
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Til 

Udenrigsministeriet 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse 

Rigspolitiet 

 

3 bilag 

  

 

 

 

 

Brevstemmeafgivning til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdan-

nelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning 

 

1. Indledning og indhold 

 
Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om omdannelse af 

retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Folkeafstemningen afholdes i Danmark, men ikke 

på Færøerne eller i Grønland. 

 

I udlandet kan der brevstemmes fra og med torsdag den 8. oktober 2015.  

 

Dette brev indeholder en række vigtige informationer til brug for Udenrigsministeriet og 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der har ansvaret for at gennemføre brev-

stemmeafgivningen i udlandet. Desuden orienteres Rigspolitiet om muligheden for 

brevstemmeafgivning i udlandet med henblik på videreformidling til de personer, som 

måtte være udsendt af Rigspolitiet. 

./. Som bilag 1 er vedhæftet en liste over stillingsindehavere ved Forsvaret, der er 

bemyndiget af Social- og Indenrigsministeriet til at virke som stemmemodtagere.  

De øvrige bilag indeholder oplysning om: 

 billeder af brevstemmematerialet tilvejebragt af ministeriet (bilag 2) 

 vejledning til vælgere, der brevstemmer i udlandet m.v. (bilag 3)  

 

2. Betingelser og frist for brevstemmeafgivning 
 

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folkeafstemninger har enhver, der har 

valgret til Folketinget, dvs. på afstemningsdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, 

har fast bopæl i riget og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handle-

evne (ikke er umyndiggjort).  

 

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har dog ikke valgret til 

folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det skyl-

des, at der ikke afholdes folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en 

tilvalgsordning på Færøerne og i Grønland. 
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Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme til folkeafstemningen hos: 

1) en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation i udlandet (ambassa-

der og konsulater), 

2) en stemmemodtager i udlandet, der er udpeget af Social- og Indenrigsmini-

steriet.  

Endvidere kan følgende personer afgive brevstemme til de stillingsindehavere ved 

Forsvaret, som Social- og Indenrigsministeriet efter indstilling fra Forsvarsministeriets 

Personalestyrelse har udpeget til at fungere som permanente brevstemmemodtagere i 

udlandet: 

1) personer udsendt af Forsvarsministeriet  

2) personer udsendt af en anden dansk offentlig myndighed, herunder Uden-

rigsministeriet og Rigspolitichefen, samt  

3) personer, der er udsendt af en dansk hjælpeorganisation.  

De nævnte stillingshavere ved Forsvaret fremgår af vedlagte fortegnelse af 27. maj 

2015 (bilag 1), som fandt anvendelse ved folketingsvalget den 18. juni 2015. Bemyn-

digelsen har gyldighed for denne folkeafstemning og for efterfølgende valg og folkeaf-

stemninger, indtil listen måtte blive revideret. 

Loven indeholder ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. En 

brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid forud for afstemningsdagen, at 

den kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende kommune, inden afstemnin-

gen går i gang kl. 9 på afstemningsdagen.  

 

Det vil være hensigtsmæssigt, at vælgere, der henvender sig for at brevstemme på en 

repræsentation eller hos en bemyndiget stemmemodtager kort tid før afstemningsda-

gen, orienteres herom. Ingen vælger, der henvender sig for at afgive brevstemme 

før afstemningsdagen, kan dog afvises fra at afgive brevstemme, uanset at det 

ikke er sandsynligt, at brevstemmen kan nå hjem i tide.  

 

3. Udpegning af brevstemmemodtagere 

 

3.1. Særligt om stillingsindehavere i Forsvaret 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse bedes underrette Social- og Indenrigsministe-

riet om, hvilke personer eller stillingsindehavere Forsvarsministeriet måtte indstille 

som stemmemodtagere i udlandet som supplement til eller erstatning for de personer 

eller stillingsindehavere, der er anført i fortegnelsen af 27. maj 2015. 

De permanente stemmemodtagere i udlandet er som hidtil bemyndiget til at udpege 

en eller flere personer blandt det tjenstgørende personel til på vegne af vedkommende 

stemmemodtager at varetage opgaven som brevstemmemodtager ved et bestemt 

valg/folkeafstemning. Forsvarsministeriets Personalestyrelse bedes sørge for, at nav-

nene på de personer, der ved folkeafstemningen rent faktisk fungerer som stemme-

modtagere i udlandet, bliver indberettet til Social- og Indenrigsministeriet senest kl. 10 

mandag den 30. november 2015.  
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3.2. Særligt om udpegning af ad hoc-stemmemodtagere gennem Udenrigsmini-

steriet 

Social- og Indenrigsministeriet udpeger efter anmodning fra Udenrigsministeriet ad 

hoc stemmemodtagere i udlandet. Som stemmemodtager kan f.eks. udpeges en råd-

giver ved et dansk projekt eller en medarbejder ved en dansk virksomhed i udlandet 

eller en udsendt medarbejder ved et andet nordisk lands ambassade i lande, hvor 

Danmark ikke har nogen fast repræsentation, og den nordiske ambassade derfor også 

repræsenterer Danmark.  

Anmodning om udpegning af ad hoc stemmemodtagere i udlandet fremsendes via 

Udenrigsministeriet til valg@sim.dk med oplysning om stemmemodtagerens navn, 

stilling og arbejdssted samt det pågældende land, som stemmemodtageren skal virke 

i.  

 

Så snart ad hoc stemmemodtageren er udpeget, sender Social- og Indenrigsministeri-

et besked herom til Udenrigsministeriet til videre foranstaltning. Udenrigsministeriet 

skal gennem den nærmeste repræsentation herefter sørge for, at stemmemodtageren 

forsynes med stemmemateriale samt bliver vejledt nærmere om varetagelsen af hver-

vet som stemmemodtager efter de retningslinjer m.v., der gælder i udenrigstjenesten. 

4. Brevstemmemateriale 

Brevstemmematerialet kan for ministeriets regning bestilles direkte hos Rosendahls, 

Herstedvang 10, 2620 Albertslund, tlf. 43 22 73 00, telefax 43 63 19 69, e-post: distri-

bution@rosendahls.dk. Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale via forla-

gets hjemmeside. 

Ved bestillinger af brevstemmemateriale bedes tydeligt angivet, at man ønsker store 

sæt, der består af alle 4 dele af brevstemmematerialet. 

Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er frem-

stillet af Social- og Indenrigsministeriet, og som er gengivet i bilag 2 (billede af brev-

stemmematerialet). 

 

Social- og Indenrigsministeriet har fået fremstillet nyt brevstemmemateriale til folkeaf-

stemninger i 2014, der har samme format og indeholder samme bestanddele som 

tidligere oplag af brevstemmematerialet. Ændringerne består hovedsageligt i visse 

sproglige ændringer af bl.a. vejledningen til vælgeren på forsiden af den røde konvolut 

til stemmesedlen samt i følgebrevet. Rosendahls vil fortsat udsende evt. restoplag af 

materialet fremstillet i 2008, før der udsendes materiale fremstillet i 2014. 

 

Eventuelle restoplag af det brevstemmemateriale til folkeafstemninger, ministeriet lod 

fremstille i 2008, kan fortsat bruges. Tidligere restoplag kan ikke benyttes, men skal 

kasseres. 

 

Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg eller kom-

munale og regionale valg kan ikke benyttes til folkeafstemningen.  

5. Fremgangsmåde og regler om hjælp til brevstemmeafgivning 

 

Om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen kan henvises til den vejledning, 

der er trykt på bagsiden af følgebrevet i brevstemmematerialet. 

mailto:valg@sim.dk
mailto:distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk
mailto:distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk
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Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen og/eller udfylde og under-

skrive følgebrevet, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med stem-

meafgivningen, ydes den nødvendige hjælp af stemmemodtageren. Bemærk, at en-

hver vælger har ret til at forlange at få hjælp til stemmeafgivningen fra en person, som 

vælgeren selv har udpeget. Der skal blot samtidig medvirke en stemmemodtager. Den 

fornødne hjælp skal i givet fald ydes af hjælperen og stemmemodtageren i forening. 

Det vil dog være naturligt, at det er stemmemodtageren, der sikrer sig vælgerens iden-

titet, giver vælgeren vejledning m.v. og attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet. 

Hjælpen ydes af den personligt udpegede hjælper ud over stemmemodtageren eller, 

hvis der medvirker flere stemmemodtagere, i stedet for den ene af stemmemodtager-

ne.  

./. Der vedhæftes endvidere som bilag 3 en vejledning til vælgerne om brevstemmeaf-

givning i udlandet. Stemmemodtagerne bedes sørge for, at vejledningen er tilgængelig 

for vælgerne ved brevstemmeafgivning. 

6. Fremsendelse og frankering af brevstemmer 

 
Repræsentationerne/stemmemodtageren skal sørge for, at de afgivne brevstemmer 

(yderkuvert med konvolut med stemmeseddel samt følgebrev) bliver sendt hjem til 

kommunalbestyrelsen i den kommune, vælgeren har angivet på brevstemmens yder-

kuvert snarest muligt, så de kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende kom-

mune, inden afstemningen går i gang på afstemningsdagen kl. 9. Yderkuverterne må 

ikke være indlagt i andre konvolutter ved aflevering til postbesørgelse. 

 

Udgifter til forsendelsen afholdes af Udenrigsministeriet/Forsvaret. Det forudsættes, at 

repræsentationen/Forsvaret, herunder ved valg af hurtigste forsendelsesmåde, gør alt, 

hvad der er muligt, for at brevstemmen kan nå hjem i tide, dvs. inden afstemningen 

går i gang kl. 9 på afstemningsdagen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 


