
Kommunalbestyrelsens ekstra ordinære møde ex02/2016 den 14. juni 2016 

                                                                                 Qeqqata Kommunia 1 
 

Dato:  Tirsdag den 14. juni  2016 

 

Tid:  Kl. 09:00 

 

Sted:  Byrådssalen / videokonference 

 

 

 

 

Deltagere: 

 

Atassut 
 

 

Siumut 
 

 

 

Fraværende med afbud: 

 

Fravær uden afbud  
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Oversigt – åbent møde 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. 

 

 Generelle sager 

Punkt 02 Høring vedr. revidering af Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, 

bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer 

 

 

Punkt 03  Eventuelt. 
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Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

Afgørelse 
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Punkt 02 Høring vedr. revidering af Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, 

bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer 

 

Journal nr. 11.03 

 

Baggrund 

Selvstyret har den 27. maj 2016 sendt høring vedr. revidering af Inatsisartutlov om valg til 

kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer (valglov) til besvarelse se-

nest 1. juli 2016.  

 

Selvstyret skriver i deres høringsbrev at lovforslaget har til formål, at ændre lovens bestemmelse 

om valg af geografiske repræsentanter, således at der ikke længere vælges geografisk repræsentant 

for den oprindelige Ivittuut Kommune, da valg af geografisk repræsentant for Ivittuut Kommune, 

under hensyn til det nuværende antal beboere i den oprindelige kommune, vil savne demokratisk 

legitimitet.  

 

Endvidere, at der i forbindelse med ændring af loven, er der desuden fundet anledning til at foretage 

sproglige præciseringer i loven samt udbygning af lovens bemærkninger. 

 

Regelgrundlag  

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og 

menighedsrepræsentationer. 

 

Faktiske forhold 

Valgloven blev sidst ændret i 2012. Vedr. ændringer skal det gøres opmærksom på følgende 

ændringer: 

 

I § 12, stk. 1 og § 19, stk. 3 om offentliggørelse af kandidatlisten ændret fra landsækkende presse til 

kommunens hjemmeside. 

 

Administrationen er tilfreds med da offentliggørelse i landsdækkende presse medfører udgifter for 

kommunen. Offentliggørelse af kandidatliste i kommunens hjemmeside giver bedre mening for 

vælgerne som kan se det i deres kommunens hjemmeside uden først at skulle købe en landsdæk-

kende avis. 

 

§ 15, stk. 1 og § 16, stk. 1 er kandidatanmeldelsen ændret fra tidligere 4 uger til 6 uger.  

 

Administrationen har ingen bemærkninger, da det ikke vil få administrative konsekvenser, bortset 

fra at der vil være bedre tid til at planlægge besøg i forskellige institutioner for brevstemme afgi-

velse. 

 

§ 16, stk. 3 indhentelse af udskrift fra kriminalregister er valgbestyrelsen udgået, og det er 

Valgbarhedsnævnet der alene indhenter fra kriminalregister.   

 

Administrationen har ingen bemærkninger, da det er Valgbarhedsnævnet der træffer afgørelse om 

en kandidats valgbarhed. 

 

§ 18, stk. 1 tilbagekaldelse af kandidatanmeldelse ændret fra tidligere 4 uger til 6 uger. 

 

Administrationen har ingen bemærkninger. 
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§ 26, stk. 4 sidste punkt vedr. valglister til menighedsrepræsentationer er der tilføjet, at Biskoppen 

underrettes om Valgnævnets afgørelse. 

 

Administrationen har ingen bemærkninger til ændringen. 

 

§ 30, stk. 7 vedr. hjælp ved udfyldelse af stemmeseddel, er der tilføjet udover afstemningslederen ” 

eller en tilforordnet vælger”, hvor en vælger kan få bistand til at afgive sin stemme. 

 

Administrationen har ingen bemærkninger, da der allerede praktiseres med, at en tilforordnet 

hjælper vælgeren såfremt afstemningslederen allerede hjælpere en anden vælger.  

 

§ 45, stk. 5 er NY ”Der vælges ikke en geografisk repræsentant, jf. stk. 4, for den oprindelige Ivit-

tuut Kommune.” 

 

Administrationen har ingen bemærkninger. 

 

§ 83, stk. 4 er NY ”Bøder tilfalder landskassen” 

 

Administrationen har ingen bemærkninger. 

 

Udover ændringsforslagen er det administrationen vurdering at § 65, stk. 1 bør foreslås ændret vedr. 

bygdebestyrelsernes kandidatanmeldelse senest kl. 12.00 fra den 10. dag forud for valget til 14. 

dage forud for valget.  

 

I henhold til § 63, stk. 3 fastsætter valgbestyrelsen for valgets afholdelse til bygdebestyrelsen. Ty-

pisk vælges valgdagen til bygdebestyrelsen samme dag som valget til kommunalbestyrelsen.  

 

Da valget til kommunalbestyrelsen er fastsat til 1 tirsdag i april og kandidatanmeldelsen til 

bygdebestyrelsen er fastsat til 10. dag forud for valget, falder kandidatanmeldelsen tidsfristen på en 

lørdag, hvor administrationen er lukket. Derfor bør det foreslås, at § 65, stk. 1 ændres til 14 dage 

forud for valget, således kandidatanmeldelsesfristen ligger på en arbejdsdag. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Der er midler at spare ved ændringen af offentliggørelse af kandidatliste i landsdækkende presse til 

at offentliggørelsen nu kan ske i kommunens hjemmeside. Derudover vil der være besparelse på 

administrativt medarbejders overtimer, når ændring af kandidatanmeldelse for bygdebestyrelsen kan 

ske på en hver dag i stedet for på en lørdag. 

 

Administrationens vurdering 

Under faktiske forhold beskrives ændringerne og kommunen forslag til ændring som indstilles til 

godkendelse. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende, 

 

1. ændringer til revidering af Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrel-

ser og menighedsrepræsentationer 

2. at Qeqqata Kommunia foreslår ændringer af § 65, stk. til ”Anmeldelsen af kandidater skal 

være indgivet til afstemningslederen i bygden senest kl. 12.00 den 14. dag forud for valget.”  
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Afgørelse 

 

 

Bilag 

1. Høringsbrev af den 27. maj 2016 fra Formandens Departement 

2. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser 

og menighedsrepræsentationer.  

3. Bemærkninger til lovændringen  
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Punkt 03 Eventuelt 

 

 

 


