16. februar 2021

VM 2021/18
Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger

1. Forslagets baggrund
Forslaget fremsættes på baggrund af den aktuelle politiske situation. Der henvises i øvrigt til
forelæggelsesnotatet.
2. Forslagets indhold
Forslaget indebærer, at der afholdes ekstraordinært valg til Inatsisartut den 6. april 2021.
I tilknytning hertil indebærer forslaget, at der afsættes midler til det ekstraordinære valgs
afholdelse og til tilskud til partiernes valgkamp.
3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget indebærer, at bevillingen på finansloven for 2021 til partiernes valgkamp
(Hovedkonto 10.03.03) forøges med 3.750.000 kr. og bevillingen til udgifter til valg
(Hovedkonto 10.03.05) forøges med 1.000.000 kr.
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
Forslaget forventes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.
7. Andre væsentlige konsekvenser
Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser.
8. Høring
Der er ikke foretaget høring.
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VM 2021/18
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1

Det foreslås, at der afholdes ekstraordinært valg til Inatsisartut den 6. april 2021. Der er ved
fastsættelsen af datoen især taget hensyn til frister i Inatsisartutloven om valg til Inatsisartut,
som skal overholdes i forbindelse med forberedelsen af valget, ligesom der er taget højde for
praktiske forhold vedrørende valgforberedelsen.
Til § 2
Forslaget indebærer, at den valgperiode på 4 år, der er fastsat i Inatsisartutloven om valg til
Inatsisartut, fraviges for så vidt angår indeværende valgperiode.
Bestemmelserne i Inatsisartutloven om valg til Inatsisartut finder i øvrigt anvendelse for det
ekstraordinære valg til Inatsisartut, når bortses fra Inatsisartutlovens §§ 28-33, som omhandler
stemmeafgivelse ved digital brevstemme, og som endnu ikke er ikraftsat.
Til § 3
Det foreslås, at bevillingen på finansloven for 2021 vedrørende udgifter til valg (Hovedkonto
10.03.05) forøges med 1.000.000 kr., til Landskassens afholdelse af udgifter i forbindelse med
det ekstraordinære valg til Inatsisartut.
I henhold til § 60 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.
Yderligere foreslås det, at bevillingen på finansloven for 2021 vedrørende tilskud til
partiernes valgkamp (Hovedkonto 10.03.03) forøges med 3.750.000 kr. henblik på, at
partierne kan føre valgkamp.
Der er på finansloven for 2021 afsat midler til, at partierne kan føre valgkamp til
kommunalvalg, men ikke til et valg til Inatsisartut.
Til § 4
Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter kundgørelsen.
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