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Kapitel 1

Valgets grundprincipper

Styreformen i Grønland er et repræsentativt demokrati, blandt
andet kendetegnet ved at der afholdes valg med faste mellemrum. Der vælges 31 medlemmer til landets demokratiske forsamling; Inatsisartut.
Medlemmerne af Inatsisartut vælges
ved almindelige, direkte, frie, lige og
hemmelige valg.

Frie betyder, at vælgerne frit kan
bestemme, hvilket parti eller hvilken
kandidat de ønsker at stemme på.

Almindelige betyder, at enhver borger
der opfylder valglovens krav kan
afgive sin stemme og stilles op som
kandidat til valg.

Lige betyder, at alle vælgere har
samme indflydelse på resultatet.

Direkte betyder, at der direkte på
stemmesedlen afgives stemme på
det parti eller den kandidat vælgeren
ønsker at stemme på.

4

Hemmelige betyder, at ingen kan kontrollere, hvordan andre har stemt.
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Kapitel 2

Udskrivelse af valg

VALGETS LOVGRUNDLAG
Valg til Inatsisartut er reguleret ved
Landstingslov nr. 9 af 31. oktober
1996 om valg til Grønlands Landsting
som er ændret ved Landstingslov nr.
10 af 30. oktober 1998 og Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december 2012.

HVORNÅR AFHOLDES VALG?
Inatsisartuts medlemmer vælges for
en periode på fire år. Valgperioden
regnes fra valgdagen.
Ordinært valg udskrives i henhold
til Valglovens § 6, stk. 3 og § 26 i
Inatsisartutloven om Inatsisartut og
Naalakkersuisut af Formanden for
Naalakkersuisut, som også fastsætter valgdatoen, der skal ligge forud
for valgperiodens udløb. Lovgivningen angiver ikke en fast frist for,
hvornår ordinært valg tidligst kan
afholdes, men det antages at kunne
afholdes i hvert fald tre måneder
forud for valgperiodens udløb.
Ekstraordinært valg (”Valg i utide”)
kan udskrives ved at Inatsisartut
vedtager et lovforslag herom.
Formanden for Naalakkersuisut har
i henhold til § 28 i Inatsisartutloven
om Inatsisartut og Naalakkersuisut
også mulighed for at udskrive valg i
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utide, hvis Inatsisartut har vedtaget
et mistillidsvotum til Naalakkersuisut
eller et medlem heraf. Formanden for
Naalakkersuisut har ikke mulighed
for at udskrive valg i utide i andre
situationer, end efter vedtagelse af
en mistillidsdagsorden. Det er ikke
tilstrækkeligt, at et lov- eller beslutningsforslag fra Naalakkersuisut er
blevet forkastet, at Inatsisartut har
udtrykt kritik af Naalakkersuisut,
eller at en Naalakkersuisut-koalition
bryder sammen.
Hvis Inatsisartut vedtager en mistillidserklæring rettet mod Formanden
for Naalakkersuisut eller det samlede
Naalakkersuisut, og Formanden for
Naalakkersuisut vælger at afstå fra
at udskrive nyvalg, skal Inatsisartut
foretage valg af et nyt Naalakkersuisut efter samme principper som
efter et nyvalg til Inatsisartut. Kan
der ikke dannes et nyt Naalakkersuisut, kan Inatsisartut være nødsaget
til at udskrive ekstraordinært nyvalg
ved særlig Inatsisartutlov.
Valget kan rent praktisk tidligst afholdes 6 uger efter det er udskrevet. I
princippet er der intet til hinder for en
længere periode mellem valgudskrivelsen og valgets afholdelse.
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EFTER UDSKRIVELSE AF VALG
Med udskrivelsen af valg ophører
Inatsisartut med at fungere på sædvanlig vis. Alle ikke-færdigbehandlede lov- og beslutningsforslag samt
forespørgselsdebatter bortfalder
med udskrivelse af valg. Det samme
gælder med enkelte undtagelser
arbejdet i udvalgene.
Der gennemføres som udgangspunkt således ikke udvalgsarbejde i
perioden frem til valget. For Finansudvalgets vedkommende gør der
sig særlige forhold gældende, idet
udvalget vil kunne behandle bevillingssager med et ikke-politisk indhold, såfremt disse sager fremstår
uafviselige af hensyn til samfundets
fortsatte drift, og såfremt der er
fuld enighed i udvalget herom.
Samtidigt bliver Naalakkersuisut
ved med at fungere, indtil et nyt
Naalakkersuisut er blevet valgt af
Inatsisartut. Et fungerende Naalakkersuisut kan kun foretage sig, hvad
der er fornødent til embedsforretningernes opretholdelse.

HVEM STÅR FOR DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF
VALGET?
Ansvaret for den praktiske gennemførelse af valget ligger i Indenrigsafdelingen, som hører under ét af
Naalakkersuisuts departementer.
Indenrigsafdelingen varetager
valglovgivningen og sekretariatsfunktionen for Valgnævnet.
Valgnævnet har til opgave at lede
valget til Inatsisartut og består af
departementschefen i Formandens
Departement, direktøren for De
grønlandske kommuners Landsforening KANUKOKA samt biskoppen
for Grønland.

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og
Naalakkersuisut med de ændringer, som er en følge af
Inatsisartutlov nr. 12 af 29. november 2013
Kapitel 6
Nyvalg til Inatsisartut og fritagelse af Naalakkersuisut
§ 26. Formanden for Naalakkersuisut udskriver nyvalg til Inatsisartut
forud for valgperiodens udløb.
§ 27. Inatsisartut kan fritage Naalakkersuisut, formanden for Naalak
kersuisut eller enkelte medlemmer af Naalakkersuisut, hvis de ikke
længere nyder tillid i Inatsisartut.
Stk. 2. Såfremt formanden for Naalakkersuisut fritages, fritages
Naalakkersuisut som helhed.
§ 28. Formanden for Naalakkersuisut kan, hvis Inatsisartut har fritaget et medlem eller hele Naalakkersuisut i henhold til§ 27, på stedet
udskrive nyvalg til Inatsisartut.
§ 29. Når Naalakkersuisut er blevet fritaget eller har begæret sin
afsked, eller når der er udskrevet nyvalg, vedbliver det med at fungere,
indtil et nyt Naalakkersuisut er blevet valgt. Et fungerende Naalakker
suisut kan kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes opretholdelse.

Nærmere bestemmelser om nyvalg
til Inatsisartut og fritagelse af Naalakkersuisut fremgår af kapitel seks
i loven om Inatsisartut og Naalakkersuisut.
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Kapitel 3

Hvem kan stille op, hvem kan stemme

HVEM KAN STILLE OP TIL VALG?
Berettigede til at opstille til valg er
følgende:
De partier, der ved sidste valg opnåede repræsentation i Inatsisartut og
fortsat er repræsenteret i dette.
•
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Nye partier, der senest fem uger
før valgets afholdelse har samlet
vælgerunderskrifter svarende
til 1/31 af de gyldige stemmer,
der blev afgivet ved seneste valg.
Ved valget i marts 2013 blev der
afgivet 29.873 gyldige stemmer,
hvormed minimumskravet for at
stille op som nyt parti til valget
den
28. november 2014 er 964
underskrifter. De indsamlede
underskrifter må ikke være ældre
end et år.

•

Personer udenfor partierne (”enkeltkandidater”), der har samlet
underskrifter fra mindst 40 stillere og højst 50. Ingen kan være
stiller for mere end én kandidat.

•

Personer udenfor partierne, som
har sluttet sig sammen (”kandidatforbund”) og samlet underskrifter fra mindst 40 stillere og
højst 50 pr. opstillet kandidat.
Ingen kan indgå i mere end et
kandidatforbund.

•

Kandidatforbund indgås typisk
mellem enkeltkandidater, der står
hinanden politisk nær, og betragtes ved beregningen af mandatfordelingen som én liste. Det kan i
nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen
får flere mandater, end hvis de
ikke indgik i et forbund. Ved at
indgå i forbund kan deltagerne i
nogle situationer således minimere stemmespild og maksimere
antallet af mandater, der tilfalder
kandidaterne i kandidatforbundet.

Et parti kan opstille flere kandidater,
dog højst 62. En kandidat, der opstiller for et parti, kan ikke indgå i et kandidatforbund med andre kandidater.
Kandidater, der opstiller på en partiliste, skal godkendes af det organ i
partiet (eksempelvis hovedbestyrelsen), som ifølge partiets vedtægter
godkender opstilling af kandidater til
valg til Inatsisartut. Den samlede partianmeldelse skal være indleveret til
valgbestyrelsen i kommunen, senest
kl. 12.00, tre uger før valget.
I praksis betyder dette, at der ofte
ikke er langt tid mellem udskrivelse af
valg og sidste fristdato for at anmelde kandidater eller et nyt parti.
I forbindelse med udskrivelse af valg
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nedsættes et valgnævn til at lede
valget bestående af Selvstyrets
administrerende direktør (formand),
direktøren for kommunernes landsforening KANUKOKA samt biskoppen.
Dette indebærer bl.a. godkendelseog offentliggørelse af de anmeldte
kandidater. Efter valget udarbejder
Valgnævnet en opgørelse af valget.
Valget forberedes og ledes i hver af
landets fire kommuner af en valgbestyrelse bestående af kommunens
borgmester og mindst to kommunalbestyrelsesmedlemmer.

DE SÅKALDTE “VALGBARHEDSKRAV”
Ikke alle kan vælges til Inatsisartut.
Følgende betingelser skal være opfyldt (de såkaldte “valgbarhedskrav”):

medhjælper. Vælgere, der er bosat på
afsides beliggende steder, kan afgive
brevstemme hos en af Valgbestyrelsen udpeget person.

HVEM KAN STEMME?

Personer der opholder sig i udlandet
som repræsentant for Grønlands
Selvstyre.

For at deltage i valget til Inatsisartut,
skal man være optaget på valglisten.
Betingelserne for at blive optaget på
valglisten er:

Personer der opholder sig uden for
Grønland men har en tilsvarende
tilknytning til Grønland må sidestilles
med de ovennævnte personer.

På sygehuse og plejeinstitutioner
samt i institutioner under kriminalforsorgen kan der ligeledes afgives
brevstemme.

Vælgeren skal have dansk indfødsret,

De nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen
har været tilmeldt folkeregisteret i
Grønland mindst to år. Optagelsen på
valglisten sker efter anmodning til
den kommune, hvor vælgeren sidst
har haft sin folkeregisteradresse i
Grønland.

Vælgeren skal være fyldt 18 år senest på valgdagen,
Vælgeren skal have fast bopæl i
Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for valgdagen have
haft fast bopæl i Grønland i mindst 6
måneder, og

For at kunne opstille skal kandidaten
selv have valgret (d.v.s. stemmeret).

Vælgeren må ikke være umyndiggjort.

Kandidaten må ikke ved endelig dom
eller bødevedtagelse være pålagt en
kriminalretlig foranstaltning for et
forhold, der i almindeligt omdømme
gør vedkommende uværdig til at
være medlem af Inatsisartut (det
såkaldte “værdighedskrav”).

PERSONER PÅ MIDLERTIDIGT
OPHOLD I UDLANDET

Om værdighedskravet er opfyldt, afgøres af Inatsisartut efter ind-stilling
fra Udvalget til Valgs Prøvelse, efter
at valget er afholdt.
Det forhold, at en kandidat ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning,
afskærer således ikke den pågæl12

Personer der opholder sig i Danmark i
forbindelse med udførelse af hvervet
som folketingsmedlem valgt i Grønland.

dende fra at stille op som kandidat
ved et valg, men det kan betyde, at
kandidaten, uanset udfaldet af valget,
ikke kan godkendes til at indtræde
som medlem af Inatsisartut.

Også personer, der midlertidigt har
taget ophold uden for Grønland og
de med disse personer samlevende
ægtefæller eller personer med et
ægteskabslignende samlivsforhold
har valgret til Inatsisartut, hvis de,
bortset fra kravet om fast bopæl, i
øvrigt opfylder kravene til valgret:
Personer der opholder sig uden for
Grønland for at uddanne sig.
Personer der opholder sig uden
for Grønland af helbredsmæssige
grunde.

De nævnte personer er ved tilbageflytning til Grønland ikke omfattet
af betingelsen om bopæl i Grønland i
mindst 6 måneder forud for valget for
at kunne optages på valglisten.

AFGIVELSE AF STEMME
Ens stemme kan afgives enten ved
personlig fremmøde på det lokale
valgsted hvor vælgeren er opført på
valglisten eller ved afgivelse af brevstemme. Valg pr. brev kan normalt ske
fra kort efter at valget er udskrevet.

Vælgere, der opholder sig på skibe,
der er hjemmehørende i Grønland,
kan afgive stemme hos skibsføreren
eller hos en af skibsføreren udpeget.
På vejrstationer og flyvepladser m.v.
kan der afgives brevstemme hos en af
Valgnævnet bemyndiget person.
Vælgere, der opholder sig i Danmark
eller Færøerne kan afgive stemme på
et folkeregister eller i Repræsentationen i København.
Vælgere, der befinder sig uden for
riget, kan afgive stemme på en dansk
diplomatisk eller konsulær repræsentation.
Brevstemmen skal sendes til den
kommune, hvor vælgeren er opført på
valglisten. Brevstemmen skal være
modtaget på det afstemningssted
hvor vælger er opført på valglisten
inden valg-handlingen slutter. Det
anbefales derfor, at brevstemmeafgivning sker i god tid.

Brevstemme kan afgives på et folkeregister. Der afgives stemme til den
kommune hvor vælgeren er opført på
valglisten. I bygder kan der afgives
brevstemme til folkeregisterførerens
13

Kapitel 4 

Valglister og valgkredse

VALGLISTER

HELE LANDET ER ÉN VALGKREDS

Når der er udskrevet valg, udarbejder valgbestyrelsen en valgliste. For
at man som vælger kan afgive sin
stemme skal man være optaget på
valglisten, og følgende betingelser
skal være opfyldt:

Siden 1998 er Grønland ikke længere
inddelt i valgkredse. Hele landet
udgør dermed kun én valgkreds,
hvilket er i harmoni med princippet
om at valgretten er lige for alle. Med
denne konstruktion har man ønsket at
fremme overordnede landspolitiske
aspekter i Inatsisartuts arbejde. Medlemmerne af Inatsisartut skal således
ikke føre lokalpolitik og ikke fremhæve eller repræsentere regionale
særinteresser, men arbejde for hele
Grønlands bedste.

Vælgeren skal senest seks uger før
valgdagen være flyttet til kommunen,
og senest denne dag have anmeldt
flytning til kommunens folkeregister,
De vælgere, der senest seks uger før
valgdagen er flyttet inden for kommunen, og som senest denne dag har
anmeldt flytningen til kommunens
folkeregister, skal optages på valglisten under den nye bopæl,
De vælgere der senere end seks uger
før valgdagen er flyttet til en anden
kommune eller inden for kommunen, eller som senere end denne dag
har anmeldt flytning, skal forblive
optaget på valglisten under hidtidige
bopæl,
De vælgere der midlertidigt har taget
ophold uden for Grønland og opfylder
de ovenfor nævnte betingelserne,
skal optages på valglisten, såfremt
der af valgbestyrelsen er truffet
afgørelse herom senest seks uger før
valgdagen.
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HVORNÅR ER EN OPSTILLET
KANDIDAT VALGT IND?
Optællingen af stemmerne starter
kl. 20.00 på valgdagen, og det foreløbige afstemningsresultat foreligger
som regel ved midnat. Først efter
fintællingen af stemmesedlerne kan
det med sikkerhed fastslås, hvilke
kandidater der er valgt.
Valget skal endelig godkendes i
Valgnævnet. Dette sker så snart Valgnævnet har gennemgået det fra de
enkelte valgbestyrelser fremsendte
valgmateriale. Fristen for indsigelser
mod gyldigheden af valget er syv
dage efter valgets afholdelse.
Når valgets samlede resultat skal op15

gøres, foretages en sammentælling
af stemmetallene for alle de opstillede partier og kandidater. Mandaterne
fordeles efter forholdstalsvalgsmetoden ved, at det fremkomne samlede
stemmetal, som hvert parti, hvert
kandidatforbund og hver enkeltkandidat har opnået divideres med divisorerne 1, 2, 3 op til det antal mandater,
der skal vælges. Første mandat
tilfalder herefter det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat,
der har den højeste kvotient, andet
mandat det parti, det kandidatforbund eller den enkeltkandidat, der har
den næsthøjeste kvotient, indtil alle
mandater er fordelt.

De mandater, der tilkommer et parti
eller et kandidatforbund, fordeles
mellem partiets eller forbundets
kandidater således, at første mandat
tilfalder den kandidat, der har opnået
det højeste antal stemmer, andet
mandat den kandidat, der har opnået
det næsthøjeste antal stemmer, indtil
alle mandater, som tilkommer det
pågældende parti eller kandidatforbund, er fordelt.

Eksempel på stemmeseddel
16
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Kapitel 5 

Konstituering

INDKALDELSE
Det nye Inatsisartut skal træde sammen snarest muligt og senest 45 dage
efter nyvalg til en konstituerende
samling, jfr. forretningsorden for
Inatsisartut § 1, stk. 1. Indkaldelsen
foretages af det medlem, der længst
har været medlem af Inatsisartut,
eller hvis flere har været medlem af
Inatsisartut lige længe, af den ældste
(aldersformanden).
En konstituerende samling er som regel kort, dvs. den ikke varer mere end
to til fire dage. De vigtigste punkter
på dagsordenen er valg af formand
og formandskabet for Inatsisartut,
valg af
Naalakkersuisut, nedsættelse af udvalg og fastlæggelse af dato for den
næste samling.

UDVALG TIL VALGS PRØVELSE
Efter valget og forud for den konstituerende samling nedsættes et
foreløbigt Udvalg til Valgs Prøvelse
bestående af aldersformanden samt
fire andre medlemmer udpeget af
formanden. Udvalget træder kun
sammen for at afgive indstilling til
Inatsisartut om de valgte Inatsisartut- og Naalakkersuisutmedlemmers
valgbarhed, jfr. forretningsorden for
18

Inatsisartut § 1, stk. 3, og § 6, stk. 2.
Det midlertidige Udvalg til Valgs Prøvelse afløses af et permanent Udvalg
til Valgs Prøvelse, når alle medlemmers valgbarhed er godkendt.

VALG AF FORMANDEN OG FORMANDSKABET
På den konstituerende samling efter
nyvalg samt ved begyndelsen af
inatsisartutåret i september måned
vælger Inatsisartut uden forhandling
blandt sine medlemmer en formand
for Inatsisartut og 4 næstformænd,
jfr. forretningsorden for Inatsisartut
§ 3, stk. 1. De valgte udgør formandskabet for Inatsisartut. Valget af
næstformænd foregår ud fra den
D’Hondske forholdstals-valgmetode
jf. forretningsordenens § 27.

VALG AF NAALAKKERSUISUT –
DEN UDØVENDE MAGT
Den udøvende magt – varetagelsen af
Selvstyrets anliggender – ligger hos
Naalakkersuisut. Ifm. den konstituerende samling vælger Inatsisartut
først en formand for Naalakkersuisut,
som derefter indstiller at Inatsisartut
vælger et antal navngivne medlemmer til Naalakkersuisut. Et medlem af
Naalakkersuisut behøver ikke være
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medlem af Inatsisartut, men skal i så
fald opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om valgbarhed til
Inatsisartut. Traditionelt vælges formanden for Naalakkersuisut typisk
blandt medlemmerne af det parti, der
har fået flest stemmer.
Det er Formanden for Naalakkersuisut, der fordeler anliggender mellem
medlemmerne af Naalakkersuisut.
Formanden kan endvidere fritage
et medlem af Naalakkersuisut med
den virkning, at medlemmets hverv
ophører. Hvis et medlem selv ønsker
at udtræde af Naalakkersuisut, afgør
Inatsisartut, hvorvidt begæringen kan
imødekommes. Formanden for Naalakkersuisut kan også udskifte et eller
flere medlemmer af Naalakkersuisut.
Dette skal ligeledes godkendes af
Inatsisartut.

SUPPLEANTER OG ORLOV
Hvis et medlem af Inatsisartut anmoder om at udtræde af Inatsisartut,
afgør Inatsisartut, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. I perioderne udenfor samlingerne afgøres dette
dog af Formandskabet for Inatsisartut. Ønsker et medlem af Inatsisartut
orlov fra Inatsisartut som følge af sin
helbredstilstand, barsel, forretninger
eller lignende væsentlige årsager,
afgør Formandskabet for Inatsisartut, hvorvidt
anmodningen kan imødekommes. Formandskabet kan ligeledes godkende
orlov for medlemmer af Inatsisartut,
som ønsker at varetage hvervet som
20

medlem af Naalakkersuisut.
Ønsker et medlem af Naalakkersuisut
orlov som følge af helbredstilstand
eller anden væsentlig årsag, afgør
formanden for Naalakkersuisut, hvorvidt begæringen kan imødekommes.
Hvis formanden for Naalakkersuisut
selv ønsker orlov vil dette forudsætte
godkendelse fra Inatsisartut.
Udtræder et medlem af Inatsisartut, bliver umyndiggjort, afgår ved
døden, bevilges orlov eller har lovligt
forfald af en vis varighed, indkaldes
en stedfortræder til at deltage i
forhand-lingerne i Inatsisartut. Det
samme er tilfældet, hvis Inatsisartut
træffer afgørelse om, at et medlem
af Inatsisartut har mistet sin valgbarhed. Når et medlem efter orlov eller
midlertidigt forfald genoptager sit
hverv som medlem af Inatsisartut,
udtræder stedfortræderen.
Stedfortræderen er den person på
valglisten, som har fået flest stemmer i forhold til den sidste person,
som kom ind i Inatsisartut.

det kandidatens oprindelige parti der
må indkalde en stedfortræder fra
kandidatlisten.

NEDSÆTTELSE AF UDVALG
Ifm. den konstituerende samling efter
valget nedsættes en række udvalg.
Medlemmer til de enkelte udvalg
vælges efter D’Hondts metode.
På sin konstituerende samling og
efterfølgende ved hver begyndelse af
et nyt inatsisartutår i september måned nedsætter Inatsisartut følgende
udvalg:
•

Udvalg til Valgs Prøvelse

•

Det Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg

•

Lovudvalget

•

Øvrige stående udvalg efter indstilling fra Formandskabet

•

Finans- og Skatteudvalget

•

Revisionsudvalget

Fordelingen af medlemmer til de
enkelte udvalg sker i henhold til
D’Hondts metode. Det er det enkelte
udvalg, der konstituerer sig med
formand og næstformand.

VALG AF OMBUDSMAND
Efter hvert valg til Inatsisartut samt
ved embedsledighed vælger Inatsisartut en Ombudsmand. Nyder Ombudsmanden ikke længere Inatsisartuts tillid, kan Inatsisartut afskedige
Ombudsmanden. Ombudsmanden er i
udførelsen af sit hverv uafhængig af
Inatsisartut.

Inatsisartut nedsætter endvidere på
den konstituerende samling og på
hver forårssamling følgende udvalg:

HVIS ET MEDLEM SKIFTER PARTI
Når man har opnået valg til Inatsisartut, er mandatet personligt, også selv
om det helt eller delvist er opnået via
partistemmer. Vælger et medlem i
løbet af valgperioden at skifte parti
eller blive løsgænger, bevares den
pågældendes mandat, og vedkommende forbliver medlem af Inatsisartut. Hvis en kandidat, der har skiftet
parti, i en periode er fraværende, er
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Kapitel 6

Oversigt over valgresultater

VALG DEN 4. APRIL 1979, 1. VALGPERIODE
Stemmer i alt:
Stemmeprocent:
Landstingsformand:
Landsstyreformand:
Landsstyre:

19.951 af 28.665 stemmeberettigede
69,6%
Jonathan Motzfeldt, S
Jonathan Motzfeldt, S
Siumut (5)

VALG DEN 12. APRIL 1983, 2. VALGPERIODE
Stemmer i alt:
Stemmeprocent:
Landstingsformand:
Landsstyreformand:
Landsstyre:

25.204 af 33.953 stemmeberettigede
75,1%
Jonathan Motzfeldt, S
Jonathan Motzfeldt, S
Siumut (6) (med støtte fra Inuit Ataqatigiit)

VALG DEN 6. JUNI 1984, 3. VALGPERIODE
Stemmer i alt:
Stemmeprocent:
Landstingsformand:
Landsstyreformand:
Landsstyre:

23.088 af 34.582 stemmeberettigede
66,8%
Jonathan Motzfeldt,
Jonathan Motzfeldt, S
Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2)

VALG DEN 26. MAJ 1987, 4. VALGPERIODE
Stemmer i alt:
25.764 af 36.998 stemmeberettigede
Stemmeprocent:
69,6%
Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S (indtil 1988),
Lars Chemnitz, A (siden 1989)
Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S
Landsstyre:
Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) (indtil marts 1988);
Siumut (5) (med støtte fra Atassut) (siden marts 1988)
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VALG DEN 5. MARTS 1991, 5. VALGPERIODE

VALG DEN 15. NOVEMBER 2005, 9. VALGPERIODE

Stemmer i alt:
Stemmeprocent:
Landstingsformand:
Landsstyreformand:
Landsstyre:

Stemmer i alt:
29.136 af 38.924 stemmeberettigede
Stemmeprocent:
74,9%
Landstingsformand: Jonathan Motzfeldt, S (indtil januar 2008);
Ruth Heilmann, S (siden januar 2008)
Landsstyreformand: Hans Enoksen
Landsstyre:
Siumut (4), Inuit Ataqatigiit (2) og Atassut (2)

25.915 af 38.396 stemmeberettigede
67,1%
Bendt Frederiksen, S
Lars-Emil Johansen, S
Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2)

VALG DEN 4. MARTS 1995, 6. VALGPERIODE
Stemmer i alt:
26.134 af 37.556 stemmeberettigede
Stemmeprocent:
69,6%
Landstingsformand: Knud Sørensen, A (indtil 1997);
Anders Andreasen, S (siden 1997)
Landsstyreformand: Lars-Emil Johansen, S
Landsstyre:
Siumut (5) og Atassut (2)

VALG DEN 16. FEBRUAR 1999, 7. VALGPERIODE
Stemmer i alt:
28.490 af 37.485 stemmeberettigede
Stemmeprocent:
76%
Landstingsformand: Johan Lund Olsen, IA (marts–november 1999);
Ole Lynge, IA (november 1999–december 2000);
Anders Andreassen, S (januar–maj 2001);
Daniel Skifte, A (maj 2001–november 2002)
Landsstyreformand: Jonathan Motzfeldt, S
Landsstyre:
Siumut (5) og Inuit Ataqatigiit (2) (indtil 2001);
Siumut (5) og Atassut (2) (siden 2001)

VALG DEN 3. DECEMBER 2002, 8. VALGPERIODE
Stemmer i alt:
Stemmeprocent:
Landstingsformand:
Landstyreformand:
Landsstyre:
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28.616 af 38.375 stemmeberettigede
74,6%
Jonathan Motzfeldt, S
Hans Enoksen, S
Siumut (4) og Inuit Ataqatigiit (3) (indtil januar 2003);
Siumut (4) og Atassut (3) (januar–september 2003);
Siumut (4) og Inuit Ataqatigiit (4) (siden september 		
2003)

VALG DEN 2. JUNI 2009, 10. VALGPERIODE
Stemmer i alt:
Stemmeprocent:
Formand for
Inatsisartut:
Formand for
Naalakkersuisut:
Naalakkersuisut:

28.510 af 39.990 stemmeberettigede
71,3%
Josef Motzfeldt, IA
Kuupik Kleist, IA
Inuit Ataqatigiit (6), Demokraterne (2) og
Kattusseqatigiit Partiiat (1)

VALG DEN 12. MARTS 2013, 11. VALGPERIODE
Stemmer i alt:
Stemmeprocent:
Formand for Inat.:
Formand for Naal.:
Naalakkersuisut:

30.136 af 40.613 stemmeberettigede
74,2%
Lars-Emil Johansen, S
Aleqa Hammond, S
Siumut (6), Atassut (1), Partii Inuit (1)
(indtil november 2013);
Siumut (7) og Atassut (2) (siden november 2013)

VALG DEN 28. NOVEMBER 2014, 12. VALGPERIODE
Stemmer i alt:
Stemmeprocent:
Formand for Inat.:
Formand for Naal.:
Naalakkersuisut:

29.489 af 40.424 stemmeberettigede
72,9%
Lars-Emil Johansen, S
Kim Kielsen, S
Naalakkersuisut: Siumut (5), Demokraterne (2) og 		
Atassut (2) (indtil oktober 2016);
	Siumut (5), Inuit Ataqatigiit (4) og Partii Naleraq (1)
(siden oktober 2016)
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