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Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger
1. Indledning
Det foreliggende forslag ændrer Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til
Grønlands Landsting. Forslaget er en følge af, at De grønlandske kommuners Landsforening
har indstillet sin udadvendte virksomhed fra slutningen af april 2018 og forventes nedlagt
senest den 31. juli 2018.
1.1. Lovforslagets baggrund
Valgnævnet er oprettet i henhold til landstingsloven og varetager en række opgaver ved valg
til Inatsisartut, kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
Direktøren for De grønlandske kommuners Landsforening er medlem af Valgnævnet, men
fratræder, når landsforeningens udadvendte virksomhed ophører. Hensigten med forslaget om
ændring af landstingsloven er således at sikre, at kommunerne også i fremtiden vil være
repræsenteret i Valgnævnet.
2. Hovedpunkter i forslaget
Lovforslaget 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 og
Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december 2012,
foretages følgende ændringer:
§ 54. Stk. 2. Valgnævnet består af den
1. § 54, stk. 2, affattes således:
administrerende direktør i Grønlands
”Valgnævnet består af departementschefen for
Hjemmestyre, direktøren for De
Formandens Departement, et medlem udpeget
grønlandske kommuners Landsforening
af kommunerne i forening samt biskoppen
samt biskoppen eller disses stedfortrædere. eller disses stedfortrædere.”
§ 54. Stk. 4. Den administrerende direktør
2. § 54, stk. 4, affattes således:
for Grønlands Hjemmestyre er Valgnævnets ”Departementschefen for Formandens
formand.
Departement er Valgnævnets formand.”
§2
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2018
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3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.
5. Miljø, natur og folkesundhed
Forslaget har ingen miljø-, natur- eller folkesundhedsmæssige konsekvenser.
6. Konsekvenser for borgerne
Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.
7. Andre væsentlige konsekvenser
Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser.
8. Høring af myndigheder og organisationer
Forslaget har været i høring i perioden 12. februar til 26. februar 2018 ved følgende
høringsparter:
Grønlands Biskop, Formandens Departement, Departementet for Finanser og Skatter,
Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik
Sermersooq og Kommune Kujalleq.
Forslaget har i samme periode været offentliggjort på Naalakkersuisuts høringsportal.
Der er modtaget høringssvar fra følgende høringsparter:
Formandens Departement, Departementet for Finanser og Skatter samt Kommune Qeqertalik.
Der er vedlagt et høringsnotat, som indeholder oplysninger om de indkomne høringssvar og
Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boligers kommentarer
hertil.
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser
Til § 1

Til nr. 1
Valgnævnets sammensætning afspejler, at det foruden ledelsen af valg i henhold til
nærværende lov også er klageinstans ved valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og
menighedsrepræsentationer.
Direktøren for De grønlandske kommuners Landsforening erstattes af et medlem udpeget af
kommunerne i forening, som konsekvens af landsforeningens nedlæggelse. Medlemmet og
vedkommendes stedfortræder vil kunne udpeges ved flertalsvalg.
Betegnelsen ”den administrerende direktør i Grønlands Hjemmestyre” erstattes af
”departementschefen i Formandens Departement”, som konsekvens af indførelsen af
Grønlands Selvstyre.
Til nr. 2
Betegnelsen ”den administrerende direktør i Grønlands Hjemmestyre” erstattes af
”departementschefen i Formandens Departement”, som konsekvens af indførelsen af
Grønlands Selvstyre.

Til § 2
Inatsisartutloven træder i kraft pr. 1. juni 2018.
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