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»Meddelelse om brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag
den 18. juni 2015
Torsdag den 18. juni 2015 afholdes der valg til Folketinget.
Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folketingsvalg har enhver, der på valgdagen 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).
Søfolk og passagerer på danske skibe, der sejler i udenrigsfart, samt ansatte på danske havanlæg uden for dansk område, kan (i hvert fald) på nuværende tidspunkt brevstemme på skibet/anlægget.
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 valgdagen, at brevstemmerne kan være sendt hjem til vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang på vagdagen kl. 9, se nærmere nedenfor afsnit 7.
Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er fremstillet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i
2012 og 2014 ladet fremstille nyt brevstemmemateriale til folketingsvalg. Brevstemmematerialet 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 blå konvolut til stemmesedlen samt i følgebrevet. Rosendahls-Schultz Grafisk vil fortsat udsende evt. restoplag af materialet fremstillet i 2008 og 2012, før der udsendes materiale fremstillet i
2014. Både materialet fremstillet i 2008 og materialet fremstillet i 2012 og 2014 kan
således benyttes ved brevstemmeafgivningen.
Restoplag fra brevstemmemateriale fremstillet før 2008 kan ikke benyttes, men skal
kasseres.
Brevstemmemateriale beregnet til Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger eller
kommunale og regionale valg kan ikke benyttes til folketingsvalg.

Følgende partier er opstillingsberettigede til folketingsvalget med følgende bogstavbetegnelser:
A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
F. SF - Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. Alternativet
En fortegnelse over partierne med adresser og telefonnumre m.v. kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside på adressen: http://valg.oim.dk/partierog-kandidater/opstillingsberettigede-partiers-adresser-mv.aspx.
En fortegnelse over de opstillede kandidater til valget i de 10 storkredse vil blive
lagt på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside valg.oim.dk senest 8 dage før
valgdagen.
En vejledning om, hvordan man brevstemmer, findes på forsiden af de små blå konvolutter til brevstemmesedlerne.«
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