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Til kommunalbestyrelsen
Social- og Indenrigsministeriet har modtaget et antal henvendelser om brevstemmeafgivning og informationsmateriale om
folkeafstemningen den 3. december 2015, herunder det informationsmateriale, som er udarbejdet af regeringen.
Henvendelserne drejer sig om, i hvilket omfang informationsmaterialet må være fremlagt på steder, hvor vælgerne kan
brevstemme. Spørgsmålet er navnlig relevant på biblioteker, der - ud over at fungere som brevstemmested i mange
kommuner - også har en særlig informationsforpligtelse og -opgave over for borgerne.
Som angivet i ministeriets vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemningen den 3. december
2015 skal det ved brevstemmeafgivning påses, at vælgere, der ønsker at brevstemme, ikke udsættes for valgagitation eller
anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til brevstemmeafgivningen, jf. folketingsvalglovens §
61, stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal derfor sikre, at der, dér hvor brevstemmeafgivningen finder sted, ikke ligger
materiale med nogen form for holdningsmæssig påvirkning i forbindelse med afstemningen, herunder påvirkning, der ikke
kan karakteriseres som valgagitation. Dette gælder således også materiale, der ganske vist ikke agiterer for et bestemt
synspunkt i forbindelse med aktuelle politiske spørgsmål eller giver udtryk for en bestemt politisk holdning eller lignende,
men som udsætter vælgeren for holdningsmæssige påvirkninger. Heller ikke oplysende materiale om emnerne for valget
eller om aktuelle politiske spørgsmål må være fremlagt eller ophængt i umiddelbar tilknytning til brevstemmeafgivningen.
Det lovforslag, der stemmes om ved folkeafstemningen, må dog gerne være tilgængeligt.
At ovennævnte materiale med undtagelse af lovforslaget ikke må befinde sig i umiddelbar tilknytning til
brevstemmeafgivningen, må efter ministeriets opfattelse indebære, at materialet ikke må kunne ses af vælgeren fra det
sted, hvor brevstemmeafgivningen finder sted - heller ikke, hvis vælgeren vender sig rundt. Det skal således være placeret
uden for vælgerens synsvidde. Derimod er der ikke noget forbud mod, at informationsmaterialet er fremlagt andre steder på
den institution, hvor brevstemmeafgivningen finder sted, f.eks. biblioteker. Det samme gælder oplysningsmateriale
udarbejdet af andre, f.eks. partier eller organisationer.
For så vidt angår brevstemmeafgivning på biblioteker henvises i øvrigt til ovennævnte vejlednings afsnit 8.2.2.1.
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