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Brevstemmeafgivning til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
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. Folkeafstemningen afholdes efter reglerne om folkeaf1
stemninger i kapitel 12 i lov om valg til Folketinget samt de bekendtgørelser og cirkulærer, som Social- og Indenrigsministeriet har udstedt i henhold til loven.
Efter reglerne i folketingsvalglovens kapitel 8 kan enhver vælger afgive brevstemme i
enhver kommune her i landet.
Vælgere, der opholder sig i Danmark, kan brevstemme til folkeafstemningen i enhver kommune her i landet fra og med torsdag den 8. oktober 2015 til og med tirsdag den 1. december 2015.
Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme til folkeafstemningen fra
torsdag den 8. oktober 2015 hos:
1) en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation i udlandet (ambassader
og konsulater),
2) en stemmemodtager i udlandet, der er udpeget af Social- og Indenrigsministeriet.
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 Udenrigsministeriet og Rigspolitichefen, samt
3) personer, der er udsendt af en dansk hjælpeorganisation.
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 afstemningen går
i gang kl. 9 på afstemningsdagen.
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Folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014.

Ministeriet skal anmode Beredskabsstyrelsen om at sørge for, at det tjenestegørende
personel i fornødent omfang bliver gjort bekendt med foranstående.

Med venlig hilsen

Christine Boeskov
Valgkonsulent
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