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Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 

1. Lovforslagets baggrund 
 
Fremsættelse af ændringsforslaget til Landtingsloven sker på baggrund af, at Inatsisartuts Lo-
vudvalg har afgivet betænkning vedrørende, Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge 
Naalakkersuisut at arbejde for at fremme valgdeltagelsen til Inatsisartutvalg blandt grønland-
ske studerende, der midlertidigt er flyttet til udlandet i uddannelsesøjemed, fremsat af medlem 
af Inatsisartut Andreas Uldum. FM 2012/65. 

 
Lovudvalget finder det ønskeligt, at Naalakkersuisut til den kommende efterårssamling 
fremsætter forslag til ændring af den gældende landstingslov om valg til Grønlands 
Landsting, således at 6-ugers fristen i lovens § 20, stk.5, ændres. 
 

Lovudvalgets bemærkninger vedr. forslaget: 
Et enigt Lovudvalg kan fuldt ud tilslutte sig forslagets sigte: at søge at minimere de praktiske 
barrierer, der måtte være for, at grønlandske studerende kan udnytte deres stemmeret ved 
valg til Inatsisartut. Under forslagets førstebehandling tilsluttede samtlige partier sig denne 
målsætning. 
 
Lovudvalget konstaterer, at forslagsstiller i forslagets begrundelse har peget på en række mu-
ligheder for at implementere forslaget, men at det, hvis forslaget vedtages, står Naalakkersui-
sut frit, hvordan Naalakkersuisut vil implementere forslaget. 
 
Lovudvalget konstaterer endvidere, at Naalakkersuisut har indstillet forslaget til vedtagelse, 
og har tilkendegivet, at de løsningsmuligheder, som forslagsstiller har peget på, vil kunne 
indgå i det videre arbejde, og vil blive vurderet i forbindelse med en eventuel senere ændring 
af Inatsisartutloven. 
 
Naalakkersuisoq Anthon Frederiksen har i et samråd redegjort nærmere for, hvorvidt de en-
kelte løsningsmuligheder vurderes at være juridisk og praktisk gennemførlige. 
  
En fuldstændig afdækning af eventuelle juridiske og praktiske hindringer har imidlertid ikke 
har været tidsmæssigt mulig. 
 
På baggrund af de oplysninger, som Naalakkersuisoq Anthon Frederiksen fremkom med på 
samrådet, står det dog klart, at to af de fire skitserede implementeringsmuligheder fremstår 
ukomplicerede. 



 
Det gælder for det første en ændring af 6-ugersfristen. Som reglerne er i dag, kan grønland-
ske studerende i Danmark ikke afgive stemme til et inatsisartutvalg, hvis de ikke er optaget på 
valglisten senest 6 uger før valgdagen. Naalakkersuisoq oplyste under samrådet, at departe-
mentet ikke vurderer, at det vil indebære praktiske vanskeligheder at ændre fristen til 3 uger. 
Grønlandske studerende i Danmark, som ikke i forvejen er optaget på valglisten på det tids-
punkt, hvor et inatsisartutvalg udskrives, vil dermed bedre kunne nå at blive optaget på valg-
listen. Denne løsningsmulighed vil alene kræve en helt ukompliceret ændring af den gældende 
landstingslov om valg til Grønlands Landsting. 
 
En anden, relativt ukompliceret mulighed er aktivt at gøre de studerende opmærksomme på 
muligheden for at bevare deres placering på valglisten i forbindelse med fraflytning og heref-
ter hvert andet år (f.eks. ved at sende den studerende en pjece med oplysninger om mulighe-
den for at bevare valgretten, sammen med et ansøgningsskema til brug herfor). Naalakkersui-
soq har under samrådet tilkendegivet, at Naalakkersuisut anser dette for en god løsningsmu-
lighed, men har samtidig henvist til svarnotatet, hvoraf det fremgår, at Den Grønlandske Re-
præsentation i København i forvejen fremsender oplysning om valgdatoen og muligheden for 
at brevstemme til bl.a. de grønlandske huse, uddannelsesinstitutioner, kollegier og de grøn-
landske studerendes organisation i Danmark (Avalak). Udvalget forstår henvisningen til 
svarnotatet således, at Naalakkersuisut finder netop denne løsningsmulighed særligt god, for-
di den ikke kræver andet og mere af Naalakkersuisut, end hvad Naalakkersuisut i forvejen 
gør.  
 
De øvrige to skitserede implementeringsmuligheder fremstår komplicerede, administrativt 
besværlige og ressourcekrævende.  
 
Udvalget finder det derfor ønskeligt, at Naalakkersuisut til den kommende efterårssamling 
fremsætter forslag til ændring af den gældende landstingslov om valg til Grønlands 
Landsting, således at 6-ugers fristen i lovens § 20, stk.5, ændres. Lovudvalget opfordrer dog 
samtidig Naalakkersuisut til at arbejde videre med at afdække mulighederne for yderligere at 
minimere de praktiske barrierer, der måtte være for, at grønlandske studerende kan udnytte 
deres stemmeret ved valg til Inatsisartut. 

 
2. Hovedpunkter i forslaget 
 

Lovforslag sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 § 1 
I Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om 
valg til Grønlands Landsting, som ændret 
ved Landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998, 
foretages følgende ændringer: 
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§ 20. Stk. 5. Vælgere, der midlertidigt har 
taget ophold uden for Grønland og opfylder 
betingelserne i § 2, skal optages på valgli-
sten, såfremt der er truffet afgørelse herom 
senest 6 uger før valgdagen jf. § 22. 

§ 20, stk. 5, affattes således: 
”Stk. 5. Vælgere, der midlertidigt har taget 
ophold uden for Grønland og opfylder betin-
gelserne i § 2, skal optages på valglisten, så-
fremt der er truffet afgørelse herom senest 3 
uger før valgdagen jf. § 22.” 

 § 2 
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 
2013. 
 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
Forslaget forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Ændringen af 6 
til 3 uger, forventes ikke at give større administrative konsekvenser, end at der nok vil komme 
flere ansøgere til valglisten. 
 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet  
Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 
 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 
Forslaget har ingen miljø-, natur- og folkesundhedsmæssige konsekvenser. 
 

6. Konsekvenser for borgerne 
Forslaget har ingen negative konsekvenser for borgerne. Lovforslaget giver borgerne en læn-
gere frist til at ansøge om at blive optaget på valglisten.   

 
7. Andre væsentlige konsekvenser 
Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser. 
 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 
Forslaget er sendt i høring til kommunerne, KANUKOKA, KANUNUPE, Organisationen for 
Grønlandske Studerende i Danmark-AVALAK, Valgnævnet, Valgbarhedsnævnet, samtlige 
partier, Biskoppen, Politimesteren i Grønland, borgerrådet i Pituffik, Departementet for Ud-
dannelse og Forskning, Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Departe-
mentet for Finanser. 
 
Høringsperioden har været 11. juni – 13. juli 2012. 
 
Følgende har afgivet høringssvar uden bemærkninger: 
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Kanukoka, Politimesteren i Grønland, Departementet for Finanser, Departementet for Fami-
lie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Biskoppen. 
 
Følgende har afgivet høringssvar med bemærkninger: 
 
Kommune Kujalleq: Tilslutter sig ændringen. 
 
Qeqqata Kommunia mener, at alle vælgere i § 20 bør sidestilles. Således bør ændringsforsla-
get gælde alle vælgere, og ikke blot for de nævnte i § 20, stk. 5. 
 
NNPAN har udarbejdet forslaget i henhold til Landstingets Lovudvalgs pålæg. På denne bag-
grund foretages der ikke ændringer. 
 
Kommuneqarfik Sermersooq meddeler, at det inden for den nye høringsfrist ikke er muligt at 
afgive høringssvar. 
 
NNPAN tager det til efterretning. 
  

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 

Til § 1 
Til stk. 1 
Tidsfristen for optagelse på valglisten for vælgere, der midlertidigt har taget ophold uden for 
Grønland, er i henhold § 20, stk. 5, i den gældende Landstingslov om valg til Grønlands 
Landsting 6 uger. Det foreslås, at fristen ændres til 3 uger.  
 
Det betyder, at de pågældende borgere har 3 uger længere til at søge optagelse på valglisten, 
hvilket vil være til fordel for borgerne. 
 
 

Til § 2 
 
Til stk. 1 
Lovforslaget foreslås sat i kraft 1. januar 2013.  


