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Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 

1. Lovforslagets baggrund  
 
Naalakkersuisut har på baggrund af den aktuelle politiske situation besluttet at anmode Inatsisartut 
om, at der udskrives ekstraordinært valg til Inatsisartut. 

 
2. Lovforslagets indhold 
 
Lovforslaget indebærer, at der afholdes ekstraordinært valg til Inatsisatut den 28. november 2014.  
 
Lovforslaget indebærer endvidere, at der afsættes en bevilling på kr. 3.754.000 til tilskud til 
partiernes valgkamp, og at den eksisterende bevilling til Selvstyrets øvrige valgudgifter forøges 
med kr. 1.000.000, således at bevillingen udgør i alt kr. 1.100.000. 

  
3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige  
 
I henhold til § 56 i valgloven afholdes udgifter til tryksager, offentliggørelser og stemmesedler samt 
særlige udgifter vedrørende områder uden for den kommunale inddeling af landskassen. De øvrige 
udgifter i forbindelse med gennemførelsen af valget afholdes af vedkommende kommune. 
 
Der er på finansloven for 2014 afsat en bevilling på 100.000 kr. på hovedkonto 20.01.07 Udgifter til 
valg. Lovforslaget indebærer, at denne bevilling forøges med kr. 1.000.000. Der henvises til 
bemærkningerne til § 3, stk. 2. 
 
Der er på finansloven for 2014 afsat en bevilling på 0 kr. på hovedkonto 20.05.34 Tilskud til 
partiernes valgkamp. Lovforslaget indebærer, at denne bevilling forøges med kr. 3.754.000. Der 
henvises til bemærkningerne til § 3, stk. 1. 
 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
 
Forslaget forventes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 
 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed  
 
Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed.  
 

6. Konsekvenser for borgerne  
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Forslaget forventes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.  
 

7. Andre væsentlige konsekvenser  
 
Lovforslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser.  
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 
 
 

Til § 1 
 
Det foreslås, at der afholdes ekstraordinært valg til Inatsisartut den 28. november 2014.  Der er ved 
fastsættelsen af datoen især taget hensyn til frister i valgloven, som skal overholdes i forbindelse 
med forberedelsen af valget, ligesom der er aget højde for praktiske forhold vedrørende 
valgforberedelsen. 
 

Til § 2 
 

Forslaget indebærer, at den valgperiode på 4 år, der er fastsat i valgloven, fraviges for så vidt angår 
indeværende valgperiode. 
 

Til § 3 
 

Til stk. 1 
Der er på finanslovens for 2014 afsat en bevilling på 0 kr. på hovedkonto 20.05.34 Tilskud til 
partiernes valgkamp. Lovforslaget indebærer, at denne bevilling forøges med kr. 3.754.000. 
 
Økonomisk tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i politisk arbejde forud for et valg kan 
ydes på grundlag af § 6 i Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk 
arbejde. Bestemmelsen er fakultativ, hvilket betyder, at partier, kandidatforbund eller 
enkeltkandidater ikke har et retskrav på at modtage tilskud til at føre valgkamp. 
 
Tilskud udbetales - efter ansøgning - efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidater og efter at 
Valgnævnet har godkendt de pågældende som opstillingsberettigede. 
 
Det forudsættes, vedrørende det ekstraordinære valg til Inatsisartut, at der ydes tilskud på grundlag 
af stemmefordelingen ved det valget til Inatsisartut, som blev afholdt den 12. marts 2013, jf. dog 
nedenfor vedrørende Partii Naleraq.  
 
Der ydes 100 kr. pr. stemme, som partierne modtog i 2013. Desuden ydes et grundtilskud på 
100.000 kr. til hvert parti.  
 
Stemmefordelingen udgjorde følgende i 2013 for de partier, som forventes at opstille til valget: 
Atassut 2.454 
Demokraterne 1.870 
Inuit Ataqatigiit 10.374 
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Partii Inuit 1.930 
Siumut 12.910 
 
Partii Naleraq, som ikke opstillede til valget i 2013, men som er opstillingsberettiget til det 
forestående valg, har i dag reelt ét mandat i Inasisartut. Det forudsættes, at partiet foruden 
grundtilskudet ydes 100 kr pr stemme, som det pågældende mandat modtog ved valget i 2013 (623 
stemmer). 
 
Til stk. 2 
Der er på finansloven for 2014 afsat en bevilling på 100.000 kr. på hovedkonto 20.01.07 Udgifter til 
valg. Lovforslaget indebærer, at denne bevilling forøges med kr. 1.000.000. 
 
Samtlige Selvstyrets udgifter til valg, såsom drifts- og udviklingsaftale omkring det elektroniske 
valgsystem, tryksager, offentliggørelser, stemmesedler, oplysninger om valg samt særlige udgifter 
vedrørende områder udenfor den kommunale inddeling afholdes over denne hovedkonto.  
 

Til § 4 
 

Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. oktober 2014. 
 

 


