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Vedrørende brevstemmeafgivning til landstingsvalget i Grønland den 24. april 

2018 

  

Grønlands Selvstyre har meddelt Økonomi- og Indenrigsministeriet, at der den 24. 

april 2018 afholdes landstingsvalg i Grønland. Kopi af brev af 13. marts 2018 vedlæg-

ges til orientering. 

 

Brevstemmeafgivning til landstingsvalget i Grønland kan for vælgere, der opholder sig 

i Danmark, finde sted i enhver kommune på det eller de steder, hvor der normalt hol-

des brevstemmeafgivning til valg, f.eks. på borgerservicecentre eller lignende. Brev-

stemmeafgivningen kan tidligst ske 6 uger før valget, dvs. fra og med tirsdag den 13. 

marts 2018.  

 

Kun brevstemmer, som er nået frem til valgstedet inden afstemningens afslutning på 

valgdagen, dvs. den 24. april 2018 kl. 20.00, kommer i betragtning. 

 

Under henvisning hertil skal Økonomi- og Indenrigsministeriet anmode kommunerne 

om at medvirke ved grønlandske vælgeres brevstemmeafgivning til landstingsvalget. 

 

Ved brevstemmeafgivningen skal der benyttes det brevstemmemateriale, som anven-

des ved folketingsvalg i Danmark. Inden udleveringen af brevstemmematerialet skal 

yderkuverten og følgebrevet dog tilrettes, således at det tydeligt kommer til at fremgå, 

at brevstemmen vedrører landstingsvalget i Grønland. På yderkuverten overstreges 

ordet ”folketingsvalg” og erstattes med ”landstingsvalg i Grønland”. Tilsvarende æn-

dring foretages på følgebrevet. 

 

Tilretningen af yderkuverten og følgebrevet bør finde sted inden udleveringen af brev-

stemmematerialet til vælgeren. 

 

På den lille blå konvolut og på stemmesedlen overstreges ordene ”folketingsvalg” og 

erstattes med ”landstingsvalg”. 

 

Det bemærkes, at der erfaringsmæssigt har været meget få vælgere, der har benyttet 

sig af muligheden for at brevstemme i Danmark til grønlandske valg. 

 

De kommuner, der i forvejen er i besiddelse af brevstemmemateriale (store sæt) til 

folketingsvalg, behøver derfor ikke rekvirere yderligere materiale til brug for det fore-

stående grønlandske valg. 

 

 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 

Sagsnr. 

2018 - 1239 

 

Doknr. 

520947 

 

Dato 

14-03-2018 


