– så bliv optaget på valglisten!

Stemmeret til valg i Grønland
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For at have stemmeret til valg i Grønland, skal du bo i Grønland, og have boet her i mindst 6 måneder.
Hvis du bosætter dig i udlandet (altså uden for Grønland), også kun for en kort periode, mister du din stemmeret til valgene i Grønland.

Behold din stemmeret

Studerende, patienter, folketingsmedlemmer og repræsentanter for Grønlands Selvstyre (og personer, der ganske kan
sidestilles hermed), samt deres ægtefæller og samlevende, kan dog alligevel beholde deres stemmeret ved valg til
Inatsisartut, kommunalbestyrelse, bygdebestyrelse og Menighedsrepræsentationer.
Det er en betingelse, at bosættelsen uden for Grønland er midlertidig, og at du allerede har boet i en sammenhængende
periode på mindst 2 år i Grønland.

Ansøgningsblanketten

Du skal udfylde vedlagte blanket, ”Ansøgning om optagelse på valglisten for personer, der midlertidigt opholder sig uden
for Grønland”. Blanketten kan også downloades på www.nanoq.gl
Blanketten afleveres til den kommune i Grønland, hvor du sidst har været tilmeldt folkeregisteret.

Ansøg i god tid

Ansøgning og afrejse

Det kan være praktisk at ansøge allerede før du rejser. Når du har afleveret ansøgningen, og denne er godkendt af Valgbestyrelsen, gælder den 2 år frem.

T I L

Du skal være optaget på valglisten for at kunne stemme. Valgbestyrelsen i den kommune du rejste fra udarbejder valglisten.
For at kunne bruge din stemmeret til INATSISARTUT, skal du være optaget på valglisten senest 3 uger før valgdagen.
Til de kommunale valg er der ingen frist, men søg i god tid.
Du skal derfor sende din ansøgning i så god tid, at valgbestyrelsen kan nå at behandle din ansøgning og skrive dig på valglisten, før det bliver for sent. Hvis du ansøger for sent, mister du din stemmeret.

S T E M M E R E T

Vil du beholde din stemmeret?

Brevstemme

V A L G

Ønsker du at afgive brevstemme, kan du se vilkårene på naalakkersuisut.gl
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Kontakten til din kommune

Klage
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Hvis du er utilfreds med, at valgbestyrelsen har givet dig afslag på din ansøgning,
kan du klage til Valgnævnet.
Det skal ske inden for 2 uger efter valgbestyrelsen har meddelt afslaget.
Adressen er:
Valgnævnet
Grønlands Selvstyre
Postboks 1037 · 3900 Nuuk
Tlf: +299 34 50 00
e-mail: valg@nanoq.gl

FORM 10 (L-K-B-M) X

Senest tre uger før valget bliver valglisten
fremlagt et offentligt sted i to dage af den
kommune i Grønland du rejste fra.
Det en god idé at sikre dig, at du er optaget på valglisten. Du kan også ringe til
kommunen og spørge.
Hvis du opdager, at du ikke står på valglisten, kan du klage til kommunens valgbestyrelse.
Du skal indgive klagen til den kommune
i Grønland du rejste fra, senest 2 dage
efter udløbet af den tid, hvor valglisten har
været offentligt tilgængelig.
Du skal klage skriftligt, og du skal skrive, hvorfor du klager.
Hvis du har stemmeret, skal valgbestyrelsen berigtige valglisten.
Hvis valgbestyrelsen alligevel nægter
at optage dig på valglisten, kan du klage til
Valgnævnet, men det skal ske inden for 2
dage efter at valgbestyrelsen har berigtiget valglisten (eller nægtet at gøre det).

Love om valg i Grønland

• Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996
om valg til Grønlands Landsting
• Landstingslov nr. 10 af 30. oktober
1998 om ændring af Landstingslov om
valg til Grønlands Landsting
• Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december
2012 om ændring af landstingslov nr. 9 af
31. oktober 1996 om valg til Grønlands
Landsting
• Inatsisartut lov nr. 7 af 3. december 2012
om valg til kommunalbetyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Er du i tvivl?

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte
Grønlands Selvstyre
Indenrigsafdelingen
Postboks 1037 · 3900 Nuuk
Tlf. +299 34 50 00
Mail: valg@nanoq.gl
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G R Ø N L A N D

Hvis du bor i det øvrige udland, kan du få
hjælp hos de danske ambassader og konsulater.

Husk at tjekke valglisten

I

Hvis du lige nu bor i Danmark og gerne vil
ansøge, kan du bede om hjælp hos:
Grønlands Repræsentation
Strandgade 91, 3. sal
1401 København K.
Tlf: +45 3283 3800
Fax: +45 3283 3801
e-mail: journal@ghsdk.dk

