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Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart, herunder danske fiskefartøjer på fjernfiskeri, til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015
Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om omdannelse af
retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
Social- og Indenrigsministeriet skal i den anledning anmode Miljø- og Fødevareministeriet om at underrette fiskeriets organisationer om følgende:
”Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart, herunder
danske fiskefartøjer på fjernfiskeri, til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015
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. 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.
Dette brev indeholder en række vigtige informationer til brug for danske skibe i udenrigsfart, herunder danske fiskefartøjer på fjernfiskeri, hvor der kan brevstemmes.
2.

Hvem kan stemme, og hvad er fristerne?

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folkeafstemningen har enhver, der 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.
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Folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014.

Søfolk og passagerer på danske skibe, der sejler i udenrigsfart, herunder danske fiskefartøjer på fjernfiskeri, kan brevstemme på skibet fra torsdag den 8. oktober
2015.
Der er ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme hos en stemmemodtager i
udlandet. Brevstemmeafgivningen om bord på skibet 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, se nærmere
nedenfor afsnit 6.
Bemærk, at der ikke kan brevstemmes på danske skibe i indenrigsfart.
3.

Skibsførerens ansvar

Skibsføreren eller den, som skibsføreren har udpeget, skal sørge for, at der afholdes
brevstemmeafgivning på skibet for skibets medarbejdere og danske passagerer.
Skibsføreren eller den, som skibsføreren har udpeget, fungerer som stemmemodtager.
Skibsføreren skal endvidere sørge for, at de afgivne brevstemmer (yderkuvert med
konvolutter med stemmesedler samt følgebrev) bliver hjemsendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, vælgeren har angivet på brevstemmens yderkuvert, så de kan
være modtaget i vedkommende kommune og afleveret til vedkommende afstemningssted, inden afstemningen starter kl. 9 på afstemningsdagen. Udgiften til forsendelsen
afholdes af rederiet.
4.

Brevstemmemateriale

Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er fremstillet af Social- og Indenrigsministeriet, og som er gengivet i bilag 1 (billede af brevstemmematerialet).
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: distribution@rosendahls.dk.
Ved bestillinger af brevstemmemateriale bedes tydeligt angivet, at man ønsker store
sæt, der består af alle 4 dele af brevstemmematerialet.
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. 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 kommunale og regionale valg kan ikke benyttes til folkeafstemningen.
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5.

Fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning

Om fremgangsmåden ved stemmeafgivningen kan henvises til den vejledning, der
er trykt på bagsiden af følgebrevet.
Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen og/eller udfylde og underskrive følgebrevet, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med stemmeafgivningen, ydes den nødvendige hjælp af stemmemodtagerne.
Enhver vælger har dog ret til at forlange at få hjælp til stemmeafgivningen fra en person, som vælgeren selv har udpeget. Der skal blot samtidig medvirke en stemmemodtager. Hjælpen ydes således af den personligt udpegede hjælper og en stemmemodtager eller, hvis der medvirker flere stemmemodtagere, i stedet for den ene af stemmemodtagerne. Ønsker vælgeren hjælp fra en personligt udpeget hjælper, skal der
således i alle tilfælde ud over den personlige hjælper også medvirke en stemmemodtager.
Den fornødne hjælp skal i tilfælde, hvor vælgeren ved brevstemmeafgivning har udpeget en personlig hjælper, ydes af hjælperen og stemmemodtageren i forening. Det
vil dog være naturligt, at det er stemmemodtageren, der sikrer sig vælgerens identitet,
giver vælgeren vejledning m.v. og attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet. Som
en følge heraf må den personligt udpegede hjælper underskrive følgebrevet på vælgerens vegne, hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive følgebrevet, da den, der
underskriver følgebrevet, ikke samtidig må attestere. Kan den person, vælgeren har
udpeget, ikke underskrive følgebrevet, må en anden stemmemodtager tilkaldes for at
løse denne opgave.
./.

Der vedhæftes endvidere som bilag 2 en vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning. Vejledningen skal være til rådighed for vælgerne på skibet under brevstemmeafgivningen.
6.

Hjemsendelse af brevstemmerne

Skibsføreren eller den, skibsføreren har udpeget til at stå for brevstemmeafgivningen,
skal sørge for, at de afgivne brevstemmer (yderkuvert med konvolut med stemmeseddel samt følgebrev) afleveres til postbesørgelse så hurtigt som muligt.
Brevstemmerne skal afsendes individuelt i den yderkuvert, der hører til brevstemmematerialet. Ministeriet skal i den forbindelse indskærpe, at det IKKE er tilladt at lægge
flere brevstemmer i én større yderkuvert og sende dem samlet til den pågældende
kommune.
Udgifter til porto afholdes af rederiet.”
Ministeriet skal anmode Miljø- og Fødevareministeriet om at underrette fiskeriets organisationer i fornødent omfang.

Med venlig hilsen

Christine Boeskov
Valgkonsulent
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-- AKT 281069 -- BILAG 2 -- [ Bilag 1 Billede af brevstemmemateriale til folkeafstemning ] --

Brevstemmemateriale til folkeafstemning
Rød yderkuvert samt følgebrev

Lille rød konvolut samt stemmeseddel

-- AKT 281069 -- BILAG 3 -- [ Bilag 2 Vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning til folkeafstemningen ] --

BREVSTEMMEAFGIVNING

Vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning
ved folkeafstemningen om
omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
Torsdag den 3. december 2015 er der folkeafstemning om forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
Du kan brevstemme til og med tirsdag den 1. december 2015.
Hvordan brevstemmer jeg?
Til folkeafstemningen om forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en
tilvalgsordning vil du få udleveret en brevstemmeseddel. På denne stemmeseddel er der påtrykt to felter: ét felt med teksten ”Ja” og ét felt med teksten ”Nej”.
Hvis du støtter lovforslaget, sætter du kryds i feltet ved ”Ja”.
Hvis du ikke støtter lovforslaget, sætter du kryds i feltet ved ”Nej”.
Du kan undlade at udfylde stemmesedlen og derved stemme blankt, hvis du ikke
ønsker at tilkendegive en holdning til lovforslaget. Stemmesedlen vil da være
ugyldig, men tæller med som en afgivet stemme, når valgdeltagelsen til folkeafstemningen gøres op.

