsombudsmandens bekendtgørelse af 25. maj 2019 om de opstillede kandidater til 

folketingsvalget i Grønland. 

Der henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriets anmodning i brev af 8. maj 2019 

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 

kandidater til folketingsvalget på Færøerne, som finder sted samme dag. 

 

Med venlig hilsen 

Camilla Leidesdorff Laudrup 

 

Sagsnr. 

2019 - 2429 

 

Doknr. 

96602 

 

Dato 

27-05-2019 
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Nalunaarut/Bekendtgørelse 
 

Kalaallit Nunaanni Folketingimut qinersisarneq pillugu inatsimmi § 31 naapertorlugu 

Kalaallit Nunaanni 5. Juuni 2019-imi folketingimut qinersinermi uku 

qinigassanngortittut matumuuna nalunaarutigineqarpoq: 

 

 

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

der til folketingsvalget den 5. juni 2019 er opstillet følgende kandidater i Grønland: 

 

 

Qinigassanngortitut partiikkaarlutik/Kandidater opdelt efter parti: 

 

Atassut: 

 

Bentiaraq Ottosen 

Nikolaj Rosing 

 

 

Demokraatit/Demokraterne: 

 

Jens-Christian Jacobsen 

Nivi Olsen 

Sascha Blidorf 

Steen Lynge 

 

 

Inuit Ataqatigiit: 

 

Aaja Chemnitz Larsen 

Anders Jensen 

Aqqalukkuluk Fontain 

Sofia Geisler 

 

KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISOQARFIA 

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND 
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Nunatta Qitornai: 

 

Aleqa Hammond 

 

 

Partii Naleraq: 

 

Kuno Fencker 

Pele Broberg 

Regine Møller 

 

 

Siumut: 

 

Aki Mathilda Høegh Dam  

Ineqi Kielsen 

Jens-Erik Kirkegaard 

Ulrikka Holm 

 

 

Suleqatigiissitsisut/Samarbejdspartiet: 

 

Kim Lyberth  

Louis Sigurdsen 

 

 

 

 

Mikaela Engell 

 

KALAALLIT NUNAANNI NAALAGAAFFIUP SINNIISUA, Nuuk, ulloq 25. maj 2019. 

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND, Nuuk, den 25. maj 2019. 


