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(Oversat version) Siumuts medlemmer er organiseret i Partiet Siumut. Partiet Siumut er 
en landsdækkende samarbejdende politisk organisation, hvor enkeltstående medlemmer 
og lokalafdelinger samles og hvor alle godkendes som værende en del af partiet. 
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§ 1 Partiets formål 
 
Siumuts formål er at få udbredt og implementeret et ikke undertrykt samfund, hvor folk 
udvikler sig kollektivt og hvor man udbreder og får anderkendt ideen om, at udvikle ev-
nen til at hjælpe hinanden og, at denne tankegang udbredes og accepteres på grundlag af 
Partiets politik og interesser, samt at man med dette som udgangspunkt fastsætter føl-
gende grundlæggende økonomiske, kulturelle mål og holdninger:  
 
1. At skabe et samfund der holder sammen og er i stand til på en harmonisk måde, aktivt 
at klare sig selv og som i bevidsthed om deres samfundsmæssige ansvar lever loyalt i det 
grønlandske samfund.  
 
2. At skabe et samfund der ansvarsfuldt er brugere af landets ressourcer og som tilegner 
sig evner udefra, som de har behov for og kan bruge disse evner til i uafhængighed at 
klare sig selv og som har opnået at kunne være herre i eget hus. 
 
3. At skabe et samfund der udøver en god velfærd, og som giver lige muligheder til alle. 
 
4. At skabe et ligestillet samfund, hvor det ikke kommer an på hvor du er født, om du er 
kvinde eller mand og uanset hvilken religion du hælder til. 
 
5. At skabe et samfund, der ud fra bæredygtighedsprincipper passer godt på sine levende 
ressourcer og sit miljø. 
 
6. At skabe et samfund med høj grad af ansvarlighed, som sætter det at være aktive og 
sunde som vigtige egenskaber og som med en høj grad af frihed og et ønske om udvikling 
får stillet gode rammer til rådighed for at indfri disse grudlæggende samfundsinteresser. 
 
7. At skabe et samfund med internationale verdensborgere og som har en konkurrence-
dygtig uddannelsessektor. 
 
8. At skabe et økonomisk samt politisk selvstændigt samfund i Vort Land. 
 
9. At man i ledelsen af Vort Land med en åben styreform kan lægge vægt på demokratiet 
og dermed give styreformen øget power.  
 
10. At forsvare de internationale menneskerettigheder i Grønland. 
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§ 2 Krav i forbindelse med indmeldelse i Partiet 
 
Alle og enhver der støtter Siumuts formål og mål kan blive medlemmer. 
 
Stk. 2. Indmeldelse i partiet finder sted på det stedlige Siumut afdeling indenfor sin egen 
kommune.  
 
Stk. 3. Såfremt man som følge af borgerligt ombud – ved valg – har fået ansvar som folke-
valgt og dermed er nødsaget til midlertidigt at skifte kommune, for eksempel som folke-
valgt til Inatsisartut eller udpeget som Naalakkersuisoq – så er der ikke noget i vejen for at 
man bibeholder sit medlemskab i sin lokalafdeling. 
 
Stk. 4. Folk der bor udenfor den kommunale inddeling eller som bor i udlandet kan blive 
medlemmer i en lokalforening eller hovedkontoret. Partiets hovedbestyrelse kan god-
kende en stiftelse af en lokalafdeling i udlandet, dette kan eksempelvis indbefatte perso-
ner der har ansættelse i internationale organisationer. Partiets hovedbestyrelse kan god-
kende at de nævnte afdelinger kan få tildelt delegater. Ligeledes kan Partiets hovedbesty-
relse lave bestemmelser for de nævnte afdelingers vedtægter. 
 
Stk. 5. Som medlem kan betragtes den person der er noteret i medlemskartoteket og som 
har indbetalt et medlemskontingent. For at fastholde sit medlemskab, skal man vedva-
rende indbetale sit medlemskontingent.  Såfremt man længere end 1 år ikke har indbetalt 
sit medlemskontingent, mister man sine rettigheder for at kunne stemme internt i Partiet 
og mister sin mulighed for at stille op for Partiet, indtil kontingentet bliver indbetalt.   
 
Stk. 6. Man mister sit medlemskab hos Siumut når man bliver eller er medlem i et andet 
parti, eller deltager i politisk samarbejde hos et andet parti, eller såfremt man stiller op til 
Landstinget eller kommunalbestyrelse hos et andet parti end Siumut, eller hjælper en an-
den person som ikke er medlem af Siumut i dennes kandidatur. 
 
Stk. 7. Når man bliver ekskluderet af en Siumut Gruppe eller såfremt man selv trækker sig 
fra en Siumut Gruppe og fortsætter sit hverv som kommunalbestyrelses-, Landstings- eller 
folketingsmedlem så ophører medlemskabet af Siumut. 
 
 

§ 3 Medlemmernes rettigheder 
Medlemmer af Siumut: 
 
At deltage i beslutninger vedrørende politiske arbejder, ligeledes ret til at deltage i samar-
bejdet i foreningen, samt ret til at være med til at træffe beslutninger. 
 
Stk. 2. Alle medlemmer som har betalt kontingent har ret til at opstille til politisk arbejde, 
samt ret til at opstille til andre tillidsposter.  
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Stk. 3. Alle medlemmer som har betalt kontingent har ret til at opstille til politiske tillids-
poster som bygdebestyrelsen, kommunalbestyrelserne, Landstinget, Folketinget samt an-
dre politiske poster.  
 
Stk. 4. Alle medlemmer som har betalt kontingent har ret til at opstille til tillidsposter in-
den for partiet, det være sig til bestyrelsen for lokalforeningen, til fællesbestyrelsen inden 
for kommunalinddelingen til Partiets hovedbestyrelse og har som delegat ret til at opstille 
partiets generalforsamling.  

§ 4 Medlemskontingentet og partiskatten 
Medlemskontingent i lokalafdelingerne som skal betales til partiet Siumut fastsættes på 
Siumuts generalforsamling. Lokalafdelingernes medlemskontingent udgør: 
Lokalafdelinger med op til 50 medlemmer =500 kr. årligt 
Lokalafdelinger med til 100 medlemmer=1000 kr. årligt 
Lokalafdelinger med over 100 medlemmer=1500 kr. årligt 
Ungdomsafdelingen af Siumut SIS betaler 25 kr. pr. medlem pr. år. 
 
Stk. 2. Enhver der bliver valgt ind på partiets vegne eller som bliver udpeget af partiet og 
som modtager aflønning / diæt skal indbetale 5% af nettoindtjeningen af lønnen / diæten 
som partiskat. De valgte hos Landstinget, Landsstyret, Folketinget og medlemmer af 
KANUKOKA’s hovedbestyrelse skal indbetale partiskat til partiets hovedkontor. 
Folkevalgtes månedelige indbetalinger gøres nu mere tydeligt, samtidig fremgår det af 
nedenstående hvortil betalingerne skal fordeles: 
 
Partiets hovedkontor – Lokalafdelingen hvor man er medlem 50/50 

- Medlem af Inatsisartuni 1000,00 kr.  
- Formand for Inatsisartut 2000,00 kr. 
- Medlem af Naalakkersuisut 2000,00 kr.  

Til Partiets hovedkontor: 
- Folketingsmedlem 2000 kr.  

Til den lokalafdeling hvor man er medlem: 
- Borgmestre 2000 kr.  
- Viceborgmestre skal efter betalt skat betale 5 % af den udbetalte løn 
- Medlem af Kommunalbestyrelse 400 kr. 
- Medlem af Kommunalbestyrelse og udvalgsformand 500,00 kr. 
- Medlem af bygdebestyrelserne  150 kr.  

 
Stk. 3. I særlige tilfælde har hovedbestyrelsen ret til at fastsætte partiskat udover det i §§ 
1 og 2 fastsatte retningslinjer. Æresmedlemmer af Siumut er fritaget for medlemskontin-
gent og partiskat. 
 

§ 5 Lokalforeningerne 
Man skal på byerne samt bygderne stifte lokalforeninger. Stiftelse af lokalforeninger skal 
fremsættes til Partiets hovedbestyrelse for endelig godkendelse.   
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Stk. 2. Såfremt der er grundlag for valg af bestyrelse kan man stifte en lokalforening.  
 
Stk. 3. Lokalforeningens overordnede er generalforsamlingen som skal afholdes mindst en 
gang om året. Alle medlemmer som har indbetalt kontingent har ret til at deltage og ret 
til at afgive stemme. 
 
Stk. 4. I perioden mellem generalforsamlingerne styres lokalforeningen af den bestyrelse 
der er valgt på generalforsamlingen.  
 
Stk. 5. Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, såfremt denne indkaldes af be-
styrelsen eller når 2/3 af medlemmerne skriftligt kræver en ekstraordinær generalforsam-
ling.  
 
Stk. 6. Vedtægtsændringer i lokalforeningen kan kun træde i kraft, såfremt 2/3 af stem-
meberettigede deltagere på en generalforsamling godkender disse. Man kan ikke god-
kende vedtægtsændringer der er i modstrid mod partiets vedtægter. I tilfælde af tvivl kan 
vedtægtsændringen indklages til hovedbestyrelsen og dennes beslutning er endelig. 
 
Stk 7. Siumuts lokalforening kan stifte et udvalg til stiftelse af Siumut Ungdom. 
 
Stk.8. Lokalafdelingerne skal senest i maj måned have afhold ordinære 
generalforsamlinger og her fremlægges samtidig de årlige regnskaber på 
generalforsamlingen hvor de skal godkendes. 
 

§ 6 Fællesbestyrelsen 
Man skal i alle kommuner stifte en fællesbestyrelse.  
 
Stk. 2. Fællesbestyrelsen skal varetage lokalafdelingernes organisatoriske og politiske ar-
bejde og interesse i kommunalbestyrelsen.  
 
Stk. 3. Generalforsamlingen er Fællesbestyrelsens øverste . Ordinær generalforsamling 
finder sted samtidig med partiets ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen 
skal man i henhold til vedtægterne for fællesbestyrelserne vælge en fællesbestyrelse. 
 
Stk. 4. Fællesbestyrelsen har pligt til at informere Partiets Hovedkontor om sit arbejde og 
Fællesbestyrelsen har ligeledes ansvaret for kandidaterne for kommunalbestyrelsen lige-
som fællesbestyrelsen har ansvaret for valgkampen til den stedlige kommunalbestyrelse, 
ligesom fællesbestyrelsen har ansvaret for samarbejdet med den siddende kommunalbe-
styrelsesgruppe. 
 
Stk. 5. Udgifterne til driften af fællesbestyrelsen afholdes af partiets hovedorganisation. 
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§ 7 Opstilling til valg 
Lokalafdelingerne sørger for at opstille kandidater. Lokalafdelingerne indstiller kandidater 
til hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan også opstille kandidater. Personer der ikke 
opfylder § 8 i vedtægterne, kan ikke opstilles. 
 
Stk. 2.  Opstillingslisten for kandidater skal godkendes af hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 3. I forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen skal opstillingslisten for kandidater 
udarbejdes af fællesbestyrelsen i henhold til vedtægter for fællesbestyrelsen samt lokal-
foreningerne.  
 
 

§ 8 Stemmeret samt valgbarhed 
Såfremt man på vegne af partiet ønsker at opnå Partiets tillid til at opstille til valg, skal 
man have indbetalt sit kontingent jf. § 2, stk. 4. 
 
Stk. 2. Såfremt man har indfriet kravene i stk.1 kan man opstille til samtlige poster, dog 
kan man ikke have dobbeltmandat indenfor kommunalbestyrelsen, Inatsisartut og Folke-
tinget. 
 
 

§ 9 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er Partiet Siumuts “lovgivende forsamling” og er den øverste myn-
dighed på alle fronter. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 3. År. På den ordinære 
generalforsamling fastlægges de forskellige politiske mål, ligesom valg til Partiets hoved-
bestyrelse finder sted og vedtægter for Partiet Siumut fastlægges. 
I mellem de ordinære generalforsamlinger afholdes der midtvejskongresser med særlige 
overskrifter. På midtvejskongresserne skal man ud fra debatterne for de punkter der er 
foreslået af medlemmerne, lokalafdelingerne og hovedbestyrelserne træffe afgørelser. 
 
Stk. 2. Partiets Siumuts generalforsamlinger skal meddeles af hovedbestyrelsen, ligeledes 
skal man til lokalforeningerne meddele at fristen for forslag man ønsker at fremsætte er 4 
måneder. Kun forslag der er foreslået af lokalforeningerne samt hovedbestyrelsen kan 
godkendes af generalforsamlingen. 
 
Stk. 3. Alle forslag skal samles og sendes til lokalforeningerne, fællesbestyrelserne samt 
delegaterne senest 1 måned for generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, såfremt hovedbe-
styrelsen træffer en afgørelse herom eller når mere end halvdelen af lokalforeningerne 
skriftligt fremsætter et ønske herom til hovedbestyrelsen. Ekstraordinær generalforsam-
ling finder sted inden der er gået 3 måneder efter beslutningen herom eller senest 3 må-
neder efter modtagelsen af kravet herom.  
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Stk. 5.  De stemmeberettigede i generalforsamlingen er:           

 Medlemmer af hovedbestyrelsen 

 Medlemmer af Landstinget, Landsstyret og folketinget samt Borgmestre 

 De lokalforeninger som har indbetalt kontingent til landsorganisationen har efter antal af 
deres medlemmer ret til at have stemmeberettigede delegater, dog maksimum 3 delega-
ter. Lokalforeninger med op til 50 medlemmer har ret til 1 delegat. Lokalforeninger med 
mellem 50 og 100 medlemmer har ret til 2 delegater og endelig har de lokalforeninger 
med mere end 100 medlemmer ret til at have 3 delegater. 

 Siumuts ungdomsorganisation – S.I.S. udpeger 1 delegat.    
 
Stk. 6. Lokalforeningerne udpeger deres delegater samt suppleanter i forbindelse med lo-
kalforeningens generalforsamling. 
 
Stk. 7. Delegater til landsdækkende generalforsamling skal opfylde de bestemmelser om 
valgbarhed der er fastsat i § 8. 
 
Stk. 8. Alle følgende tillidsposter er til valg: 

 Formand 

 Næstformand samt dennes stedfortræder 

 2. næstformand samt dennes stedfortræder. 

 3 medlemmer af hovedbestyrelsen samt 2 stedfortrædere til disse.  

 5 formænd til fællesbestyrelsen. 

 Formand for Siumuts Ungdomsorganisation S.I.S. samt 1 udpeget medlem. 
 
Den kandidat der har fået flest stemmer bliver valgt. Såfremt der opstilles flere 2 kandida-
ter til formandsposten og ingen af disse kandidater har opnået mere end 50 % af de af-
givne stemmer, skal der stemmes på ny. Afstemning til formand skal gentages, indtil der 
kun er 2 kandidater tilbage, og den af disse 2 der har opnået flest stemmer er valgt som 
den nye formand. Stedfortrædere til næstformænd kan også lade sig opstille til hovedbe-
styrelsen.   
 
Stk. 9. Partisekretæren skal sammen med hovedbestyrelsen fremlægge det reviderede 
regnskab samt fremføre de vigtigste kommende opgaver til generalforsamlingen for drøf-
telse og vedtagelse. 
 
Stk. 10. Til fremsættelse til det første hovedbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
skal partisekretæren i samarbejde med hovedbestyrelsen udarbejde listen for de mål der 
er vedtaget af generalforsamlingen. 
 
Stk. 11. På grundlag af indstillingen fra hovedbestyrelsen skal generalforsamlingen ud-
pege et statsautoriseret revisionsfirma til revision af partiets regnskab. 
 
Stk. 12. Rejser og ophold skal jf. de regler der er fastsat af hovedbestyrelsen afholdes af 
partiets hovedkontor. Hovedbestyrelsen kan fastsætte et gebyr for delegaternes delta-
gelse.  
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Stk. 13. Medlemmer af Inatsisartut, Naalakkersuisut samt de borgmestre der er valgt på 
vegne af Siumut har pligt til at deltage i Generalforsamlingen. Såfremt disse ikke kan del-
tage i Generalforsamlingen, skal disse skriftligt meddele dette til hovedbestyrelsen og be-
grunde deres frafald. 

 
§ 10 Hovedbestyrelsen 
Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for generalforsamlingen og har det over-
ordnede ansvar for partiets politiske samt organisatoriske udvikling og drift imellem gene-
ralforsamlingerne. 
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af: 

 Formanden 

 2 næstformænd  

 5 formænd for fællesbestyrelserne 

 3 medlemmer udpeget af det landsdækkende generalforsamling  

 Formanden for Siumuts Ungdomsorganisation samt 1 medlem udpeget af S.I.S.  
 
Stk. 3. For at sikre varetagelsen af Partiets daglige opgaver skal hovedbestyrelsen udpege 
et forretningsudvalg.  
 
Forretningsudvalget består af;  

 Formanden  

 Næstformand (som også varetager politiske opgaver)   

 2. næstformand (som også varetager tilsyn med det organisatoriske arbejde) 

 2 medlemmer af hovedbestyrelsen 
 
Forretningsudvalget fastsætter sin forretningsorden som fremlægges til hovedbestyrelsen 
for endelig godkendelse. 
 
Stk. 4. Hovedbestyrelsen træffer egenhændigt beslutning om hvilke deltagere som delta-
ger i hovedbestyrelsen uden stemmeret. 
 
Stk. 5. De medlemmer der repræsenterer fællesbestyrelserne (formænd) som trækker sig 
fra deres poster som formænd udtræder automatisk hovedbestyrelsen og afløses af den 
midlertidige formand for fællesbestyrelsen.  
 
Stk. 6.  Hovedbestyrelsen holder møde mindst 2 gange om året. Hovedbestyrelsen fast-
sætter selv de regler der fastsætter hovedbestyrelsens daglige virke. For reglerne for det 
daglige virke skal partiets målsætninger, partiets vedtægter samt partiets medlemmers 
mulighed for indflydelse være målsætning. 
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Stk. 7. Hovedbestyrelsesmedlemmerne kan deltage i lokalforeningernes og fællesforenin-
gernes generalforsamling. Ligeledes kan hovedbestyrelsesmedlemmerne deltage i 
Inatsisartutgruppens møder, dog uden stemmeret. 
 
Stk. 8. Såfremt en partiformand træder tilbage indenfor valgperioden, skal næstforman-
den indtræde som formand indtil der vælges en ny formand. Såfremt et af næstformæn-
dene træder tilbage indenfor valgperioden indtræder stedfortræder for denne for resten 
af valgperioden. Såfremt et af næstformændene skulle træde tilbage igen indenfor valg-
perioden skal hovedbestyrelsen vælge en afløser for denne iblandt dem selv.  
 
Stk. 9. Forretningsudvalget fastsætter løn samt ansættelsesvilkår o.l. for de medarbejdere 
der har ansættelse i Partiet. 
 
Stk. 10. Jf. de vedtægter der er vedtaget af generalforsamlingen, har hovedbestyrelsen 
ansvaret for udarbejdelsen af de vedtægter der gælder for fællesbestyrelserne samt lo-
kalforeninger.  
 
Stk. 11. Hovedbestyrelsen har ansvaret for partiets regnskaber og økonomi. 
Partiets hovedsekretær skal udarbejde et budget og fremlægge dette til hovedbestyrelsen 
inden den 1. december før det omhandlede regnskabsår. 
Hvert år skal man inden for de første 3 måneder fremlægge et revideret regnskab for ho-
vedbestyrelsen for endelig godkendelse. 
 
Stk. 12. Hovedbestyrelsen skal udarbejde et referat, som skal være tilgængeligt hos Si-
umuts medlemmer af Inatsisartut, Siumuts medlemmer af Naalakkersuisut, Siumuts med-
lemmer af Folketinget, Siumuts medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt Siumuts borg-
mestre inden 14 dage. 
 
 

§ 11 Partiets hovedkontor samt underskriftberettigelse 
Hovedbestyrelsen ansætter en partisekretær via en kontrakt. 
 
Stk. 2. Partisekretæren har ansvaret for den daglige drift af partiets hovedkontor og har 
ansvaret overfor hovedbestyrelsen. Partisekretæren er i fællesskab med forretningsudval-
get den der ansætter en partikonsulent og daglig medarbejder på partikontoret.  
 
Stk. 3. Partiets hovedkontor er det sekretariat der varetager al servicering af partiet. Ho-
vedbestyrelsen fastsætter normeringen for varetagelse af de opgaver der påhviler parti-
ets hovedkontor, eksempelvis sekretærer og de ansatte der varetager lokalforeningerne 
og som hel eller delvis dækkes af myndighederne. En ansat i hovedkontoret skal på halv 
tid varetage opgaver for Siumuts Ungdomsorganisation. 
 
Stk. 4. Partisekretæren kan ansætte medarbejdere der varetager fællesbestyrelsernes op-
gaver. 
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Stk. 5. Partisekretæren har ansvaret for regnskaberne over for hovedbestyrelsen, inklu-
sive de midler som hovedbestyrelsen bevilger fællesbestyrelserne. De udgifter som fæl-
lesbestyrelserne afholder skal indsættes særskilt i partiets regnskaber. 
 
Stk. 6. Partisekretæren har sammen med formanden underskrifts retten for partiet, eller 
har 3 hovedbestyrelsesmedlemmer ved fælles underskrift ret til at underskrive for parti-
ets vegne. Ud fra hovedbestyrelsesbeslutning skal køb af værdier, salg, forsikringer af 
værdier varetages. 
 
 

§ 12 Eksklusion 
Partiforeningerne kan bestemme eksklusion af medlemmer, såfremt 2/3 af de stemmebe-
rettigede på en generalforsamling godkender dette.  
 
Stk. 2. I forbindelse med et forslag om eksklusion af kommunalbestyrelses- eller lands-
tingsmedlemmer skal man jf. § 16, stk. 1 nedsætte et mæglingsudvalg.  
 
Stk. 3. Før en generalforsamling har bestyrelsen pligt til at informere vedkommende med-
lem eller medlemmer som foreslås ekskluderet at en sådan sag er under behandling og 
det medlem eller de medlemmer som foreslås ekskluderet skal gives mulighed for delta-
gelse af drøftelsen af punktet under en generalforsamling. 
 
Stk. 4. Medlemmerne skal informeres om at et spørgsmål om eksklusion er sat på dagsor-
denen. 
 
Stk. 5. I særlige tilfælde kan hovedbestyrelsen beslutte eksklusion. Men før et sådan skridt 
indledes, skal den lokalforening som vedkommende er medlem af indlemmes i arbejdet 
hen imod en eksklusion. Lokalforeningen skal altid have en skriftlig redegørelse om en fo-
restående eksklusion.  
 
Stk. 6. Alle eksklusioner samt genindmeldelser efter eksklusioner kan først træde i kraft 
efter hovedbestyrelsens godkendelse.  
 
Stk. 7. Hovedbestyrelsens beslutning skal respekteres af samtlige indenfor partiet og kan 
kun ændres af generalforsamlingen. Partiets hovedsekretær skal skriftligt orientere alle 
lokalforeninger om den eller de ekskluderede. Såfremt der ikke er truffet en beslutning 
om ophævelse af en eksklusion kan man ikke melde sig ind i en anden lokalafdeling. 
 
Stk. 8. Formanden for lokalforeningen har senest efter 8 dage pligt til at informere hoved-
bestyrelsen skriftligt om generalforsamlingens beslutning om eksklusion. I skrivelsen skal 
man forklare begrundelsen for eksklusionen, ligesom man skal redegøre for afstemningen 
m.v.  
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Stk. 9. Formanden for lokalforeningen skal informere den eller de medlemmer som er 
ekskluderede om at de inden for 14 dage har ret til at anke eksklusionen til hovedbesty-
relsen.  
 
 

§ 13 Vedtægter for arbejderne i den kommunale Siumut gruppe 
I de kommuner hvor Siumut repræsenteres af 2 eller flere medlemmer skal medlem-
merne danne en gruppe som de skal samarbejde i. Man skal vælge en gruppeformand (og 
såfremt der er behov herfor en næstformand og gruppesekretær). Man skal udarbejde et 
kort referat om de beslutninger der træffes i gruppen. 
 
Stk. 2. Umiddelbart efter valget for kommunalbestyrelsen skal fællesbestyrelsen samt de 
medlemmer der vælges for Siumut mødes og drøfte valgresultatet samt drøfte det videre 
arbejde der er konsekvens af valgresultatet, om der skal indledes forhandlinger med an-
dre partier eller valgforbund med hensyn til en eventuel koalitionsaftale o.l. Indkaldelse til 
møde varetages af formanden for fællesbestyrelsen.  
 
Stk. 3. Forud for alle kommunalbestyrelsesmøder skal kommunegruppens medlemmer 
indkaldes til møde. Ved gruppemøderne skal en repræsentant for fællesbestyrelsen del-
tage. I forbindelse med vigtige beslutninger skal kommunegruppen og fællesbestyrelsen 
høre partiets medlemmer. 
 
Stk. 4. Gruppeformanden skal orientere gruppemedlemmerne om de punkter der er sat 
på dagsordenen samt forklare punkterne. Gruppen tager stilling om den specifikke sag i 
forbindelse med drøftelsen. Der gives mulighed for at træffe en anden mening der er ved-
taget i gruppen, såfremt dette er meldt forud og ført til protokol.  
 
Stk. 5. Kommunegruppen har hele ansvaret for de sager der er i kommunen samt de be-
slutninger som den træffer. Derfor skal gruppens mening være den afgørende i alle sager. 
 
Stk. 6. Et medlem som har været stillet op i et andet parti eller kandidatforbund kan kun 
optages som medlem, såfremt dette er godkendt med mere end 2/3 flertalt i kommune-
gruppen samt fællesbestyrelsen. Dette skal så meddeles hovedbestyrelsen. 
 
Stk. 7. Et medlem af gruppen kan først ekskluderes, såfremt dette er godkendt af den lo-
kale stedlige generalforsamling. Partiets hovedbestyrelse skal så bekræfte eksklusionen. 
Før en eksklusion drøftes i den stedlige generalforsamling skal det kommunale mæglings-
udvalg indlemmes. Eksklusionen gælder valgperioden. Såfremt et gruppemedlem eksklu-
deres af kommunegruppen eller forlader gruppen og fortsat er medlem af kommunalbe-
styrelsen, ophæves medlemskabet i Siumut. 
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§ 14 Siumut’s Inatsissartut-gruppe 
Siumut’s Landstingsgruppe er de medlemmer der er opstillet til valget af Siumut og som 
har opnået valg samt de suppleanter der afløser nogle af medlemmerne. Ligeledes er de 
Landsstyremedlemmer som udpeges af Siumut og som ikke er medlemmer af Landstinget 
medlemmer af denne gruppe. Et medlem af Landstinget som har opstillet for et andet 
parti kan kun optages i gruppen, såfremt 2/3 af gruppens medlemmer godkender dette 
og hovedbestyrelsen bifalder dette. 
 
Stk. 2. Inden 1 uge efter Inatsisartut-valget skal partiets formand indkalde partiets hoved-
bestyrelse samt partiets repræsentanter i Landstinget for at drøfte valgresultatet samt 
konsekvenser heraf, inklusive koalitionsforhandlinger med andre partier. 
 
Stk. 3. Landstingsgruppen skal ved sit første møde umiddelbart efter et valg til landstinget 
samt ved det første møde i et Landstings år vælge en gruppebestyrelse iblandt gruppens 
medlemmer. Blandt dem der bliver valgt til gruppebestyrelsen skal man vælge et medlem 
der skal være behjælpelig for hovedkontoret med hensyn til at sørge for at partiskatten 
bliver indbetalt korrekt. Såfremt partiets formand ikke er valgt til Landstinget, er denne 
født medlem af gruppen. Partiets næstformænd og partiets hovedsekretær samt gruppe-
medlemmerne har ret til at deltage i Inatsisartutgruppens møder. Gruppeformanden skal 
varetage gruppemøder samt drøftelser vedrørende Inatsisartut- og udvalgssager. Møder i 
gruppen samt gruppebestyrelsesmøder skal indskrives i et kort referat. 
 
Stk. 4. Siumuts Inatsisartutgruppe skal mindst 2 gange om året holde møder med hoved-
bestyrelsen om sager der bliver taget op i Inatsisartut. Derudover vil det være på sin plads 
at høre hovedbestyrelsen angående vigtige beslutninger der skal træffes i Inatsisartut. 
 
Stk. 5. Man kan kun ekskludere gruppemedlemmer, såfremt dette er godkendt af hoved-
bestyrelsen. Såfremt man træffer en beslutning om eksklusion, eller såfremt et medlem af 
Siumutgruppen forlader gruppen og fortsætter sit medlemskab af Inatsisartut, bortfalder 
medlemskabet af Siumut. 
 

§ 15 Folketinget 
Hovedbestyrelsen træffer beslutning om, hvem der kan opstille til folketinget for Siumut. 
 
Stk. 2. For de kandidater der opstiller til folketingsvalget skal godkendes og underskrives 
af partiets formand, eller såfremt denne ikke er til stede, et af partiets næstformænd. 
 
Stk. 3. Siumuts medlemmer af folketinget skal arbejde tæt med hovedbestyrelsen om de-
res varetagelse af medlemskabet, ligeledes skal man indgå en aftale med hovedbestyrel-
sen om organiseringen af et samarbejde i folketinget. 
 

§ 16 Landsdækkende mæglingsudvalg 
Udvalgets medlemmer udpeges af hovedbestyrelsen og består af 3 medlemmer. 
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Stk. 2. Udvalget skal mægle i forbindelse med sager om eksklusioner der kører i lokalfor-
eningerne. 
 
Stk. 3. Såfremt mægling i forbindelse med en eksklusionssag ikke er muligt, skal udvalget 
fremsætte en redegørelse herfor om indholdet af sagens sammenhæng efter udvalgets 
opfattelse som til stiles hovedbestyrelsen forinden hovedbestyrelsens beslutning om sa-
gen vedrørende eksklusionen.  
 
 
 

§ 17 Særlige bestemmelser 
Partiets hovedsekretær samt ansatte i partiet kan opstilles i forbindelse med valg til kom-
munalbestyrelsen samt Landstinget. Dog skal disse fratræde deres stillinger, såfremt disse 
opnår valg enten til kommunalbestyrelsen eller Landstinget. 
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsen har ret til at godkende og afprøve nye driftsformer med henblik 
på udvikling som kan være i strid med partiets vedtægter. Afprøvning af nye driftsformer 
samt udviklingsarbejder skal styres af partiets hovedkontor. 
 
Stk. 3. En omgåelse af Siumut Partis vedtægter kan kun finde sted, når hovedbestyrelsen 
har fået et mandat af partiets generalforsamling. En omgåelse af vedtægterne må ikke 
være i direkte modstrid mod partiets vedtægter. 
 

§ 18 Godkendelse af vedtægterne 
Siumuts nye vedtægter blev godkendt på partiets generalforsamling i Nuuk den 28.  
november 2020. Som konsekvens heraf fik den nye hovedbestyrelse et mandat til at til-
passe fællesbestyrelsens samt lokalforeningens vedtægter. 
 
 
Behandlet på generalforsamlingen i Nuuk, 28. november 2020.  
 
 
Godkendt af hovedbestyrelsen den _______ / _______ -  
 
 
 
 
Erik Jensen                       Miki Jensen 
Formand                       Partisekretær 
 
 
 


