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Indledning 
Valget til Inatsisartut den 28. november 2014 afholdes i henhold til reglerne fastsat i Landstingslov nr. 9 af 

31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting, Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998 om ændring af 

landstingslov om valg til Grønlands Landsting, og Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december 2012 om ændring af 

landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting (Ændring af tidsfristen for optagelse 

på valglisten fra 6 uger til 3 uger). 

Med denne vejledning beskrives proceduren til forberedelse og afvikling af Inatsisartutvalg. 

Afstemningsstederne er de af valgbestyrelsen offentliggjorte afstemningssteder, jf. valglovens § 27, stk. 1. .  

De tidligere kommunebyer skal på valgaftenen fungere som lokale valgdistrikter, der varetager de 

respektive dele af valgbestyrelsens forberedelses- og optællingsopgave, inklusive indberetningen til det 

elektroniske valgsystem. Det anbefales herunder, at valgbestyrelserne betjener sig af det personale i de 

tidligere kommuner, der har varetaget de tidligere valghandlinger.  

Valgbestyrelserne kan eventuelt vælge, at den geografiske repræsentant udpeges som lokalt ansvarlig for 

valgets forberedelse og optælling i den tidligere kommune, og at vedkommende bistås af et antal 

tilforordnede til at bistå ved valgets forberedelse og gennemførelse.  

Procedure vedrørende indberetning af afstemningsresultater: 

Så snart afstemningslederen har opgjort valget sendes valgresultatet elektronisk eller via telefax straks til 

indtasterne i den ”gamle kommuneby” (oprindelig kommune), eksempelvis sender afstemningslederen i 

Upernavik Kujalleq til Upernavik by, hvor resultaterne indtastes i valgsystemet SAMTIDIG med resultaterne 

sendes elektronisk eller via telefax til kommunens valgbestyrelse.   

Afstemningslederen skal derfor fremsende afstemningsstedets resultat i 2 omgange til: 

1. indtasterne i den ”gamle kommuneby” (oprindelig kommune) og 

2. kommunens valgbestyrelse 

Andet man skal være opmærksom på: 

Det skal understreges, at der ved Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov nr. 

9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting ændredes tidsfristen for optagelse på valglisten fra 6 

uger til 3 uger for vælgere, der midlertidigt befinder sig uden for Grønland, (jf. valglovens § 2). Denne dato 

ligger på samme dag for fristen for fremlæggelse af valglister der iflg. valglovens § 24, stk. 1 skal ske senest 

3 uger før valgdagen. Det betyder således, at valgbestyrelsen iflg. § 24, stk. 4, bestemmer tid og sted for 

fremlæggelse af valglisten inden fristens udløb i 2 hverdage, hvor de godkendte ansøgninger om optagelse 

på valglisten herefter bliver manuelt opført på valglisten. 

Der bliver ikke produceret valgmateriale i papirform til dette Inatsisartutvalg. Alt valgmateriale bliver 

elektronisk fremstillet og bliver fremsendt til valgbestyrelserne, som videresender til rette vedkommende. 

Dog bliver afkrydsningsstemmesedlen og opslag i stemmerum og valglokaler over kandidater produceret i 

papirform, der tilsendes valgbestyrelser efter kandidatanmeldelsesfristens udløb. Lige så snart 



4 
 

valgbestyrelsen har modtaget afkrydsningsstemmesedlen skal disse videresendes til samtlige 

afstemningssteder. 

 

1. Grønland udgør en valgkreds 
Grønland udgør én valgkreds. Valgkredsen er opdelt i kommuner og afstemningssteder. 

Under Nuuk by hører endvidere afstemningssteder udenfor kommunal inddeling, jf. § 21, stk. 1. 

 

2. Fortegnelse over de enkelte afstemningssteder ved dette Inatsisartutvalg 
 

Valgdistrikt 

 

Afstemningssted 

 

Afstemningssted omfatter 

 

 

Nanortalik 

 

1 

 

Nanortalik 

 

Nanortalik 

 

 

 

2 

 

Aappilattoq 

 

Aappilattoq 

Ikerasassuaq 

 

 

3 Narsaq Kujalleq 
 

Narsaq Kujalleq  

 

 

 

4 

 

Tasiusaq 

 

Tasiusaq 

Nuugaarsuk 

Saputit 

Saputit Tasia 

 

 

 

5 

 

Ammassivik 

 

Ammassivik 

Qallimiut 

Qorlortorsuaq 

 

 

 

6 

 

Alluitsup Paa 

 

Alluitsup Paa 

Alluitsoq 

Alluitsoq 
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Qaqortoq 

 

1 

 

Qaqortoq 

 

Qaqortoq 

Kingittoq 

Eqaluit Akia 

Kangerluarsorujuk 

Qanisartuut 

Tasiluk 

Tasilikulooq 

Saqqaa 

Upernaviarsuk 

Illorsuit 

Qaqortukulooq 

 

 

 

2 

 

Eqalugaarsuit 

 

Eqalugaarsuit 

 

 

 

3 

 

Qassimiut 

 

Qassimiut 

Isortoq 

 

 

 

4 

 

Saarloq 

 

Saarloq 

 

Narsaq 

 

1 

 

Narsaq 

 

Narsaq 

Eqaluit Ilua 

Ipiutaq 

Narsarsuaaraq 

 

 

 

2 

 

Igaliku 

 

Igaliku 
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Atarnaatsoq 

Igaliku Kujalleq 

Qorlortukasik 

Timerliit 

Uummannartuuaraq 

 

 

 

3 

 

Narsarsuaq 

 

Narsarsuaq 

Kiattuut 

 

 

 

4 

 

Qassiarsuk 

 

Qassiarsuk 

Annanngivit 

Inneruulalik 

Issormiut 

Kangerlua 

Nunataaq 

Qinngua 

Qinngua Kangilleq 

Qorlortoq 

Qorlortup Itinnera 

Sillisit 

Tasiusaq 

 

Paamiut 

 

1 

 

Paamiut  

 

Paamiut  
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 2 Arsuk Arsuk 

Ivittuut 

 

Nuuk 

 

1 

 

Nuuk 

 

 

Nuuk 

Pituffik 

 

 

 

2 

 

Kapisillit 

 

Kapisillit 

 

 

 

3 

 

Qeqertarsuatsiaat 

 

Qeqertarsuatsiaat 

 

Maniitsoq 

 

1 

 

Maniitsoq 

 

Maniitsoq 

 

 

 

2 

 

Atammik 

 

Atammik 

 

 

 

3 

 

Napasoq 

 

Napasoq 

 

 

 

4 

 

Kangaamiut 

 

Kangaamiut 

 

Sisimiut 

 

1 

 

Sisimiut 

 

Sisimiut 

 

 

 

2 

 

Itilleq 

 

Itilleq 

 

 

 

3 

 

Kangerlussuaq 

 

Kangerlussuaq 

 

 

 

4 

 

Sarfannguit 

 

Sarfannguit 

 

Kangaatsiaq 

 

1 

 

Kangaatsiaq 

 

Kangaatsiaq 

 

 

 

2 

 

Attu 

 

Attu 

 

 

 

3 

 

Iginniarfik 

 

Iginniarfik 
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 4 Ikerasaarsuk Ikerasaarsuk 

 

 

 

5 

 

Niaqornaarsuk 

 

Niaqornaarsuk 

 

Aasiaat 

 

1 

 

Aasiaat 

 

Aasiaat 

 

 

 

2 

 

Akunnaaq 

 

Akunnaaq 

 

 

 

3 

 

Kitsissuarsuit 

 

Kitsissuarsuit 

 
4 Ikamiut Ikamiut 

 

Qasigiannguit 

 

1 

 

Qasigiannguit 

 

Qasigiannguit 

 

Ilulissat 

 

1 

 

Ilulissat 

 

Ilulissat 

 

 

 

2 

 

Ilimanaq 

 

Ilimanaq 

 

 

 

3 

 

Oqaatsut 

 

Oqaatsut 

 

 

 

4 

 

Qeqertaq 

 

Qeqertaq 

 

 

 

5 

 

Saqqaq 

 

Saqqaq 

 

Qeqertarsuaq 

 

1 

 

Qeqertarsuaq 

 

Qeqertarsuaq 

 

 

 

2 

 

Kangerluk 

 

Kangerluk 

 

Uummannaq 

 

1 

 

Uummannaq 

 

Uummannaq 

 

 

 

2 

 

Ikerasak 

 

Ikerasak 

 

 

 

3 

 

Illorsuit 

 

Illorsuit 
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 4 Niaqornat Niaqornat 

 

 

 

5 

 

Nuugaatsiaq 

 

Nuugaatsiaq 

 

 

 

6 

 

Qaarsut 

 

Qaarsut 

 

 

 

7 

 

Saattut 

 

Saattut 

 

 

 

8 

 

Ukkusissat 

 

Ukkusissat 

 

Upernavik 

 

1 

 

Upernavik 

 

Upernavik 

 

 

 

2 

 

Aappilattoq 

 

Aappilattoq 

 

 

 

3 

 

Kangersuatsiaq 

 

Kangersuatsiaq 

 

 

 

4 

 

Kullorsuaq 

 

Kullorsuaq 

 

 

 

5 

 

Innaarsuit 

 

Innaarsuit 

 

 

 

6 

 

Naajaat 

 

Naajaat 

 

 

 

7 

 

Nuussuaq 

 

Nuussuaq 

 

 

 

8 

 

Tasiusaq 

 

Tasiusaq 

 

 

 

9 

 

Nutaarmiut 

 

Nutaarmiut 

Ikerasaarsuk 

 

 

 

10 

 

Upernavik Kujalleq 

 

Upernavik Kujalleq 

 

Qaanaaq 

 

1 

 

Qaanaaq 

 

Qaanaaq 
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2 

 

Qeqertat 

 

Qeqertat 

 

 

 

3 

 

Savissivik 

 

Savissivik 

 

 

 

4 

 

Siorapaluk 

 

Siorapaluk 

 

Tasiilaq 

 

1 

 

Tasiilaq 

 

Tasiilaq 

 

 

 

2 

 

Isortoq 

 

Isortoq 

 

 

 

3 

 

Kulusuk 

 

Kulusuk 

 

 

 

4 

 

Kuumiut 

 

Kuumiut 

 

 

 

5 

 

Tiniteqilaaq 

 

Tiniteqilaaq 

 

 

 

6 

 

Sermiligaaq 

 

Sermiligaaq 

 

Ittoqqortoormiit 

 

1 

 

Ittoqqortoormiit 

 

Ittoqqortoormiit 

Constable Pynt/Nerlerit Inaat 
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3. Valgberettigede §§ 1 - 3. 
For at deltage i valget til Inatsisartut, skal man være optaget på valglisten. Betingelserne for at blive optaget 

på valglisten er: 

a) man skal have dansk indfødsret, 

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

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

fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder, og 

d) man må ikke være umyndiggjort 

Valgbestyrelsen optager dog efter særlig begæring visse personer på valglisten, som ikke opfylder 

bopælsbetingelsen i c) jf. § 22.  Det drejer sig om følgende personer, der midlertidigt har taget ophold uden 

for Grønland, og de med disse personer samlevende ægtefæller, hvis personerne i øvrigt opfylder 

førnævnte betingelser a) - d): 

1. Personer, der opholder sig udenfor 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 Hjemmestyre 

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 ægteskabslignende samlivsforhold.  

Det skal understreges, at der ved Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov nr. 

9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting ændredes tidsfristen for optagelse på valglisten fra 6 

uger til 3 uger for vælgere, der midlertidigt befinder sig uden for Grønland,(jf. valglovens § 2). 

 

4. Valgbarhedsbetingelser § 4 
 For at være valgbar til Landstinget skal man opfylde betingelserne for valgret til dette. Desuden må 

kandidaten ikke ved endelig dom eller bødevedtagelse være pålagt en kriminalretlig foranstaltning for et 

forhold, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Inatsisartut. 

En kandidat kan dog ikke forudgående udelukkes fra at stille op til valget med henvisning til, at 

vedkommende er pålagt en kriminalretlig foranstaltning, da det alene er Inatsisartut som afgør, om en valgt 

kandidat skal anses for uværdig til at være medlem af Inatsisartut jf. § 52, stk. 2. 
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5. Valglister §§ 20-25 
Når der er udskrevet valg, udarbejder valgbestyrelsen en valgliste.  

Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten, dvs., at vælgere i den pågældende kommune 

skal opfylde valgbetingelser i § 1 eller § 2, jf. ovenfor. 

Ved flytning mellem kommuner eller indenfor en kommune gælder følgende: 

1. På valglisten optages de vælgere, der senest 6 uger før valgdagen er flyttet til kommunen, og som 

senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister. 

2. Vælgere, der 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. Vælgere, der 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 på 

valglisten under den hidtidige bopæl. 

4. Vælgere, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og opfylder betingelserne i § 2, skal 

optages på valglisten, såfremt der er truffet afgørelse herom senest 3 uger før valgdagen. 

5.1 Vælgere uden for den kommunale inddeling § 21. 

Personer, som opholder sig på områder i Grønland, der ikke er omfattet af den kommunale inddeling, og 

som har valgret på den dag valget finder sted, skal, såfremt de ikke har bevaret fast bopæl andetsteds i 

Grønland, optages på et særligt afsnit på valglisten i valgdistrikt Nuuk. Denne valgliste affattes på grundlag 

af det folkeregister som skattedirektoratet fører for områderne uden for den kommunale inddeling. 

5.2. Slettelse § 21. 

Personer, der efter at være optaget på valglisten, opgiver deres faste bopæl i Grønland, skal af valg-

bestyrelsen slettes af valglisten. Ligeledes skal de personer, der afgår ved døden inden valgdagen, slettes af 

valglisten, jf. dog § 22 om personer omfattet af § 2 (studerende m.v.).. 

5.3. Bosiddelse uden for Grønland § 22. 

Vælgere, der er bosat midlertidigt uden for Grønland og som opfylder lovens betingelser for valgret, 

optages på valglisten, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregistret i Grønland. Begæring herom skal 

indgives til valgbestyrelsen i denne kommune eller for områderne uden for den kommunale inddeling til 

Kommuneqarfik Sermersooq. Valgbestyrelsens afgørelse kan inden for en frist af 2 uger indbringes for 

Valgnævnet.  Det skal igen understreges, at der ved Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december 2012 om ændring 

af landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting ændredes tidsfristen for optagelse 

på valglisten fra 6 uger til 3 uger for vælgere, der midlertidigt befinder sig uden for Grønland,(jf. 

valglovens § 2). Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgerne skal have svar om ansøgningens udfald. 

Ved afslag skal der vejledes om klageadgang, se også afsnit 5.6. og 5.7. 

Afgørelse om optagelse på valglisten har virkning i 2 år fra afgørelsens dato. Indgiver en vælger, der er 

optaget på valglisten, begæring om fornyet optagelse på valglisten inden udløbet af de 2 år, forlænges 

perioden indtil der er truffet afgørelse optagelse på valglisten. Se også afsnit 5, nr. 4. 
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5.4. Valglistens indhold §§ 23 - 24.  

Hele Grønland udgør én valgkreds, som er opdelt i kommuner og afstemningssteder. Er kommunen inddelt 

i afstemningssteder, udarbejdes valglisten med særskilte afsnit for hvert afstemningssted.  

Valglisten skal indeholde vælgernes navne, fødselsdato samt en rubrik til afkrydsning. 

5.4.1 Valglister uden for den kommunale inddeling. 

Områder uden for den kommunale inddeling henføres i Nuuk by, jf. § 23 stk. 2. 

5.5 Fremlæggelse af valglisten. 

Valglisten fremlægges senest 3 uger før valgdagen på et sted i kommunen, som er tilgængeligt for alle i 2 

hverdage, dvs. senest torsdag den 6. november og fredag den 7. november 2014. Såfremt valglisten er 

udarbejdet med særskilte afsnit for de enkelte afstemningssteder inden for kommunen, fremlægges 

samtlige afsnit på et sted, der er tilgængeligt for alle, medens der på hvert af kommunens 

afstemningssteder fremlægges en afskrift/kopi af den del af valglisten, der gælder for det pågældende sted. 

Valgbestyrelsen bestemmer tid og sted for fremlæggelse af valglisten. 

Det skal igen understreges, at der ved Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december 2012 om ændring af 

landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting ændredes tidsfristen for optagelse 

på valglisten fra 6 uger til 3 uger for vælgere, der midlertidigt befinder sig uden for Grønland,(jf. 

valglovens § 2). Denne dato ligger på samme dag for fristen for fremlæggelse af valglister der iflg. 

valglovens § 24, stk. 1 skal ske senest 3 uger før valgdagen. Det betyder således, at valgbestyrelsen iflg. § 

24, stk. 4, bestemmer tid og sted for fremlæggelse af valglisten inden fristens udløb i 2 hverdage, hvor de 

godkendte ansøgninger om optagelse på valglisten herefter bliver manuelt opført på valglisten. 

For områderne udenfor kommunal inddeling fremlægges en afskrift af den del af valglisten, der er 

gældende for området. Fremlæggelsen skal ske i perioden mellem valgets udskrivelse og valgets afholdelse. 

5.6 Klage over valglisten § 25. 

Enhver, som mener, at vedkommende eller en anden er udeladt af eller optaget på listen uden grund, kan 

senest 2 hverdage efter udløbet af den tid, hvori valglisten har været fremlagt, skriftligt og med kort 

begrundelse over for valgbestyrelsen fremsætte klage.  Altså være afleveret senest tirsdag den 11. 

november 2014 kl. 24:00.  

5.7. Berigtigelse af valglisten § 25. 

De over valglisten fremkomne klager skal snarest muligt afgøres af valgbestyrelsen. De herefter berigtigede 

valglister underskrives af valgbestyrelsens formand. 

Valgbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse til enhver, der slettes af valglisten, eller hvis klage over egen 

eller en andens udeladelse ikke tages til følge. 

 Den som er utilfreds med, at valgret er nægtet vedkommende, kan inden 2 dage efter valglistens 

berigtigelse skriftligt indbringe spørgsmålet for Valgnævnet, hvis afgørelse er endelig. Valgnævnet 

underretter klageren og vedkommende valgbestyrelse om sin afgørelse, og de herefter fornødne rettelser i 

valglisten foretages af valgbestyrelsen. 
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I øvrigt kan der ikke ske nogen forandring ved valglisten, når denne er berigtiget af valgbestyrelsen. 

En person, som ikke er optaget på valglisterne, og som ikke selv eller ved en anden inden udløbet af 

klagefristen har klaget til valgbestyrelsen, kan ikke senere indbringe spørgsmålet om sin optagelse på 

valglisten for valgbestyrelsen eller Valgnævnet. 

 

6. Afvikling af valget. 
Inatsisartutvalget ledes af et Valgnævn jf. § 7, stk.1 og § 54. Valgnævnet består af departementschefen for 

formanden for Naalakkersuisut i Grønlands Selvstyre, direktøren for De grønlandske kommuners 

Landsforening KANUKOKA samt biskoppen for Grønland eller disses stedfortrædere. Indenrigsafdelingen 

fungerer som sekretariat for Valgnævnet. 

Valgnævnet fører en valgbog, hvori der anføres det væsentlige af hvad, der vedrører valget, herunder 

oplysning om de anmeldte kandidater og partier samt om opgørelse af valget. 

6.1. Valgdato §§ 6 - 7. 

Formanden for Naalakkersuisut fastsætter datoen for valgets afholdelse, såvel i tilfælde af ordinært valg, 

som når valg udskrives til afholdelse forinden. Valgnævnet offentliggør snarest muligt for valg-

bestyrelserne, på hvilken dag valget skal finde sted, samt fristen for anmeldelse af kandidater. 

6.2. Valgbestyrelser og afstemningsledere §§ 7 - 10. 

 I hver kommune forberedes og ledes valget af en valgbestyrelse, som består af borgmesteren samt mindst 

2 kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt af kommunalbestyrelsen. Valgbestyrelsen udpeger for hvert af 

kommunens afstemningssteder en valgberettiget person som leder af afstemningen inden for 

vedkommende afstemningssted og eventuelt et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Som 

nævnt under indledningen, kan de tidligere kommuner hensigtsmæssigt fungere som lokale 

”valgdistrikter”, der varetager dele af valgbestyrelsens forberedelses- og optællingsopgave. Det anbefales 

herunder, at valgbestyrelserne betjener sig af det personale i de tidligere kommuner, der har varetaget de 

tidligere valghandlinger. 

Hvis et medlem af valgbestyrelsen opstiller som kandidat til valget, udtræder vedkommende af valg-

bestyrelsen, og kommunalbestyrelsen finder en stedfortræder blandt sine medlemmer. Udtræder 

borgmesteren af valgbestyrelsen, udpeger kommunalbestyrelsen et nyt medlem til valgbestyrelsen som 

stedfortræder for borgmesteren, og valgbestyrelsen udpeger derefter af sin midte en ny formand for 

valgbestyrelsen. 

Hvis en afstemningsleder stiller op som kandidat til valget, udpeger valgbestyrelsen en ny afstemningsleder. 

En opstillet kandidat til valget kan ikke være medlem af valgbestyrelsen og være afstemningsleder, da det 

er i modstrid med habilitetsregler. 

Valgbestyrelsen offentliggør snarest muligt tidspunktet for valget, navnene på de personer, som er udpeget 

som ledere af afstemningen i de enkelte afstemningssteder i kommunen, samt fristen for indlevering af 

kandidatanmeldelser. 
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6.3. Valgbog § 10. 

Når der er modtaget meddelelse fra Valgnævnet om afholdelse af valg, begynder valgbestyrelserne og 

afstemningslederne at føre en valgbog tilsendt af Valgnævnet. Heri anføres det væsentlige af, hvad der 

vedrører valget, herunder oplysning om: 

- anmeldte kandidater 

- antallet af stemmeberettigede, 

- antallet af afgivne gyldige stemmer, 

- antallet af afgivne ugyldige stemmer med begrundelser for ugyldigheden, 

- antallet af ubrugte og ombyttede stemmesedler 

- antallet af brevstemmer der ikke tages i betragtning og begrundelse herfor, samt 

- oplysning om valgets endelige opgørelse for hvert enkelt afstemningssted for sig 

 

 OBS.: Se afsnit 12, procedure for indberetning af valgaftenens valgresultater. Efter valgets opgørelse, når 

valgbestyrelsen har modtaget samtlige indberetninger fra afstemningsstederne i kommunen, sendes kopi 

af den samlede valgbog til Valgnævnet. 

6.4. Opstillingsberettigede §§ 11 - 12. 

Opstillingsberettiget til Inatsisartutvalget er de partier, der ved sidste Inatsisartutvalg opnåede 

repræsentation i Inatsisartut og fortsat er repræsenteret i dette.  

Endvidere er nye partier opstillingsberettigede, hvis de senest 5 uger før valgets afholdelse er anmeldt for 

Valgnævnet. Valgnævnets godkendelse af et parti har gyldighed indtil, der har været afholdt 

Inatsisartutvalg, dog mindst i et år. Det er et krav for at opstille et nyt parti, at et antal vælgere, der mindst 

svarer til 1/31 af samtlige gyldige stemmer ved sidst afholdte Inatsisartutvalg, anmelder partiet. Ved dette 

Inatsisartutvalg skal et nyt parti derfor have 964 anmeldere. 

Kandidater kan opstille: 

- som kandidater for et opstillingsberettiget parti 

- som enkeltkandidater 

- som enkeltkandidater i kandidatforbund 

 

 

7. Anmeldelse af kandidater. 

7.1. Kandidater der opstiller for et parti § 13. 

Anmeldelse af kandidater, som opstiller for et parti, skal ske på de af Valgnævnet udarbejdede parti-

listeblanketter. VIGTIGT: Kun de nye partilisteanmeldelsesblanketter hvor ”Samtykkeerklæring” er 

indarbejdet på forsiden af blanketten må benyttes (FORM L-02). Anmeldelse skal være indgivet til 

kommunens valgbestyrelse (og ikke til den lokale afstemningsleder) senest kl. 12.00, 3 uger før valget, dvs. 
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senest fredag den 7. november 2014, kl. 12.00. Kandidatanmeldelsesblanketter bliver produceret i 

elektronisk form og bliver sendt ud til valgbestyrelserne pr. e-mail. 

En kandidat kan kun være kandidat for ét parti, og en kandidat kan ikke samtidig opstille for et parti og 

være enkeltkandidat.  

Et parti kan højst opstille dobbelt så mange kandidater, som der skal vælges til Inatsisartut. 

Partilisteanmeldelsen skal være underskrevet af det organ i partiet som ifølge partiets vedtægter 

godkender opstilling af kandidater til valg til Inatsisartut. Partiets godkendelse af opstillingen af 

kandidaterne kan eventuelt ske ved indsendelse af kopier af partianmeldelserne til Valgnævnet med de 

ovenfor nævnte underskrifter.  

7.2. Enkeltkandidater § 14. 

Anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for partierne, skal ske på de af Valgnævnet udarbejdede 

kandidatanmeldelsesblanketter, VIGTIGT: Kun de nye partilisteanmeldelsesblanketter hvor 

”Samtykkeerklæring” er indarbejdet på forsiden af blanketten må benyttes (FORM L-01). 

Kandidatanmeldelsen skal være indgivet til en valgbestyrelse (og ikke til den lokale afstemningsleder), 

senest kl. 12.00, 3 uger før valget, dvs. senest fredag den 7. november 2014, kl. 12.00. 

7.3. Kandidatforbund § 14. 

To eller flere kandidater, som opstiller uden for partierne, kan aftale at ville støtte hinanden ved at indgå i 

et kandidatforbund. 

Når kandidater indgår kandidatforbund skal alle kandidatforbundets kandidater skrive under på, at de 

godkender kandidatforbundet. Underskrifterne kan ske enten på selve medkandidaternes anmeldelse eller 

genparter af denne. 

Såfremt en kandidat i et kandidatforbund ikke opnår alle de andres underskrifter i kandidatforbundet, 

betragtes kandidaten som enkeltkandidat. 

En kandidat kan ikke være deltager i mere end et kandidatforbund, og en kandidat, der opstiller for et parti 

kan ikke indgå kandidatforbund med andre kandidater. 

7.4. Stillere § 15. 

For enkeltkandidater gælder, at anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 40 og højst 50 af vælgere 

som stillere. Ingen kan være stiller for mere end én kandidat, jf. § 16. Men der er intet til hinder for, at en 

vælger kan anmelde et nyt parti og samtidig være stiller for en enkeltkandidat, men ifølge § 11, stk.3 kan en 

vælger ikke anmelde mere end ét parti. 

Underskrifterne kan ske enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne. Anmeldelsen skal 

indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, fødselsdato, stilling og bopæl. 

En af stillerne skal være bemyndiget til på samtlige stilleres vegne at modtage henvendelser vedrørende 

anmeldelsen. 

Valgbestyrelsen skal på begæring fra enhver anden vælger oplyse stillernes navne. 
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7.5. For få kandidatanmeldelser § 19. 

Er der ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelser, anmeldt et mindre antal kandidater end det antal 

medlemmer, der skal vælges til Inatsisartut, opfordrer Valgnævnet vælgerne til inden en nærmere angivet 

frist at indgive yderligere kandidatanmeldelser. 

7.6. Godkendelse af kandidater § 18. 

Valgbestyrelsen indberetter straks efter udløbet af anmeldelsesfristen fredag den 7. november 2014 kl. 

12.00. pr. e-mail, eller på anden måde skriftligt til Valgnævnet de modtagne anmeldelser. Indberetningen 

skal desuden indeholde en angivelse af antallet af godkendte stillere samt oplysning, om at valgbestyrelsen 

i øvrigt finder, at anmeldelserne opfylder lovkravene. Kandidatanmeldelserne skal medsendes. Når 

Valgnævnet har modtaget denne indberetning træffer Valgnævnet endelig beslutning om, hvorvidt de 

indkomne anmeldelser skal anerkendes som gyldige. Valgnævnet kan ikke slette en kandidat af listen, fordi 

den pågældende er pålagt en kriminalretlig foranstaltning 

7.7. Frist til at rette fejl § 18. 

Såfremt der foreligger fejl ved anmeldelsen af en kandidat, skal Valgnævnet give den pågældende en frist 

på 2 dage til at få fejlen rettet. 

7.8. Offentliggørelse af opstillede kandidater § 18. 

Valgnævnet offentliggør snarest muligt navnene på de opstillede kandidater. Meddelelse om de opstillede 

kandidater sendes til valgbestyrelserne, der straks underretter afstemningslederne. 

Kandidaternes navne offentliggøres ved opslag og i øvrigt efter valgbestyrelsens bestemmelse. 

 

8. Afstemningen. 
Stemmeafgivningen finder sted i afstemningslokaler på de afstemningssteder, som er angivet i denne 

vejledning på side 5ff. 

Afstemningslederen leder afstemningen. 

8.1. Stemmesedler § 26. 

Valgnævnet tilvejebringer, udformer og fordeler de fornødne stemmesedler. Valget foregår ved afkrydsning 

af en fortrykt stemmeseddel. 

Såfremt den fortrykte stemmeseddel af trafikale eller andre grunde ikke når frem i tide, er der til 

valgbestyrelserne i forvejen udsendt et antal reserve stemmesedler i formatet 10 x 15 cm påtrykt 

betegnelsen "Landstingsvalg" på grønlandsk og dansk samt plads til at skrive kandidatens eller partiets 

navn. Valgbestyrelsen skal sørge for, at disse reservestemmesedler til enhver tid forefindes i samtlige 

afstemningssteder. Disse stemmesedler må kun bruges efter tilladelse fra Valgnævnet. 

8.2. Afstemningens varighed § 29. 

Valghandlingen åbnes på valgdagen kl. 09.00 og stemmeafgivningen fortsætter til kl. 20.00, dog således at 

stemmeafgivningen sluttes, når samtlige på valglisten opførte vælgere har afgivet deres stemme. Vælgere, 
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som er mødt frem ved afstemningsstedet inden kl. 20.00, men som på grund af travlhed på 

afstemningsstedet ikke straks kan komme til at afgive deres stemme, må ikke afvises, men afstemningen 

fortsættes, så længe vælgere, der rettidigt har indfundet sig, endnu ikke har fået lejlighed til at afgive deres 

stemme. 

 

9. Afstemningslokalet § 27. 
Valgbestyrelserne sørger for, at der er et lokale til afstemningen. 

9.1. Stemmerum. 

 Afstemningslederen sørger for, at der i afstemningslokalet er et stemmerum af en sådan beskaffenhed, at 

en person kan stå oprejst deri uden at kunne ses af nogen uden for stemmerummet. Stemmerummet skal 

være tilstrækkeligt oplyst til, at skrift tydeligt kan læses derinde og det skal være forsynet med en 

almindelig blyant og en fast plade til skriveunderlag. Stemmerummet kan for eksempel tilvejebringes ved 

ophængning af et forhæng af lærred eller andet uigennemsigtigt stof. Rummet vil også kunne indrettes i et 

bestående værelse i forbindelse med selve afstemningslokalet, i hvilket tilfælde det dog må sikres, at der i 

rummet kun er en indgang, således at afstemningens leder effektivt kan kontrollere, hvem der går ud og ind 

i stemmerummet, og således at det kan kontrolleres, at der kun er en vælger i rummet ad gangen. 

9.2. Opslag i afstemningslokalet § 28.  

I afstemningslokalet skal der på et iøjnefaldende sted findes opslag, der indeholder oplysning om navnene 

på de opstillede partier og kandidater. 

Opstiller en kandidat for et parti, eller har flere kandidater indgået kandidatforbund, skal opslaget 

indeholde oplysninger herom. Tilsvarende opslag skal findes i stemmerummet umiddelbart over det 

opslåede skriveunderlag. 

Rækkefølgen er partierne i alfabetisk rækkefølge med kandidatforbund bagefter og enkeltkandidater til 

sidst. Her opføres de enkelte kandidater ligeledes alfabetisk. 

Valgnævnets tilvejebragte fortrykte opslag med kandidatnavne anvendes. 

9.3. Personligt fremmøde § 28. 

Valgret udøves ved personligt fremmøde i afstemningslokalet, hvor vælgerne henvender sig til af-

stemningslederen eller den tilforordnede. Afstemningslederen sætter kryds ved vælgerens navn på 

valglisten og udleverer en ubrugt stemmeseddel. Vælgeren udfylder stemmesedlen ved at sætte et kryds 

ud for den kandidat eller det parti, vælgeren ønsker indvalgt i Inatsisartut. 

Vælgeren folder stemmesedlen sammen, således at det ikke af andre kan ses, hvordan vælgeren har stemt, 

hvorefter vælgeren straks går ud af stemmerummet og nedlægger den sammenfoldede stemmeseddel i 

stemmekassen i afstemningslederens påsyn. 

Såfremt en stemmeseddel efter at den er udleveret til vælgeren, men inden den er lagt i stemmekassen, 

ved uagtsomhed bliver gjort ubrugelig, kan vælgeren få den ombyttet med en anden. Den kasserede 

stemmeseddel skal afleveres til afstemningslederen, der opbevarer den særskilt. Ombytningen kan ikke ske 

efter, at stemmesedlen er lagt i stemmekassen. 
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9.4. Hjælp til at stemme. 

Vælgere, der ikke selv er i stand til at udfylde stemmesedlen, kan forlange at få hjælp ved 

stemmeafgivningen, og afstemningslederen er berettiget til at udpege en eller flere af afstemningslederen 

kendte, vederhæftige personer, som ikke må være kandidater ved valget. 

Vælgere, der på grund af manglende førlighed eller af lignende årsager ikke kan bevæge sig ind i af-

stemningslokalet, vil kunne afgive stemme umiddelbart uden for lokalet i afstemningslederens påsyn. 

Blinde eller svagtseende vælgere kan forlange, at der ved stemmeafgivningen alene ydes dem bistand af en 

af dem selv udpeget person, og afstemningslederen er i disse tilfælde afskåret fra at yde bistand. 

Når alle fremmødte vælgere har afgivet deres stemme, afgiver afstemningslederen selv sin stemme. 

9.5. Valget er hemmeligt § 57. 

En vælger, som har afgivet stemme, har ikke pligt til i nogen sag over for retten at oplyse, på hvilken 

kandidat eller hvilket parti han har stemt. 

9.6. Regler for tilstedeværende i afstemningslokaler § 59. 

Medlemmer af valgbestyrelsen eller andre, som efter valglovsbestemmelserne har ret til at være til stede i 

afstemningslokalet, må ikke: 

1. under afstemning giver en vælger råd, anvisning eller opfordring med hensyn til, på hvilken 

kandidat vedkommende skal stemme, 

2. give andre underretning om, hvorvidt en vælger har været til stede forlangt eller afleveret 

stemmeseddel, eller 

3. meddele andre, hvad de har erfaret med hensyn til, hvilken kandidat eller parti vælgeren har givet 

sin stemme. 

Det er forbudt at føre anden kontrol med, at vælgerne møder og afgiver stemme, end den i 

Inatsisartutloven foreskrevne. 

Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre foranstaltninger efter kriminalloven. 

 

 

10. Brevstemmeafgivning §§ 30 - 36. 
Brevstemmeafgivningen kan finde sted fra 17. oktober 2014. 

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

afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel (brevstemme).  

Brev-stemmeafgivning kan foretages af: 

1. Vælgere, der opholder sig inden for Grønland kan afgive stemme på et folkeregister, herunder 

folkeregisteret i den kommune, hvor de er opført på valglisten. Ved folkeregister forstås tillige 

folkeregisterets medhjælper i bygder og på bopladser i Grønland. 
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2. Vælgere der er indlagt på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner samt i 

institutioner under kriminalforsorgen, kan brevstemme efter regler, der er fastsat af 

Naalakkersuisut. 

3. Vælgere, der er bosat på afsides beliggende steder, der ikke udgør et selvstændigt 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 brevstemmemodtagere: 

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 Repræsentation i København, der af Valgnævnet er 

bemyndiget til at modtage brevstemmer. 

6. Vælgere, der opholder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk diplomatisk 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 skibsførerens udpeget. Med skibe hjemmehørende i Grønland, 

menes, at skibet enten er indregistreret i Grønland eller er indchartet uden besætning af et 

grønlandsk rederi, svarende til skattelovens definition. 

10.1. Hemmelighed. 

Til brevstemmeafgivningen må der tilvejebringes mulighed for, at de pågældende vælgere kan få adgang til 

- uset af andre - at udfylde deres stemmeseddel. Det er ikke nødvendigt 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 sådan måde, at der kan føres kontrol med, at vælgeren ikke fjerner sig med den modtagne 

stemmeseddel m.v. 

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 omslag. Stemmesedlen er hvid og påtrykt 

"brevstemme". 

10.3. Brevstemmemateriale § 32. 

Ved brevstemmeafgivning i Grønland: 

Det fornødne stemmemateriale (omslag, følgebrev, konvolut og stemmeseddel) er tilvejebragt af 

Naalakkersuisut og afstemningen er kun gyldig, når den sker ved benyttelse af denne stemmeseddel, 
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følgebrev og omslag. Andre autoriserede brevstemmemateriale (brevstemmemateriale til folketingsvalg i 

Danmark eller til folkeafstemninger i Danmark) må 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 brevstemmemateriale til folketingsvalg i 

Danmark. 

10.4. Fremgangsmåde § 33. 

Straks efter modtagelsen af stemmesedlen med tilhørende konvolut, følgebrev og omslag skal vælgeren 

foretage afstemning, og folkeregisterføreren eller brevstemmemodtageren bør påse, at stemmematerialet 

ikke fjernes fra kontoret. Afstemningen sker derved, 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. § 28, stk.7. 

Når stemmesedlen er udfyldt, indlægger vælgeren sedlen i den dertil hørende 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 stedfortræder 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). 

10.6. Brevstemmemodtagerens forsendelse § 34. 

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 omslaget 

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. 
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For at forsendelse af brevstemmemateriale straks kan udskilles fra anden post til valgbestyrelsen, skal 

fremsendelse ske i de originale omslag, der ikke må lægges i andre kuverter. 

10.7. Brevstemmens modtagelse §§ 35 - 36. 

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

drage omsorg for, at omslaget er fremme hos vedkommende afstemningsleder 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 afstemningslederen 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, hvor afstemningslederen 

derefter lægger de brevstemmer, som kommer i betragtning uåbnet i stemmekassen.  

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

valgdagen er afgået ved døden eller har stemt på selve valgdagen, lægges den uåbnede konvolut tillige med 

følgebrevet påny ind i omslaget og kommer ikke videre 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 uåbnede og kommer ikke 

siden i betragtning. 

Ved valgets opgørelse skal såvel omslag og følgebrev som konvolutter og stemmeseddel være til stede. 

 

11. Valgets opgørelse §§ 37 - 38. 
Så snart stemmeafgivningen er afsluttet, sammenbinder afstemningslederen i særskilte pakker, dels de ikke 

udleverede stemmesedler og dels de stemmesedler, som af vælgerne er tilbageleveret, fordi de ved 

uagtsomhed er blevet gjort ubrugelige. 

Når dette er sket, åbner afstemningslederen stemmekassen i de tilstedeværendes påsyn og optæller de 

angivne stemmer. 

11.1. Offentlig stemmeoptælling. 

Såfremt ikke mindst to valgberettigede personer har indfundet sig for at overvære stemmeoptællingen, der 

er offentlig, tilkalder afstemningslederen to vidner blandt de valgberettigede. 

Parti: 

Derefter udtages stemmesedlerne og ordnes således, at stemmesedler afgivet for samme parti eller for 

samme kandidat uden for partierne samles i bunker for sig. Derefter optælles, hvor mange stemmer der 
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ved afstemningen er afgivet på hvert af de på stemmesedlerne opførte partier og for hver kandidat uden 

for partierne. 

En stemmeseddel anses som partistemme hvis vælgeren har sat sit kryds enten ud for partinavnet eller ud 

for et af partikandidaternes navne. 

Hvis der ikke er anført et parti men kun en kandidat på en brevstemmeseddel, er brevstemmen afgivet for 

det parti, som kandidaten er opført under. 

Kandidat: 

Afstemningslederen foretager derefter, særskilt for hvert parti, en opgørelse af, hvor mange af de afgivne 

stemmer, der skal henføres til hver enkelt kandidat. Stemmesedlen anses for afgivet for en kandidat, når 

vælgeren har sat kryds ud for kandidaten eller ud for såvel kandidaten som partibetegnelsen for det parti 

kandidaten tilhører. 

Tilsvarende gælder hvis vælgeren på en brevstemmeseddel har anført navnet på en kandidat og navnet på 

det parti, kandidaten er opstillet for. 

11.2. Ugyldighedsgrunde § 39. 

En stemmeseddel er ugyldig når: 

1. den er blank, 

2. det ikke med sikkerhed fremgår, hvilket af partierne eller hvilken kandidat uden for partierne, 

vælgeren har villet give sin stemme, 

3. beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at stemmesedlen ikke er lovligt 

fremstillet. 

En brevstemmeseddel er ugyldig når: 

1. den er blank, 

2. det ikke med sikkerhed kan afgøres, på hvilken kandidat eller hvilket parti vælgeren har villet 

stemme, 

3. en konvolut indeholder andet eller mere end én stemmeseddel,  

4. der efter stemmesedlens beskaffenhed er grund til at antage, at den ikke hører til de ved 

Valgnævnets eller Velfærdsministeriets foranstaltning tilvejebragte, eller at der ved dens 

udfyldning ikke er gået frem som foreskrevet i valgloven. 

5. der på stemmesedlen alene er anført navnet på en kandidat, som ikke er opstillet til 

Inatsisartutvalget, eller alene er anført navnet på et parti, der ikke har opstillet kandidater. 

Såfremt en stemmeseddel erklæres for ugyldig, bemærkes dette i den af afstemningslederen førte valgbog 

tillige med en kort angivelse af grunden til ugyldigheden. 

Naalakkersuisut kan fastsætte regler om bedømmelsen af gyldigheden af både stemmesedler og 

brevstemmer. 
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11.3. Fintælling § 40. 

Umiddelbart efter optælling af de afgivne stemmer foretages en ny genoptælling (fintælling) i af-

stemningslokalet. Dette gentager sig indtil to optællinger giver det samme resultat, hvorefter 

afstemningslederen endeligt opgør resultat af stemmeafgivningen. 

 

12. Afstemningens foreløbige resultat i det elektroniske valgsystem. 
Så snart afstemningslederen har opgjort valget sendes valgresultatet elektronisk eller via telefax straks til 

den ”gamle kommuneby” (oprindelig kommune) hvor resultaterne indtastes i valgsystemet SAMTIDIG med 

resultaterne sendes til kommunens valgbestyrelse. 

Bemærk, at afstemningslederen og indtasterne i valgsystemet i de oprindelige kommuner samt 

valgbestyrelsen ikke må gå hjem før Valgnævnet telefonisk har meddelt dette. 

12.1. Valgnævnet opgør valget. 

Når Valgnævnet har modtaget resultaterne fra afstemningslederne/indtasterne opgør Valgnævnet det 

samlede valgresultat. Selv om der ikke foreligger fuldstændige resultater fra 

afstemningslederne/indtasterne, kan Valgnævnet dog foretage opgørelsen såfremt de manglende 

oplysninger efter det foreliggende materiale ikke vil have indflydelse på valgets resultat. 

Ved opgørelse af det samlede resultat foretages en sammentælling af stemmetallene for henholdsvis: 

- hvert parti og dets kandidater, 

- hvert kandidatforbunds kandidater og 

- hver enkeltkandidat. 

12.2.  Mandatfordeling. 

Valgnævnet beregner mandatfordelingen. 

12.3. Stemmelighed.  

Har flere partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater opnået samme kvotient, afgøres det ved 

lodtrækning, hvem af dem mandatet skal tilfalde. Det samme gælder ved mandatfordeling mellem et partis 

eller kandidatforbunds kandidater, hvis der er stemmelighed mellem flere af partiets eller 

kandidatforbundets kandidater. Lodtrækningen foretages af Valgnævnet, og lodtrækningen skal foregå 

umiddelbart efter opgørelsen af valget. 

12.4. Stedfortræderlister §§ 45 - 46.  

Valgnævnet udarbejder stedfortræderlister. På listerne opføres de kandidater, der ikke er valgte, men som 

er berettiget til at indtræde i Inatsisartut som stedfortrædere. Kandidaterne anføres i rækkefølge efter det 

antal stemmer, de har fået.  

Ved mandatledighed indtræder stedfortræderne efterhånden i samme rækkefølge, som de er opført på 

stedfortræderlisterne. Såfremt en kandidat skifter tilhørsforhold i løbet af en valgperiode, tages der ved en 

eventuel senere udtræden af Inatsisartut udgangspunkt i kandidatens tilhørsforhold ved valget, dvs. at 

stedfortræderen tages fra det oprindelige partis eller kandidatforbundet stedfortræderliste. 
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Hvis der er stemmelighed mellem to kandidater inden for samme stedfortræderliste, afgøres rækkefølgen 

ved lodtrækning, der foretages af Valgnævnet. 

12.5. Indsendelse af valgmateriale §§ 48 - 49. 

Senest dagen efter valget sammenbinder afstemningslederen de afgivne stemmesedler i særskilte pakker 

indeholdende de gyldige stemmesedler, og de blanke og øvrige ugyldige stemmesedler. Disse 

stemmesedler indsendes sammen med de ikke udleverede stemmesedler og de ved ombytning 

tilbageleverede stemmesedler snarest muligt til kommunens valgbestyrelse tillige med de benyttede 

valglister og den udfyldte og af afstemningslederen underskrevne valgbog. 

Når valgbestyrelsen har modtaget nævnte materiale fra alle valgsteder, indsendes kopi af de benyttede 

valgbøger, valglister og samtlige stemmesedler til Valgnævnet. 

12.6. Indsigelse § 50. 

Indsigelse mod gyldigheden af valget kan fremsættes af kandidaterne ved valget, hvad enten disse har 

opnået valg eller ej, og i øvrigt af enhver vælger. 

Indsigelsen skal ske skriftligt, ledsaget af en kort begrundelse, og indleveres senest 7 dage efter valgets 

afholdelse til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen videresender snarest muligt klagen til Valgnævnet ledsaget 

af de bemærkninger, den finder anledning til af fremkomme med. 

Såfremt der ved valget er begået betydelige fejl, er Valgnævnet berettiget til ved en begrundet afgørelse at 

erklære valget for ugyldigt og foranstalte afholdelse af omvalg helt eller delvis. 

12.7. Omvalg § 51. 

Omvalg skal afholdes snarest muligt. Såfremt valget er omstødt på grund af væsentlige mangler ved den 

benyttede valgliste, kan der samtidig ved valgets omstødelse træffes bestemmelse om, at valglisten inden 

det nye valgs afholdelse skal berigtiges ved udskydelse af de personer, der ikke opfylder betingelserne for 

at kunne medtages på den ved det omstødte valg benyttede valgliste, og ved optagelse af de personer, der 

skulle være medtaget på listen. Træffes en sådan bestemmelse, giver valgbestyrelsen nærmere regler for 

almindeligt eftersyn m.v. af den således udarbejdede valgliste 

12.8. Endelig valgafgørelse § 49. 

Når Valgnævnet har modtaget stemmesedler, valglister og valgbøger fra valgbestyrelsen afgør Valgnævnet 

endeligt valget. Valgnævnet kan forlange indsendelse af det foreliggende materiale, selv om materialet fra 

enkelte kommuner eller afstemningssteder mangler. 

Valgnævnet træffer bestemmelse om, på hvilken måde indsendelsen skal ske. Såfremt det skulle blive 

aktuelt sker indsendelse pr. luftpost (anbefalet post). 

 

13. Udgifter til valget § 56. 
Udgifter til tryksager, bekendtgørelser og stemmesedler samt særlige udgifter vedrørende områder uden 

for den kommunale inddeling afholdes af landskassen. De øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelse 

af valget afholdes af vedkommende kommunes kasse, forsendelsesomkostninger ved fremsendelse af 

brevstemmer inklusiv. 
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14.  Særlige bestemmelser. 

14.1. Hjemmel til fravigelse § 55. 

Valgnævnet er ved valgets forberedelser og gennemførelse bemyndiget til at foretage sådanne fravigelser 

fra Inatsisartutlovens regler, som efter omstændighederne, herunder vejrforholdene anses for nødvendige, 

forudsat at valghandlingens hemmelighed og kontrollen med valgets gennemførelse i det hele fortsat er 

sikret. Valgnævnet skal i sin valgbog redegøre for de i medfør af § 55 foretagne afvigelser. 

 

 

Valgnævnet, Nuuk den 13. oktober 2014 

 


