
9. november 2012  EM 2012/28 

Ændringsforslag 
 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xx 2012 om valg til kommunalbestyrelser, 
bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. 
 
Fremsat af Lovudvalget til 2. behandlingen. 

 
Til § 1 

 
1.  § 1, stk. 1, affattes således: 
”Valgret til kommunalbestyrelsen har med den i § 3 nævnte undtagelse enhver, der 
opfylder aldersbetingelsen for valgret til Folketinget, har fast bopæl i vedkommende 
kommune senest 6 uger før valget, og enten 
1) har dansk indfødsret og har haft sammenhængende fast bopæl i Grønland i 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.” 

 
Til § 5 

 
2.  § 5, stk. 1, affattes således: 
” Valgbar til kommunalbestyrelsen er enhver, som i henhold til § 1 eller § 2 har valgret til 
denne, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller  
bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har 
været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør 
vedkommende uværdig til at være medlem af kommunalbestyrelsen. Fristerne regnes fra 
valgdagen.” 
 
 
 
 

Bemærkninger til forslaget 

 
Almindelige bemærkninger 

 
 
Ændringsforslagets baggrund og formål er nærmere beskrevet i Lovudvalgets betænkning til 
2. behandlingen.  Der henvises hertil, samt til bemærkningerne til de enkelte bestemmelser. 
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 
Til nr. 1 
Det foreslås, at de gældende betingelser for valgret til kommunalbestyrelsen videreføres. 
 
Der henvises til afsnit 3.1. i Lovudvalgets betænkning til 2. behandlingen af lovforslaget. 
 

Til nr. 2. 
Naalakkersuisut’s lovforslag giver en nærmere defineret gruppe af borgere, der midlertidig 
har taget ophold uden for Grønland, mulighed for at afgive stemme til valg til 
kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer. 
 
Det foreslås, at denne gruppe af borgere samtidig gives mulighed for at opstille til valget.  
 
Der henvises til afsnit 3.4. i Lovudvalgets betænkning til 2. behandlingen af lovforslaget. 


