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 Til samtlige kommuner 

  

Administrativt besluttede corona-forholdsregler  

ved kommunalvalget den 6. april 2021 

 
 

Ved kommunalvalget er der 73 afstemningssteder. 

 

De 72 afstemningssteder fordeler sig med antal stemmeberettigede således: 

<100 stemmeberettigede: 33 bosteder 

100-199 stemmeberettigede: 20 bosteder 

200-499 stemmeberettigede: 6 bosteder 

500-999 stemmeberettigede: 4 bosteder 

1.000- stemmeberettigede: 10 bosteder 

(Tallene er baseret på antal stemmeberettigede ved valget til Inatsisartut i 2018. Antallet 

af bosteder kan derfor være en smule anderledes ved kommunalvalget den 6. april 

2021) 

 

Alle kommuner opfordres til at anspore vælgerne til at brevstemme. Det er et mål i sig 

selv, at så mange vælgere som muligt brevstemmer, da det vil mindske antal vælgere 

på valgdagen. Det er kommunernes ansvar at gennemføre oplysningskampagner om 

dette. Samtidig vil Indenrigsafdelingen i et vist omfang på nationalt plan også bidrage til 

kampagnen. 

Kommunerne kan overveje at etablere midlertidige og mobile brevstemmemuligheder på 

institutioner, i dagligvarebutikker og lignende. 

 

Derudover gælder følgende praktiske retningslinjer: 

 

Ved alle afstemningssteder skal afstemningslederen sikre, at der etableres et opsyn, 

som har til opgave at sikre, at der på intet tidspunkt er for mange personer i afstem-

ningslokalet. I ingen lokaler må der være mere end 100 personer ad gangen. Antal til-

ladte personer i et lokale kan være lavere end 100 personer, for der må på et hvilket 

som helst tidspunkt højest være 50 % af det antal personer, som brandvæsenet tillader 

som maksimalt antal personer i lokalet. 

De pågældende opsynspersoner refererer til afstemningslederen. Opsynspersonerne 

har bemyndigelse til at forlange, at vælgere venter med at gå ind i afstemningslokalet, 

hvis opsynspersonerne vurderer, at der – på grund af de ovenfor anførte corona-

restriktionerne – ikke må være yderligere personer i lokalet. 

 

De steder, hvor der forventes mulighed for kødannelse, skal der være tydelig 2 meters 

afstandsmarkering, så stemmeberettigede har mulighed for at holde afstand fra hinan-

den. 
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Både før og efter hver stemmeboks skal der være opstillet beholdere med håndsprit 

med minimum 70 % ethanol. Det skal sikres, at der til enhver tid er indhold i beholderne. 

Skriveredskab i stemmeboksene skal jævnligt afsprittes. COVID-19 informationsplaka-

ter skal være synlige i afstemningsstederne. 

 

Ved afstemningssteder med flere end 199 stemmeberettigede skal afstemningslederen 

desuden sikre adskillelse mellem indgange og udgange, hvor det er muligt. Hvor det 

er muligt, skal der være separat indgang og udgang ved afstemningslokalet inde i en 

bygning, og der skal være separat indgang og udgang for bygningen, hvor afstemnings-

lokalet ligger. 

 

Ved afstemningssteder med flere end 499 stemmeberettigede skal afstemningslederen 

derudover sikre fysisk opdeling, så der sikres adskilte lokaler (ved opstilling af skil-

levægge, ophængning af presenning eller lignende). Hvor det er muligt, skal hvert ad-

skilt lokale have egen, separat indgang og udgang. 

 

 Opdelingen i adskilte lokaler skal ske efter fødselsdato ud fra følgende retningslinjer: 

 

-  Ved afstemningssteder med 500-999 stemmeberettigede skal der være to adskilte 

lokaler: 

 Opdeling: Fødselsdato 1.-15. og fødselsdato 16.-31. 

 

-  Ved afstemningssteder med 1.000-3.000 stemmeberettigede skal der være tre ad-

skilte lokaler: 

 Opdeling: Fødselsdato 1.-10. og fødselsdato 11.-20. og fødselsdato 21.-31. 

 

-  Ved afstemningssteder med flere end 3.000 stemmeberettigede skal der være fire 

adskilte lokaler: 

 Opdeling: Fødselsdato 1.-8. og fødselsdato 9.-16. og fødselsdato 17.-24. og fødsels-

dato 25.-31. 

 

Tvivlsspørgsmål vedrørende disse administrativt besluttede corona-forholdsregler kan 

stiles til sekretariatet for Valgnævnet ved at skrive mail til valg@nanoq.gl. 
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Med venlig hilsen 
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