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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.
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 handleevne (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 skyldes, at der ikke afholdes folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en
tilvalgsordning på Færøerne og i Grønland.
Søfolk og passagerer på danske skibe, der sejler i udenrigsfart, samt ansatte på danske havanlæg uden for dansk område kan brevstemme på skibet/anlægget fra og med
torsdag den 8. oktober 2015.
Der er ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme hos en stemmemodtager i
udlandet. Brevstemmeafgivningen om bord/på anlægget skal dog foretages i så god
tid inden afstemningsdagen, at brevstemmerne kan være sendt hjem til vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang på afstemningsdagen kl. 9.
Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er fremstillet af Social- og Indenrigsministeriet til brug ved folkeafstemninger (rød yderkuvert).
Social- og Indenrigsministeriet har fået fremstillet nyt brevstemmemateriale til folkeafstemninger i 2014, der har samme format og indeholder samme bestanddele som
tidligere oplag af brevstemmematerialet.

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 kommunale og regionale valg kan ikke benyttes til folkeafstemningen.
En vejledning om, hvordan man brevstemmer, findes på forsiden af de små røde konvolutter til brevstemmesedlerne.«
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