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Til alle kommunalbestyrelser 

Brevstemmeafgivning til kommunal-, bygdebestyrelses- og menig-
hedsrepræsentationsvalget i Grønland den 6. april 2021 
 
Valg i Grønland 
Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) har meddelt Social- og Indenrigsministeriet, at 
der tirsdag den 6. april 2021 afholdes kommunal-, bygdebestyrelses- og menighedsre-
præsentationsvalg i Grønland. 
 
I den forbindelse skal Social- og Indenrigsministeriet anmode kommunalbestyrelsen 
(folkeregistret/borgerservicecentret) om at medvirke ved grønlandske vælgeres brev-
stemmeafgivning til de lokale valg i Grønland på samme måde som ved afgivelse af 
brevstemme ved folketingsvalg, jf. kapitel 8 i lov om valg til Folketinget (lovbekendtgø-
relse nr. 1260 af 27. august 2020).  
 
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 2021. 
 
Der er ingen sidste frist for at afgive brevstemme. Brevstemmen skal dog være kommet 
frem til valgstedet i Grønland inden afstemningens afslutning på valgdagen den 6. april 
2021 kl. 20:00 for at komme i betragtning.  
 
Valgret 
For at kunne deltage i valgene skal man være optaget på valglisten. Betingelserne for 
at blive optaget på valglisten fremgår af uddraget af loven nederst i dette brev.  
 
Brevstemmematerialet 
Ved brevstemmeafgivningen skal benyttes det brevstemmemateriale, som anvendes 
ved kommunal- og regionalvalg (store sæt) og folketingsvalg (små sæt) i Danmark. In-
den udleveringen af brevstemmematerialet skal dette dog tilrettes, således at det tyde-
ligt kommer til at fremgå, at brevstemmen vedrører kommunal-, bygdebestyrelses- og 
menighedsrepræsentationsvalg i Grønland.  
 
På yderkuverten og følgebrevet for kommunale og regionale valg overstreges ordet 
”Danmark” og erstattes med ”Grønland”, og ordene ”kommunale og regionale valg” 
overstreges og erstattes med ”Lokale valg i Grønland”.  
 
Kommunalvalg i Grønland 
Ved brevstemmeafgivning til kommunalvalg i Grønland benyttes den lille blå konvolut 
og den tilhørende grå stemmeseddel til kommunalvalg.  
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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.  
 
På den lille gule konvolut og på stemmesedlen overstreges ordene ”regionsrådsvalg” 
og erstattes med ”menighedsrepræsentationsvalg”.  
 
Bygdebestyrelsesvalg i Grønland 
Ved brevstemmeafgivning til bygdebestyrelsesvalg i Grønland benyttes den lille blå 
konvolut og den dertilhørende grå stemmeseddel til folketingsvalg. 
 
På den lille blå konvolut og på stemmesedlen overstreges ordene ”folketingsvalg” og 
erstattes med ”bygdebestyrelsesvalg”.  
 
Hvis vælgeren ønsker at afgive brevstemme til alle valg, udleveres både de to små blå 
konvolutter og den lille gule konvolut (alle med tilhørende stemmesedler), som herefter 
sendes sammen med det tilrettede følgebrev i den tilrettede yderkuvert for kommunale 
og regionale valg.  
 
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 kom-
munen i forvejen er i besiddelse af brevstemmemateriale til kommunal- og regionalvalg 
og folketingsvalg, bør der derfor ikke rekvireres yderligere materiale til brug for de fore-
stående grønlandske valg. I modsat fald kan brevstemmemateriale (store sæt til kom-
munal- og regionalvalg og små sæt til folketingsvalg) rekvireres hos Rosendahls, Vand-
tårnsvej 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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Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om 
valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrel-
ser og menighedsrepræsentationer 
 

Valg til kommunalbestyrelsen 
 

Valgret og valgbarhed 
  § 1.  Valgret til kommunalbestyrelsen har, jf. dog § 3, enhver, der på valgdagen er 
fyldt 18 år, har fast bopæl i vedkommende kommune senest 6 uger før valget, og en-
ten: 
1)  har dansk indfødsret og har haft fast bopæl i Grønland i en sammenhængende pe-
riode på mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse, eller 
2)  har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 
måneder forud for valgets afholdelse. 
  Stk. 2.  Som fast bopæl i Grønland, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, anses tillige midlertidigt 
ophold uden for Grønland omfattet af § 2. 
  Stk. 3.  Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem, der som led i udøvelsen af kommunal-
bestyrelseshverv bliver udpeget til formand på fuldtid i en landsdækkende interesseor-
ganisation, med hjemsted i en anden kommune, har valgret i fraflytterkommunen. 
 
  § 2.  Personer, der har taget midlertidigt ophold uden for Grønland, og de med disse 
personer samlevende ægtefæller eller personer, som inden udrejsen har etableret et 
ægteskabslignende samlivsforhold, kan bevare deres valgret til kommunalbestyrelsen, 
hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl i øvrigt, opfylder kravene i § 1, stk. 1, og: 
1)  opholder sig uden for Grønland i uddannelses øjemed, 
2)  opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige årsager, 
3)  opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmed-
lem valgt i Grønland, 
4)  opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre, eller 
5)  opholder sig uden for Grønland og i henseende til tilknytning til Grønland ganske 
må sidestilles med de under 1-4 nævnte personer. 
  Stk. 2.  Personer, som ønsker at bevare deres valgret i henhold til stk. 1, skal ansøge 
om optagelse på valglisten på den hertil egnede blanket udstedt af Naalakkersuisut. 
  Stk. 3.  De i stk. 1 nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytnin-
gen var tilmeldt folkeregisteret i Grønland og havde været tilmeldt folkeregisteret i 
Grønland i en sammenlagt periode på mindst 2 år. 
 

  § 3.  Personer, der er umyndiggjort i henhold til myndighedsloven, har ikke valgret. 

  § 4.  Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten, jf. §§ 22-26. 

(…) 

Valglister 
  § 22.   Valgbestyrelsen udarbejder forud for valgdagen en valgliste over de personer, 
der senest på valgdagen opfylder betingelserne for at have valgret, jf. §§ 1 og 2, jf. 
dog § 23. 
  Stk. 2.  På valglisten optages de vælgere, der senest 6 uger før valgdagen er flyttet 
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til valgkredsen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folke-
register. 
  Stk. 3.  Vælgere, der senest 6 uger før valgdagen er flyttet internt i valgkredsen, og 
som senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister, skal opta-
ges på valglisten under den nye bopæl. 
  Stk. 4.  Vælgere, der senere end 6 uger før valgdagen er flyttet internt i valgkredsen 
eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal forblive optaget på valgli-
sten under den hidtidige bopæl. 
  Stk. 5.  Vælgere, der senere end 6 uger før valgdagen tager fast bopæl uden for 
valgkredsen, skal af valgbestyrelsen slettes af valglisten. 
  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse af valglister. 
  
 § 23.  Vælgere, der er omfattet af § 2, optages på valglisten eller forbliver optaget på 
valglisten, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregisteret. Begæring herom skal indgi-
ves til valgbestyrelsen i denne kommune. Valgbestyrelsens afgørelse kan inden for en 
frist af 2 uger indbringes for Valgnævnet, jf. § 78. 
  Stk. 2.  Afgørelse om optagelse på valglisten efter stk. 1 har virkning i 2 år fra afgø-
relsens dato. 
  Stk. 3.  Indgiver en vælger, der er optaget på valglisten efter stk. 1, begæring om for-
nyet optagelse på valglisten inden udløbet af den i stk. 2 nævnte periode, forlænges 
perioden, indtil der er truffet afgørelse. 
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indgivelse og behandling af begæ-
ring. 
 
  § 24.  Valglisten udarbejdes for hele valgkredsen med særskilte afsnit for hvert af-
stemningssted. 
  Stk. 2.  Valglisten skal indeholde vælgernes navne og fødselsdato samt oplysning 
om medlemskab af folkekirken. Endvidere skal valglisten indeholde en rubrik til af-
krydsning ved kommunalbestyrelsesvalget og en rubrik til afkrydsning ved menigheds-
repræsentationsvalget. 
  Stk. 3.  Oplysning om medlemskab af folkekirken offentliggøres ikke. Enhver vælger 
er berettiget til at få oplyst, hvorledes pågældende selv er registreret. 
 
  § 25.   Senest 3 uger før valgdagen fremlægges valglisten i 2 hverdage på et sted, 
der er tilgængeligt for alle. 
  Stk. 2.  Såfremt valglisten er udarbejdet med særskilte afsnit for de enkelte afstem-
ningssteder inden for valgkredsen, fremlægges samtlige afsnit på et sted, der er til-
gængeligt for alle, medens der på hvert af valgkredsens afstemningssteder fremlæg-
ges en afskrift af den del af valglisten, der er gældende for stedet. 
  Stk. 3.  Valgbestyrelsen bestemmer tid og sted for fremlæggelse af valglisten. 
 
  § 26.  Enhver i valgkredsen kan klage over valglisten. Klage indgives til valgbestyrel-
sen senest 2 hverdage efter udløbet af den tid, hvori valglisten har været fremlagt. 
Klage skal være skriftlig og med en kort begrundelse. 
  Stk. 2.  De fremkomne klager skal snarest muligt afgøres af valgbestyrelsen. De her-
efter berigtigede valglister underskrives af valgbestyrelsens formand. Ved klage over 
valglisten til valg til menighedsrepræsentationer indhentes en udtalelse fra Biskoppen. 
  Stk. 3.  Valgbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse til enhver, der som følge af 
Valgbestyrelsens afgørelse i henhold til stk. 2 slettes af valglisten, eller hvis klage over 
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egen eller en andens optagelse eller udeladelse ikke tages til følge. 
  Stk. 4.  Klage over valgbestyrelsens afgørelse jf. stk. 2, kan inden 2 hverdage efter 
valglisternes berigtigelse skriftlig indbringes for Valgnævnet, hvis afgørelse ikke kan 
indbringes for anden administrativ myndighed. Valgnævnet underretter klageren og 
vedkommende valgbestyrelse om afgørelsen, og de herefter fornødne rettelser i valgli-
sten foretages af valgbestyrelsen. Omhandler afgørelse valg til menighedsrepræsen-
tationer underrettes Biskoppen tillige om Valgnævnets afgørelse. 
  Stk.5.  I øvrigt kan der ikke ske nogen forandring af valglisten, når denne er berigtiget 
af valgbestyrelsen i overensstemmelse med stk. 2 - 4. 
 

(…) 

 § 61.  Valgret til fælles bygdebestyrelse har enhver, der opfylder betingelserne for 
valgret til kommunalbestyrelsen, jf. § 1, og som har fast bopæl i valgkredsen senest 
14 dage forud for valget samt personer omfattet af § 2. 
  Stk. 2.   Valgbestyrelsen udarbejder pr. den 14. dag forud for valget en valgliste over 
de i valgkredsen bosatte personer, der har valgret på den dag, da valget skal finde 
sted. 
  Stk. 3.  Valglisterne fremlægges umiddelbart efter udarbejdelsen i 2 hverdage. 
  Stk. 4.  Såfremt en person, der er opført på valglisten, tager fast bopæl uden for valg-
kredsen efter valglistens udfærdigelse, slettes han af valglisten. 
  Stk. 5.  Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten. 
  Stk. 6.  Med hensyn til valglister finder reglerne i §§ 22 - 26 tilsvarende anvendelse. 

(…) 

§ 68.  Medlemmer af Kalaallit Nunaanni Ilagiit (Kirken i Grønland) har valgret til menig-
hedsrepræsentationen, når de opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrel-
sen, jf. § 1 eller er omfattet af § 2. 
  Stk. 2.  Valg til menighedsrepræsentationen finder sted samtidig med valg til kommu-
nalbestyrelsen. 
  Stk. 3.  Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten. 
  Stk. 4.  Reglerne i §§ 22 - 26 om valglister finder tilsvarende anvendelse for valg til 
menighedsrepræsentationen. 
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