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Til samtlige kommuner

Beslutning i Valgnævnet om corona-forholdsregler ved valgene den 6. april 2021

På mødet i Valgnævnet den 15. februar 2021 blev følgende besluttet:
- Hvis der i et bosted senest torsdag den 1. april 2021 af sundhedsmyndighederne
er konstateret et aktivt udbrud af corona-smitte, skal valghandlingen efter afgørelse fra Landslægeembedet udfoldes over flere dage.
- Afholdelse af valg over flere dage sker efter følgende retningslinjer:
- Ved afstemningssteder med færre end 200 stemmeberettigede skal valghandlingen foregå over to dage, som skal være mandag den 5. april og tirsdag den
6. april 2021.
- Ved afstemningssteder med flere end 200 stemmeberettigede skal valghandlingen foregå over tre dage, som skal være søndag den 4. april, mandag den 5.
april og tirsdag den 6. april 2021.

22. februar 2021
Sagsnr. 2021 - 4164
Dok. nr. 16140942
Postboks 1015
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 32 50 02
E-mail: govsec@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

- Sekretariatet for Valgnævnet bemyndiges instruere kommunerne i, hvordan
valg over flere dage gennemføres i praksis.
- Hvis der af sundhedsmyndighederne i et bosted den 2., 3., 4., 5. eller 6. april
konstateres et udbrud af corona-smitte, skal valghandlingen gennemføres alene
på valgdagen den 6. april 2021, med mindre Valgnævnet i samråd med Landslægeembedet inden valgdagen træffer en anden afgørelse.
Valgnævnets beslutning gælder alle valg, som er udskrevet til afholdelse tirsdag
den 6. april 2021.
Baggrund
Valgnævnets beslutning er truffet på baggrund af § 80 i Inatsisartutlov nr. 27 af
28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer samt § 8, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 14 af 24. november
2020 om valg til Inatsisartut.
Den aktuelle corona-situation vurderes at udgøre en omstændighed, som kan give Valgnævnet mulighed for at beslutte afvigelser fra loven, hvis sundhedsmyndighederne kort tid inden valgdagen konstaterer et udbrud af corona-smitte.
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