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Kommunalbestyrelsesvalg, bygdebestyrelsesvalg  
og valg til menighedsrepræsentation  

 
4. april 2017 kl. 9:00 – 21:00 

 
Valgberettigede 
 
Man skal være optaget på valglisten for at kunne udøve sin valgret. Betingelserne for at blive 
optaget på valglisten er at: 
 
1) man er fyldt 18 år senest på valgdagen og ikke er umyndiggjort 
 
2) man har fast bopæl i den vedkommende kommune senest 6 uger før valget, d.v.s.  den 21. 

februar 2017 
 
3) og  
 
 har 
 
 a)  dansk indfødsret og har haft sammenhængende fast bopæl i Grønland i mindst 6 

måneder forud for valgets afholdelse d.v.s. den 4. oktober 2016, 
 
 eller 
 
 b) har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 

måneder, d.v.s. den 4. oktober 2016, forud for valgets afholdelse.  
 
4) Samt følgende personer, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, og de 

med disse personer samlevende ægtefæller eller registrerede partnere, har valgret til 
kommunalbestyrelsen, hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl, i øvrigt påfylder 
kravene ovenfor: 

 
1) Personer der opholder sig uden for Grønland i uddannelses øjemed. 
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 Selvstyre. 
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 har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen var tilmeldt 
folkeregisteret i Grønland og havde været tilmeldt folkeregisteret i Grønland i en 
sammenlagt periode på mindst 2 år. 
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Valglister til kommunalbestyrelsesvalg 
 
Når dagen for valget er fastsat, udarbejder valgbestyrelsen en valgliste over de personer, der senest 
på valgdagen opfylder betingelserne for at have valgret, og som er tilmeldt folkeregistret i den 
pågældende valgkreds.  
 

§ På valglisten optages de vælgere, der senest 6 uger før valgdagen er flyttet til 
valgkredsen, og som senest denne dag - tirsdag den 21. februar 2017 - har anmeldt 
flytningen til kommunens folkeregister. 

 
§ Vælgere, der senest 6 uger før valgdagen er flyttet internt valgkredsen, og som senest 

denne dag - tirsdag den 21. februar 2017 - har anmeldt flytningen til kommunens 
folkeregister, skal optages på valglisten under den nye bopæl.  

 
§ Vælgere, der senere end 6 uger før valgdagen – 21. februar 2017 - er flyttet internt i 

valgkredsen eller som senere end denne dag har anmeldt flytning, skal forblive optaget på 
valglisten under den hidtidige bopæl. 

 
§ Vælgere, der senere end 6 uger før valgdagen – 21. februar 2017 - tager fast bopæl uden 

for valgkredsen, skal af valgbestyrelsen slettes af valglisten.  
 

§ Vælgere, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, og de med disse personer 
samlevende ægtefæller, der omfattet af § 2 i valgloven, optages på valglisten eller 
forbliver optaget på valglisten, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregisteret. Begæring 
om optagelse på valglisten skal indgives til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens afgørelse 
kan inden for en frist af 2 uger indbringes for Valgnævnet. Afgørelse om optagelse på 
valglisten efter § 23 i valgloven har virkning i 2 år fra afgørelsens dato. Indgiver en 
vælger, der er optaget på valglisten efter § 23, begæring om fornyet optagelse på 
valglisten inden udløbet af den i § 23, stk. 2 nævnte periode, forlænges perioden indtil, 
der er truffet afgørelse. 

 
Valglisten udarbejdes for hele valgkredsen med særskilte afsnit for hvert afstemningssted.  
 
Valglister til bygdebestyrelsesvalg 
 
Når dagen for valget er fastsat, udarbejder valgbestyrelsen en valgliste over de personer, der senest 
på valgdagen opfylder betingelserne for at have valgret, og som er tilmeldt folkeregisteret i den 
pågældende valgkreds. 
 

§ På valglisten optages de vælgere, der senest 14 dage før valgdagen er flyttet til bygden og som 
senest denne dag - tirsdag den 21. marts 2017 har anmeldt flytningen til kommunens 
folkeregister. 

 
§ Vælgere, der senere end 14 dage før valgdagen tager fast bopæl uden for bygden, skal af 

valgbestyrelsen slettes af valglisten. 
 

§ Vælgere, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, og de med disse personer 
samlevende ægtefæller, der omfattet af § 2 i valgloven, optages på valglisten eller forbliver 
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optaget på valglisten, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregisteret. Begæring om optagelse 
på valglisten skal indgives til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens afgørelse kan inden for en 
frist af 2 uger indbringes for Valgnævnet. Afgørelse om optagelse på valglisten efter § 23, 
stk.1 i valgloven har virkning i 2 år fra afgørelsens dato. Indgiver en vælger, der er optaget på 
valglisten efter § 23, stk. 1, begæring om fornyet optagelse på valglisten inden udløbet af den 
i § 23, stk. 2 nævnte periode, forlænges perioden indtil, der er truffet afgørelse. 

 
Valglisterne fremlægges i bygden umiddelbart efter udarbejdelsen i 2 hverdage på et sted, der er 
tilgængeligt for alle. Valglisterne fremlægges i dagene den 23. – 24. marts 2017.  
 
 
Valgliste til menighedsrepræsentationer  
 
Optagelse på valglisten kræver, at man opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen 
og er medlem af Kalaallit Nunaanni Ilagiit (Folkekirken i Grønland). Valglisten offentliggøres ikke. 
Vælgeren kan anmode om at se om vedkommende er optaget i valglisten, i kommunekontorernes 
borgerservice. 
 
 
Brevstemmeafgivning 
 
Hvis vælgeren på valgdagen, ikke befinder sig i den by eller bygd hvor vælgeren har 
folkeregisteradresse, kan man på forhånd sørge for at stemme pr. brev. Enhver som har valgret efter 
valgloven kan afgive brevstemme ved indsendelse af stemmeseddel (brevstemme). 
 
 

1)  Vælgere kan afgive stemme på et folkeregister, herunder folkeregisteret i den 
valgkreds, hvor vælger er opført på valglisten. Ved folkeregister forstås tillige 
folkeregisterførerens medhjælper i bygder og bopladser i Grønland.  

 
2)  Til at modtage brevstemmer på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner 

samt i institutioner under kriminalforsorgen udpeger valgbestyrelsen en valgberettiget 
person i kommunen. Denne person fungerer som brevstemmemodtager sammen med 
institutionens leder eller i dennes forfald den administrative stedfortræder.  

 
3) Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem 

på afstemningsstedet kan brevstemme i hjemmet. 
 

4)  Vælgere, der er bosat på afsides beliggende steder, der ikke udgør et selvstændigt 
afstemningsdistrikt, kan afgive brevstemme hos en vedkommende valgbestyrelse 
udpeget valgberettiget person.  

 
5)  Vælgere, der opholder sig på flyvepladser og vejrstationer m.v. uden for den 

kommunale inddeling, kan afgive stemme hos en af Naalakkersuisut bemyndiget 
person. Det er Naalakkersuisut, der bemyndiger personer til at modtage brevstemme 
fra vælgere, der opholder sig uden for den kommunale inddeling 
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Brevstemmeafgivning uden for Grønland kan finde sted på nedennævnte afstemningssteder: 
 

1) Vælgere, der opholder sig i Danmark eller Færøerne kan afgive brevstemme på det 
sted de respektive myndigheder har udpeget eller Grønlands Repræsentation i 
København. Personer, der midlertidig har taget ophold uden for Grønland og de med 
disse personer samlevende ægtefæller har nu mulighed for at afgive stemme til valg til 
kommunalbestyrelsen, fælles bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. 
Dermed får de studerende, patienter mv. der midlertidigt har taget bopæl udenfor 
Grønland mulighed for at afgive stemme pr. brev til kommunale valg. 

 
2) Vælgere, der opholder sig uden for riget, kan afgive stemme på en dansk ambassade 

eller konsulat. 

 
Vælgere, der opholder sig ombord på skibe, der er hjemmehørende i Grønland, kan afgive stemme 
hos skibsføreren eller hos en af skibsføreren udpeget. Det er Naalakkersuisut, der bemyndiger 
personer til at modtage brevstemme fra vælgere, der opholder sig ombord på skibe. 
 
Ingen modtager af brevstemmer må selv være kandidat til valget. 

 
 
 


