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Brevstemmeafgivning til kommunal- og menighedsrepræsentati-
onsvalget i Grønland den 4. april 2017 
 

Valg i Grønland 

Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) har meddelt Økonomi- og Indenrigsministeriet, 

at der tirsdag den 4. april 2017 afholdes kommunal- og menighedsrepræsentations-

valg i Grønland. 

 

I den forbindelse skal Økonomi- og Indenrigsministeriet anmode Direktoratet for Kri-

minalforsorgen om at medvirke ved grønlandske vælgeres brevstemmeafgivning til 

kommunal- og menighedsrepræsentationsvalg i Grønland på samme måde som ved 

afgivelse af brevstemme ved folketingsvalg, jf. kapitel 8 i lov om valg til Folketinget 

(lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016).  

 

Grønlandske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark, men har fast bopæl i 

Grønland, har mulighed for at brevstemme i Danmark fra den 1. januar 2017. 

 

Der er ingen sidste frist for at afgive brevstemme. Brevstemmen skal dog være kom-

met frem til valgstedet i Grønland inden afstemningens afslutning på valgdagen den 4. 

april 2017 kl. 20:00 for at komme i betragtning.  

 

Brevstemmematerialet 

Ved brevstemmeafgivningen skal benyttes det brevstemmemateriale, som anvendes 

ved kommunal- og regionalvalg i Danmark. Inden udleveringen af brevstemmemate-

rialet skal dette dog tilrettes, således at det tydeligt kommer til at fremgå, at brev-

stemmen vedrører kommunal- og menighedsrepræsentationsvalg i Grønland.  

 

På yderkuverten og følgebrevet overstreges ordet ”Danmark” og erstattes af ordet 

”Grønland”, og ordene ”kommunale og regionale valg” overstreges og erstattes med 

”kommunal- og menighedsrepræsentationsvalg i Grønland”. 

 

Kommunalvalg i Grønland 

Ved brevstemmeafgivning til kommunalvalg i Grønland benyttes den lille blå konvolut 

og den tilhørende grå stemmeseddel.  

 

På den lille blå konvolut og på stemmesedlen overstreges ordene ”kommunalbestyrel-

sesvalg” og erstattes med ”kommunalvalg”.  

 

Menighedsrepræsentationsvalg i Grønland 

Ved brevstemmeafgivning til menighedsrepræsentationsvalg i Grønland benyttes den 

lille gule konvolut og den tilhørende gule stemmeseddel.  
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På den lille gule konvolut og på stemmesedlen overstreges ordene ”regionsrådsvalg” 

og erstattes med ”menighedsrepræsentationsvalg”.  

  

Hvis vælgeren ønsker at afgive brevstemme til begge valg, udleveres både den lille 

blå konvolut og den lille gule konvolut, som herefter sendes sammen med det tilrette-

de følgebrev i den tilrettede yderkuvert. I disse situationer bruges således kun ét brev-

stemmesæt. 

 

Det bemærkes, at der erfaringsmæssigt har været meget få vælgere, der har benyttet 

sig af muligheden for at brevstemme i Danmark til grønlandske valg. I det omfang 

Direktoratet for Kriminalforsorgen i forvejen er i besiddelse af brevstemmemateriale til 

kommunal- og regionalvalg, bør der derfor ikke rekvireres yderligere materiale til brug 

for det forestående grønlandske valg. I modsat fald kan brevstemmemateriale (store 

sæt) rekvireres hos Rosendahls, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, tlf.nr. 43 22 73 00, 

e-mail: distribution@rosendahls.dk. Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale 

via forlagets hjemmeside. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 
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