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Til  
Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse og 
regionernes sygehuse og private sygehuse m.v., 
hvor der kan brevstemmes  
 
Cc.: Danske Regioner  

6 bilag 
 

Brevstemmeafgivning på sygehuse og i kriminalforsorgens fængsler og 

arresthuse til Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019 

1. Indledning og indhold 

Søndag den 26. maj 2019 afholdes der valg af danske medlemmer til Europa-

Parlamentet. 

Vælgere, der er indlagt på sygehuse eller er indsat i en af kriminalforsorgens fængsler 

eller arresthuse, kan brevstemme dér i perioden fra og med søndag den 5. maj 

2019 til og med torsdag den 23. maj 2019. 

Dette brev indeholder en række vigtige informationer til brug for regionernes sygehuse 

og de private sygehuse, hvor der kan brevstemmes inden for den ovennævnte periode, 

samt for Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse (herefter ”institutionerne”). 

Som bilag er vedhæftet følgende: 

- Bilag 1: Billede af brevstemmematerialet  

- Bilag 2: Vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning på sygehuse  

- Bilag 3: Vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning i fængsler og arresthuse 

- Bilag 4: Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse 

- Bilag 5: Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler 

og arresthuse 

- Bilag 6: Fortegnelse over private sygehuse m.v., hvor brevstemmeafgivning skal 

gennemføres. 

 

2. Betingelser og frister for brevstemmeafgivning 

Enhver vælger kan afgive brevstemme i enhver kommune her i landet. 

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har 

enhver, der på valgdagen 

- har valgret til Folketinget, eller 

- har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i en 

af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller 
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- er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er 

fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i 

Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater), eller 

- har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i 

Danmark. 

 

Vælgere, der er umyndige (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige 

handleevne), har også valgret til Europa-Parlamentsvalg som følge af en lovændring i 

2016. 

Bemærk, at ikke blot danske statsborgere, men også statsborgere fra de øvrige 

medlemsstater i EU således kan have ret til at afgive stemme, herunder brevstemme, 

til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. 

 

Vælgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan derimod ikke stemme, herunder 

brevstemme, til Europa-Parlamentsvalget, da der ikke afholdes valg til Europa-

Parlamentet på Færøerne og i Grønland. Det bemærkes, at vælgere, der er danske 

statsborgere, og som midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland, og som 

under det midlertidige ophold bliver indsat i et fængsel eller arresthus på Færøerne 

eller i Grønland, kan brevstemme i institutionen til Europa-Parlamentsvalget i 

Danmark. 

 

Følgende personer har ikke længere valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark: 

- udlændinge, der er udvist ved endelig dom eller endelig administrativ 

afgørelse. 

2.1. Brevstemmeafgivning på sygehusene 

Vælgere, der er indlagt på sygehus,1 kan brevstemme på sygehuset. Også vælgere, der 

er indlagt som heldøgns- eller deldøgnspatienter eller som raske ledsagere inden for 

den periode, hvor der kan brevstemmes, kan brevstemme på sygehuset. 

De nærmere regler om brevstemmeafgivning på sygehuse, herunder om de opgaver, 

der påhviler sygehuset i forbindelse med gennemførelse af brevstemmeafgivningen, er 

fastsat i bekendtgørelse nr. 1139 af 18. oktober 2017 om brevstemmeafgivning på 

                                                             
1 Ved sygehuse forstås: 

1) regionernes egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v., jf. § 74, stk. 2, i 

sundhedsloven, 

2) selvejende hospicer, som sundhedsministeren har bestemt, at frit valg-reglerne finder anvendelse 

på, jf. § 75, stk. 5, jf. stk. 4, i sundhedsloven, 

3) selvejende hospicer i øvrigt, som et regionsråd har indgået driftsoverenskomst med, jf. § 75, stk. 4, 

i sundhedsloven, 

4) de i § 79, stk. 2, i sundhedsloven nævnte private specialsygehuse m.fl., som yder behandling under 

indlæggelse, 

5) privatejede sygehuse, klinikker m.v., som regionsrådene i forening har indgået aftale med om 

behandling af patienter i henhold til deres udvidede frie sygehusvalg, jf. § 87, stk. 4, i 

sundhedsloven, som yder behandling under indlæggelse og har mindst 20 sengepladser, og som er 

anført på Sundheds- og Ældreministeriets fortegnelse over private sygehuse m.v. 

6) private institutioner i øvrigt, som et regionsråd har indgået overenskomst med eller på anden 

måde benytter som led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver, jf. § 75, stk. 2, i sundhedsloven, og 

som yder behandling under indlæggelse og har mindst 20 sengepladser, og 

7) private sygehuse m.v. i øvrigt, som efter anmodning er optaget på Sundheds- og 

Ældreministeriets fortegnelse over private sygehuse m.v. 
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sygehuse, hvortil der henvises. Bekendtgørelsen er vedlagt dette brev som bilag 4 og 

kan desuden findes på Retsinformation.dk via følgende link:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194186 

Det er i den forbindelse vigtigt, at de ansvarlige for brevstemmeafgivningen på 

sygehuset læser bekendtgørelsen grundigt igennem, inden brevstemmeafgivningen 

påbegyndes. 

Sundheds- og Ældreministeriets fortegnelse over private sygehuse m.v., hvor 

brevstemmeafgivning skal gennemføres, er vedlagt (bilag 6) og kan også hentes på 

ministeriets valghjemmeside via følgende link: 

https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-europa-parlamentet-2019/  

2.2. Brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 

Vælgere, der er indsat i et af kriminalforsorgens fængsler eller arresthuse inden for 

den periode, hvor der kan afgives brevstemme, kan brevstemme i institutionen. 

Institutionen skal sørge for, at de indsatte bliver gjort bekendt med muligheden for at 

brevstemme i institutionen. Vælgere, der indsættes inden for den periode, hvor der 

kan afgives brevstemme, skal ligeledes orienteres om muligheden for at afgive 

brevstemme i institutionen. 

Også vælgere, der skal løslades inden valgdagen, kan brevstemme i institutionen. Både 

domfældte vælgere og varetægtsarrestanter eller anholdte kan brevstemme i 

institutionen. 

De nærmere regler om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og 

arresthuse, herunder om de opgaver, der påhviler institutionerne i forbindelse med 

gennemførelse af brevstemmeafgivningen, er fastsat i bekendtgørelse nr. 50 af 17. 

januar 2019 om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, 

hvortil der henvises. Bekendtgørelsen er vedlagt dette brev som bilag 5 og kan desuden 

findes på Retsinformation.dk via følgende link: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206377  

Det er i den forbindelse vigtigt, at de ansvarlige for brevstemmeafgivningen i 

institutionen læser bekendtgørelsen grundigt igennem, inden brevstemmeafgivningen 

påbegyndes. 

 

3. Institutionens ansvar (gælder både sygehuse og kriminalforsorgens fængsler 

og arresthuse) 

Institutionens ledelse har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 

brevstemmeafgivningen på institutionen. 

Institutionens administrative leder udpeger i overensstemmelse med 

bekendtgørelsens kapitel 2 de personer, der skal fungere som stemmemodtagere, og 

sørger i øvrigt for forberedelsen og gennemførelsen af brevstemmeafgivningen. 

3.1. Stemmelokaler, fremgangsmåde og nye regler om hjælp til 

brevstemmeafgivning 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194186
https://valg.oim.dk/valgmyndigheder/valg-til-europa-parlamentet-2019/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206377
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Stemmelokalerne skal være indrettet og åbne for brevstemmeafgivning i 

overensstemmelse med bekendtgørelsens kapitel 3. 

Fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen til Europa-Parlamentsvalg er 

som fastsat i §§ 9 og 11 i bekendtgørelsen om brevstemmeafgivning på sygehuse 

henholdsvis §§ 8 og 10 i bekendtgørelsen om brevstemmeafgivning i 

kriminalforsorgens fængsler og arresthuse samt kapitel 6 (om hjælp til 

stemmeafgivningen) og kapitel 7 (om vejledning af vælgeren i forbindelse med 

brevstemmeafgivning) i begge bekendtgørelser. Se også den vejledning, der er trykt på 

bagsiden af følgebrevet i brevstemmematerialet. 

Der vedhæftes endvidere som bilag 2 (til brug på sygehuse) og bilag 3 (til brug i 

kriminalforsorgens fængsler og arresthuse) en vejledning til vælgerne om 

brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019. I 

vejledningen findes bl.a. en oversigt over de opstillingsberettigede partier og deres 

bogstavbetegnelser. Institutionen bedes sørge for, at vejledningen er tilgængelig for 

vælgerne ved brevstemmeafgivningen. 

I løbet af uge 18 vil Økonomi- og Indenrigsministeriet fremsende en fortegnelse over 

de opstillede kandidatlister (partier) og de opstillede kandidater. Denne fortegnelse 

skal også stilles til rådighed for vælgerne ved brevstemmeafgivning. 

Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde brevstemmesedlen og/eller udfylde og 

underskrive følgebrevet, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med 

brevstemmeafgivningen, kan vælgeren forlange at få personlig bistand hertil. 

Den personlige bistand ydes som udgangspunkt af en eller flere stemmemodtagere. 

Bemærk, at enhver vælger har ret til at få personlig bistand til stemmeafgivningen fra 

en person, som vælgeren selv har udpeget. Den personligt udpegede hjælper vil enten 

yde den personlige bistand sammen med stemmemodtageren eller (som noget nyt) 

yde den personlige bistand alene. I de tilfælde, hvor den personlige bistand ydes af 

både en personligt udpeget hjælper og en stemmemodtager, skal den personlige 

bistand ydes af disse 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 noget nyt kan enhver vælger forlange at få personlig bistand til 

stemmeafgivningen alene af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog en 

betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt 

tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget 

hjælper, og at ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar 

fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om 

disse to betingelser er opfyldt. 

Ved brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse kan personlig 

bistand fra en person, som vælgeren selv har udpeget, alene ske, i det omfang dette 

ikke strider mod de vilkår for fængsling, herunder reglerne om adgang til besøg, som 

vælgeren er undergivet. 

3.2. Særligt om udfyldelse af følgebrev og yderkuvert 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal særligt henlede institutionens opmærksomhed 

på kapitel 5 i den bekendtgørelse, der regulerer brevstemmeafgivningen på den 
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pågældende institution, om den almindelige fremgangsmåde ved 

brevstemmeafgivning. 

Ifølge oplysninger fra kommunerne, der står for gennemgangen af brevstemmer inden 

afstemningens begyndelse med henblik på at vurdere, om brevstemmerne skal tages i 

betragtning, forekommer det ofte, at der er formelle fejl i udfyldelsen af følgebrevet til 

brevstemmemateriale, der hidrører fra nogle af institutionerne. 

Ministeriet skal derfor indskærpe, at det er af største betydning, at de formelle regler 

om attestation af følgebrevet ved underskrift af stemmemodtageren og institutionens 

navn eller stempel iagttages, da man i modsat fald risikerer, at brevstemmen ikke vil 

blive taget i betragtning, hvis der er tvivl om, hvorvidt formalia om 

brevstemmeafgivningen er behørigt iagttaget. 

For så vidt angår brevstemmeafgivning på sygehuse henledes opmærksomheden 

endvidere på, at der ved udfyldning af følgebrev og yderkuvert ikke kan anvendes 

labels eller lignende, der indeholder oplysning om vælgerens personnummer eller om 

den afdeling, vælgeren er indlagt på. Der henvises i øvrigt til § 10, nr. 3 og 5, i 

bekendtgørelsen om brevstemmeafgivning på sygehuse, som finder anvendelse ved 

Europa-Parlamentsvalg. 

Endelig skal det indskærpes, at forsiden af den grønne yderkuvert skal udfyldes med 

navnet på vælgerens bopælskommune og ikke navnet på den kommune, hvor den 

pågældende institution er beliggende. 

 

4. Brevstemmemateriale 

Ved brevstemmeafgivning må der kun anvendes det brevstemmemateriale, der er 

fremstillet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og som er gengivet i bilag 1 (billede af 

brevstemmematerialet). 

Brevstemmematerialet kan for Økonomi- og Indenrigsministeriets regning bestilles 

direkte hos Rosendahls, Vandtårnsvej 83 A, 2860 Søborg, tlf. 43 22 73 00, e-post: 

distribution@rosendahls.dk. Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale via 

forlagets hjemmeside. 

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

sæt, der består af alle 4 dele af brevstemmematerialet. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2014 fået fremstillet nyt brevstemmemateriale 

til Europa-Parlamentsvalg. Brevstemmematerialet har samme format og indeholder 

samme bestanddele som tidligere oplag af brevstemmematerialet. Ændringerne består 

hovedsagelig i visse sproglige ændringer af bl.a. vejledningen til vælgeren på forsiden 

af den lille blå konvolut til stemmesedlen samt i følgebrevet. Rosendahls vil fortsat 

udsende evt. restoplag af materialet fremstillet i 2008, før der udsendes materiale 

fremstillet i 2014. 

Det brevstemmemateriale, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fik fremstillet i 

2008 til Europa-Parlamentsvalg, og som blev benyttet ved valgene i 2009 og 2014, kan 

således også benyttes ved Europa-Parlamentsvalget i 2019. 

Eventuelle restoplag af brevstemmemateriale fremstillet før 2008 kan derimod ikke 

benyttes, men skal kasseres. 

mailto:distribution@rosendahls.dk
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Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg, folkeafstemninger eller kommunal- 

og regionalvalg kan ikke benyttes til Europa-Parlamentsvalg. 

 

 

5. Forsendelse af brevstemmerne 

Stemmemodtagerne skal sørge for, at de afgivne brevstemmer (yderkuvert med 

konvolut med stemmeseddel samt følgebrev) bliver sendt til kommunalbestyrelsen i 

den kommune, vælgeren har angivet på brevstemmens yderkuvert, snarest muligt, så 

de kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende kommune, inden afstemningen 

går i gang på valgdagen kl. 9. Brevstemmerne skal om muligt afsendes samme dag, de 

er afgivet, eller senest dagen efter. Brevstemmer, der kommer for sent frem, kan ikke 

tælles med. 

Kommunerne har indgået en særaftale med PostNord om samlet forsendelse af 

brevstemmer afgivet i kommunerne fra den 18. til den 23. maj 2019. Disse 

brevstemmer afhentes hos kommunerne torsdag den 23. maj 2019. Der er ikke noget 

til hinder for, at brevstemmer afgivet på sygehuse og i fængsler m.v. indgår i den 

samlede forsendelse af kommunernes brevstemmer, hvis der kan opnås enighed 

herom mellem institutionen og den pågældende kommune. Kommunerne er dog ikke 

forpligtede til at varetage forsendelsen af institutionens brevstemmer. 

Brevstemmer, der sendes med PostNord, kan sendes som almindelige breve. 

Brevstemmer, der afgives de sidste 8 dage før valgdagen, skal dog sendes som 

Quickbreve (dag-til-dag forsendelse), hvis de sendes med PostNord uden for den 

indgåede særaftale med kommunerne. Sådanne brevstemmer skal afsendes snarest 

muligt i løbet af samme dag/aften og afsendes som Quickbrev fra et posthus/en 

postbutik for at kunne nå frem til vælgerens bopælskommune i tide. Om nødvendigt 

må brevstemmerne køres til nærmeste postdistributionscenter eller evt. afleveres 

direkte hos vælgerens bopælskommune, hvis det er muligt. Oplysninger om seneste 

indleveringstidspunkt for Quickbreve for de enkelte posthuse findes på PostNords 

hjemmeside. 

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 

vælgerens bopælskommune. 

Brevstemmeafgivningen på institutionen bør så vidt muligt tilrettelægges sådan, at så 

mange vælgere som muligt kan brevstemme i god tid inden udløbet af fristen. 

Udgifter til forsendelse afholdes af institutionen. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Økonomi- og Indenrigsministeriets Valgenhed på 

valg@oim.dk eller tlf. 72 28 24 00. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Boeskov 
Valgkonsulent 

mailto:valg@oim.dk


 
 
Brevstemmemateriale til Europa-Parlamentsvalg 

Grøn yderkuvert samt følgebrev 
 

Lille blå konvolut og brevstemmeseddel  
 

  
 

-- AKT 19062 -- BILAG 2 -- [ Bilag 1 Billede af brevstemmemateriale til EP-valg ] --



 

 

 

 

 

 

 

VEJLEDNING TIL VÆLGERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING 

på sygehuse  

til Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019 

 

Ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019 kan du brevstemme, 

hvis du er indlagt på et sygehus. 

 

Sidste frist for at brevstemme er torsdag den 23. maj 2019. 

 

Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget. 

Hvis du stemmer personligt på en kandidat, kan det være en god idé også at 

skrive partinavnet og/eller bogstavbetegnelsen for det parti, kandidaten stiller op 

for. Det regnes stadig som en personlig stemme. 

 

Følgende partier er opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalget i Danmark: 

 

A. Socialdemokratiet   N. Folkebevægelsen mod EU 

B. Radikale Venstre    O. Dansk Folkeparti 

C. Det Konservative Folkeparti   V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 

F. SF – Socialistisk Folkeparti  Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne 

I. Liberal Alliance    Å. Alternativet 

 

På den vedlagte fortegnelse kan du se en oversigt over de opstillede partier og 

de opstillede kandidater. 

 

På de små blå konvolutter til brevstemmesedlen står der, hvordan man 

brevstemmer. 

 

Du kan brevstemme igen, hvis du senere vil ændre din stemme. Det er den 

sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde 

op på valgdagen og stemme. 

 

Din brevstemme vil blive sendt til din bopælskommune. 

 

-- AKT 19062 -- BILAG 3 -- [ Bilag 2 - Vejledning brevstemmeafgivning sygehuse ] --



 

 

 

 

 

 

 

VEJLEDNING TIL VÆLGERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING 

i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse  

til Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019 

 

Ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019 kan du brevstemme, 

hvis du er indsat i et af kriminalforsorgens fængsler eller arresthuse. 

 

Sidste frist for at brevstemme er torsdag den 23. maj 2019. 

 

Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget. 

Hvis du stemmer personligt på en kandidat, kan det være en god idé også at 

skrive partinavnet og/eller bogstavbetegnelsen for det parti, kandidaten stiller op 

for. Det regnes stadig som en personlig stemme. 

 

Følgende partier er opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalget i Danmark: 

 

A. Socialdemokratiet   N. Folkebevægelsen mod EU 

B. Radikale Venstre    O. Dansk Folkeparti 

C. Det Konservative Folkeparti   V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 

F. SF – Socialistisk Folkeparti  Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne 

I. Liberal Alliance    Å. Alternativet 

 

På den vedlagte fortegnelse kan du se en oversigt over de opstillede partier og 

de opstillede kandidater. 

 

På de små blå konvolutter til brevstemmesedlen står der, hvordan man 

brevstemmer. 

 

Du kan brevstemme igen, hvis du senere vil ændre din stemme. Det er den 

sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde 

op på valgdagen og stemme. 

 

Din brevstemme vil blive sendt til din bopælskommune. 

-- AKT 19062 -- BILAG 4 -- [ Bilag 3 - Vejledning brevstemmeafgivning krimforsorgen ] --



Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse

I medfør af § 63, 1. pkt., i lov om valg til Folketinget, jf.
lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017, og § 69, 1. pkt.,
i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 1089 af 26. september 2017, fastsættes:

Kapitel 1
De stemmeberettigede, fristen for brevstemmeafgivning m.v.

§ 1. Ved sygehuse forstås i denne bekendtgørelse:
1) regionernes egne sygehuse og tilknyttede behandlings-

institutioner m.v., jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven,
2) selvejende hospicer, som sundhedsministeren har be-

stemt, at frit valg-reglerne finder anvendelse på, jf. §
75, stk. 5, jf. stk. 4, i sundhedsloven,

3) selvejende hospicer i øvrigt, som et regionsråd har ind-
gået driftsoverenskomst med, jf. § 75, stk. 4, i sund-
hedsloven,

4) de i § 79, stk. 2, i sundhedsloven nævnte private spe-
cialsygehuse m.fl., som yder behandling under indlæg-
gelse,

5) privatejede sygehuse, klinikker m.v., som regionsråde-
ne i forening har indgået aftale med om behandling af
patienter i henhold til deres udvidede frie sygehusvalg,
jf. § 87, stk. 4, i sundhedsloven, som yder behandling
under indlæggelse og har mindst 20 sengepladser, og
som er anført på Sundheds- og Ældreministeriets for-
tegnelse over private sygehuse m.v., jf. stk. 2,

6) private institutioner i øvrigt, som et regionsråd har ind-
gået overenskomst med eller på anden måde benytter
som led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver, jf. §
75, stk. 2, i sundhedsloven, og som yder behandling
under indlæggelse og har mindst 20 sengepladser, og

7) private sygehuse m.v. i øvrigt, som efter anmodning er
optaget på Sundheds- og Ældreministeriets fortegnelse
over private sygehuse m.v., jf. stk. 3.

Stk. 2. Sundheds- og Ældreministeriet fører en fortegnelse
over private sygehuse m.v., der er omfattet af stk. 1, nr. 5 og
6. Fortegnelsen opdateres en gang årligt.

Stk. 3. Private sygehuse m.v., der ikke er omfattet af stk.
1, nr. 1-6, kan efter anmodning herom til Sundheds- og Æl-
dreministeriet blive optaget på fortegnelsen, hvis der skøn-
nes at være behov herfor.

§ 2. Vælgere, der er indlagt på sygehus, kan inden for de
sidste 3 uger før valgdagen, dog senest tredjesidste søgne-

dag før valgdagen, afgive brevstemme på sygehuset til fol-
ketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, kommunale og regio-
nale valg og folkeafstemninger. Også vælgere, der påregnes
udskrevet inden valgdagen, kan afgive brevstemme på syge-
huset.

Stk. 2. Vælgere, der er indlagt som heldøgns- eller del-
døgnspatienter eller som raske ledsagere, kan afgive brev-
stemme på sygehuset. Ambulante patienter kan ikke afgive
brevstemme på sygehuset.

§ 3. Sygehuset skal senest 3 uger før valgdagen, eller for
så vidt angår folketingsvalg snarest muligt efter at valget er
udskrevet, sørge for, at patienterne bliver gjort bekendt med
muligheden for at afgive brevstemme på sygehuset. Patien-
ter (vælgere), der indlægges inden for den periode, hvor der
kan afgives brevstemme, skal ligeledes orienteres om mulig-
heden for at afgive brevstemme på sygehuset.

Kapitel 2
Stemmemodtagere

§ 4. Brevstemmer på sygehuse skal afgives til 2 stemme-
modtagere, jf. dog § 15, stk. 2-5. Stemmemodtagerne skal
være ansat i kommunens forvaltning eller på sygehuset.
Stemmemodtagere, der er ansat på sygehuset, skal udpeges
blandt personale, der udelukkende eller fortrinsvis varetager
administrative funktioner, jf. dog stk. 3. Der skal udpeges et
eller flere par stemmemodtagere.

Stk. 2. Sygehusets administrative leder udpeger de perso-
ner, der skal fungere som stemmemodtagere, og sørger i øv-
rigt for forberedelsen og gennemførelsen af brevstemmeaf-
givningen. Lederen sørger herunder for, at stemmemodta-
gerne er gjort bekendt med deres opgaver i forbindelse med
gennemførelsen af brevstemmeafgivningen samt med de
særlige pligter, der påhviler dem efter folketingsvalglovens
§ 62, stk. 1, og den kommunale og regionale valglovs § 68,
stk. 1.

Stk. 3. Kandidater til valget kan ikke udpeges som stem-
memodtagere.

Kapitel 3
Stemmelokaler

§ 5. På hverdage i den periode, hvor der kan afgives brev-
stemme, skal der være mulighed for, at oppegående patien-
ter kan afgive brevstemme på patientkontoret inden for kon-
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torets sædvanlige åbningstid eller i et hertil særligt indrettet
lokale.

Stk. 2. På sengeafdelingerne kan der indrettes særlige
stemmelokaler, hvor der kan afgives brevstemme nogle ti-
mer en eller flere dage i den periode, hvor der kan brevstem-
mes.

Stk. 3. Vælgere, der er sengeliggende, skal, såfremt deres
helbredstilstand tillader det, have tilbud om at afgive brev-
stemme på sengestuen.

Stk. 4. Sygehuset skal sørge for, at patienterne ikke bliver
udsat for valgagitation i stemmelokalerne eller sengestuerne
eller i de umiddelbare adgangsveje hertil.

§ 6. Stemmelokalerne skal være indrettet således, at væl-
gerne kan udfylde stemmesedlen uset af andre, enten ved et
enligtstående bord eller i et særligt indrettet stemmerum.

Stk. 2. Brevstemmeafgivning på sengestuerne skal tilrette-
lægges og gennemføres således, at vælgeren kan udfylde
stemmesedlen uset af andre. Pårørende, besøgende eller an-
dre, bortset fra stemmemodtagerne og en eventuel hjælper,
vælgeren har udpeget, jf. § 15, stk. 2 og 3, må ikke være til
stede, mens brevstemmeafgivningen finder sted.

Kapitel 4
Brevstemmematerialet

§ 7. Til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folke-
afstemning består brevstemmematerialet af
1) en stemmeseddel,
2) en konvolut,
3) et følgebrev og
4) en yderkuvert.

Stk. 2. Til kommunale og regionale valg består brevstem-
mematerialet af
1) en stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget med

tilhørende konvolut,
2) en stemmeseddel til regionsrådsvalget med tilhørende

konvolut,
3) et følgebrev og
4) en yderkuvert.

§ 8. Ved brevstemmeafgivningen må kun benyttes det
brevstemmemateriale, der er tilvejebragt ved økonomi- og
indenrigsministerens foranstaltning.

Stk. 2. Forud for hvert valg eller hver folkeafstemning gi-
ver Økonomi- og Indenrigsministeriet regionsrådene medde-
lelse om indholdet og udformningen af det brevstemmema-
teriale, der skal benyttes. Vedkommende regionsråd videre-
giver herefter denne meddelelse til de sygehuse m.v., der er
omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, 3 og 6.

Stk. 3. Forud for hvert valg eller hver folkeafstemning gi-
ver Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelelse om ind-
holdet og udformningen af det brevstemmemateriale, der
skal benyttes, til de sygehuse m.v., der er omfattet af § 1,
stk. 1, nr. 2, 4, 5 og 7.

Kapitel 5
Den almindelige fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning

§ 9. Vælgere, der ønsker at brevstemme, skal vise fornø-
den legitimation til stemmemodtagerne (sundhedskort, køre-
kort, pas eller lignende). Hvis mindst en af stemmemodta-
gerne har sikkert kendskab til vælgerens identitet, kan der
ses bort fra kravet om forevisning af legitimation.

Stk. 2. Stemmemodtagerne skal undersøge, om de patien-
ter, der ønsker at afgive brevstemme, senest på valgdagen er
fyldt 18 år. Stemmemodtagerne skal ikke undersøge, om pa-
tienten (vælgeren) opfylder de øvrige valgretsbetingelser.

Stk. 3. Når vælgeren har forevist legitimation, jf. dog stk.
1, 2. pkt., udleveres brevstemmematerialet til vælgeren.
Stemmemodtagerne skal påse, at vælgeren ikke fjerner sig
fra stemmelokalet med brevstemmematerialet, og at stem-
meafgivningen sker umiddelbart efter, at brevstemmemate-
rialet er udleveret. Stemmemodtagerne skal endvidere påse,
at vælgeren udfylder stemmesedlen og indlægger denne i
konvolutten, uden at andre, herunder stemmemodtagerne,
kan se, hvorledes vælgeren har stemt, jf. dog § 15, stk. 1-3.

§ 10. Til folketingsvalg foregår stemmeafgivningen på
følgende måde:
1) På stemmesedlen skriver vælgeren navnet eller bog-

stavbetegnelsen for et parti, der har kandidater opstillet
i den storkreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten
(har fast bopæl). Ønsker vælgeren at stemme på en be-
stemt kandidat, der er opstillet i den pågældende stor-
kreds, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med til-
føjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen for det
parti, som kandidaten er opstillet for. Mindst én af de
tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Ønsker
vælgeren at stemme på en kandidat, der opstiller uden
for partierne, kan der ikke tillige anføres et partibog-
stav eller partinavn.

2) Når vælgeren har udfyldt stemmesedlen, lægger vælge-
ren den i konvolutten og tilklæber denne.

3) Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver
dette i overværelse af stemmemodtagerne. En af stem-
memodtagerne kan udfylde følgebrevet, hvis vælgeren
ikke er i stand til det eller ønsker hjælp. Ved udfyldnin-
gen kan anvendes labels eller lignende, hvoraf vælge-
rens fulde navn, fødselsdato og adresse fremgår.

4) En af stemmemodtagerne attesterer stemmeafgivningen
med sin underskrift på følgebrevet samt med angivelse
af sin stilling. Følgebrevet skal endvidere påføres syge-
husets stempel eller navn. Hvis en af stemmemodtager-
ne har udfyldt følgebrevet, jf. nr. 3, skal attestationen
foretages af den anden stemmemodtager.

5) Vælgeren lægger konvolutten med stemmeseddel samt
følgebrevet i yderkuverten og udfylder og lukker yder-
kuverten i overværelse af stemmemodtagerne. Yderku-
verten adresseres til kommunalbestyrelsen i den kom-
mune, hvor vælgeren har fast bopæl. I rubrikken på
bagsiden af yderkuverten skal vælgeren skrive sit navn,
fødselsdato og bopæl. En af stemmemodtagerne kan
udfylde rubrikken på bagsiden af yderkuverten, hvis
vælgeren anmoder om det. Ved udfyldningen kan ikke
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anvendes labels eller lignende, der indeholder oplys-
ning om vælgerens personnummer eller om den afde-
ling, vælgeren er indlagt på.

6) Yderkuverten med konvolut med stemmeseddel samt
følgebrev afleveres til en af stemmemodtagerne, der
sørger for, at yderkuverten snarest afsendes til
vedkommende kommunalbestyrelse. Hver yderkuvert
skal sendes særskilt. Flere yderkuverter stilet til samme
kommunalbestyrelse må ikke sendes som én forsendel-
se nedlagt i en større konvolut eller lignende.

§ 11. Til Europa-Parlamentsvalg foregår stemmeafgivnin-
gen på følgende måde:
1) På stemmesedlen skriver vælgeren navnet eller bog-

stavbetegnelsen for et parti, der har opstillet en kandi-
datliste til valget. Ønsker vælgeren at stemme på en be-
stemt kandidat, skrives navnet på denne, eventuelt med
tilføjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen for
den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på.
Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal ud-
fyldes.

2) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folke-
tingsvalg, jf. § 10, nr. 2-6.

§ 12. Til kommunale og regionale valg foregår stemmeaf-
givningen på følgende måde, jf. dog stk. 2:
1) På stemmesedlen til kommunalbestyrelsesvalget skri-

ver vælgeren listebetegnelsen (partinavnet) eller bog-
stavbetegnelsen for en kandidatliste, der er opstillet til
kommunalbestyrelsesvalget i den kommune, hvor væl-
geren har fast bopæl. Ønsker vælgeren at stemme på en
bestemt kandidat, der er opstillet til valget til kommu-
nalbestyrelsen i den pågældende kommune, skrives
navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af liste-
betegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for
den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på.
Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal ud-
fyldes. Stemmesedlen lægges derefter i den tilhørende
konvolut, der tilklæbes.

2) På stemmesedlen til regionsrådsvalget skriver vælgeren
listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen
for en kandidatliste, der er opstillet til regionsrådsval-
get i den region, hvor vælgeren har fast bopæl. Ønsker
vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er op-
stillet til valget til regionsrådet i den pågældende regi-
on, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilfø-
jelse af listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbe-
tegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er op-
stillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesed-
len skal udfyldes. Stemmesedlen lægges derefter i den
tilhørende konvolut, der tilklæbes.

3) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folke-
tingsvalg, jf. § 10, nr. 3-6. Begge konvolutter med
stemmesedler samt følgebrevet lægges i én yderkuvert.

Stk. 2. Hvis en vælger alene ønsker at afgive stemme en-
ten til kommunalbestyrelsesvalget eller til regionsrådsvalget,
kan vælgeren enten undlade at udfylde den anden stemme-
seddel og i øvrigt følge samme fremgangsmåde som angivet
i stk. 1 (afgive blank stemme) eller tilbagelevere den ube-

nyttede stemmeseddel med tilhørende konvolut til en af
stemmemodtagerne. Den ubenyttede stemmeseddel og kon-
volut påtegnes »Ikke benyttet« og tilintetgøres af sygehuset.
I øvrigt følges samme fremgangsmåde som angivet i stk. 1.

§ 13. Til folkeafstemning foregår stemmeafgivningen på
følgende måde:
1) På stemmesedlen, hvorpå der klart adskilt er trykt orde-

ne »Ja« og »Nej«, sætter vælgeren et kryds ved ordet
»Ja«, såfremt vælgeren stemmer for lovforslaget eller
loven. Vælgere, der stemmer imod, sætter et kryds ved
ordet »Nej«.

2) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folke-
tingsvalg, jf. § 10, nr. 2-6.

§ 14. Portoudgiften til forsendelse af brevstemmerne af-
holdes af sygehuset.

Kapitel 6
Hjælp til stemmeafgivningen

§ 15. Hvis en vælger, der ønsker at afgive stemme, ikke er
i stand til at udfylde stemmesedlen, følgebrevet eller yder-
kuverten, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbin-
delse med stemmeafgivningen, skal stemmemodtagerne yde
den fornødne hjælp hertil, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. I stedet for den ene af stemmemodtagerne kan væl-
geren forlange personlig bistand til stemmeafgivningen af
en person, der er udpeget af vælgeren selv, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Personlig bistand til stemmeafgivningen kan ydes
alene af en person, der er udpeget af vælgeren selv, hvis
vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utve-
tydigt tilkendegiver et ønske herom, og vælgerens ønske er
begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. § 61, stk. 4, 4.
pkt., jf. § 100, i lov om valg til Folketinget, § 26 i lov om
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og § 67,
stk. 4, 4. pkt., i lov om kommunale og regionale valg. Væl-
geren skal således have en funktionsnedsættelse, som umid-
delbart kan ses, f.eks. i form af brækkede lemmer, brug af
kørestol, krykkestokke, mobilitystok eller førerhund og lig-
nende, eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse,
som vælgeren kan dokumentere, f.eks. i form af et ledsage-
kort eller parkeringskort for personer med handicap udstedt
af Danske Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller
en erklæring eller attest udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 4. Personlig bistand til udfyldning af stemmesedlen
efter stk. 1-3 kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart
over for den eller dem, der yder personlig bistand, utvety-
digt kan tilkendegive, på hvilket parti (kandidatliste) eller
hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, eller for så
vidt angår folkeafstemninger, hvorvidt vælgeren ønsker at
stemme ja eller nej.

Stk. 5. Det er stemmemodtagerne, der vurderer, om per-
sonlig bistand kan ydes efter stk. 1-4.

Stk. 6. Hvis der er ydet personlig bistand til at udfylde
stemmesedlen, skal dette fremgå af følgebrevet, idet dette
påføres ordene »Personlig bistand ydet til udfyldning af
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stemmesedlen« eller lignende efterfulgt af underskrift af den
eller dem, der har ydet personlig bistand.

Stk. 7. Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive føl-
gebrevet, skal den ene af stemmemodtagerne på det sted på
følgebrevet, der er beregnet til vælgerens egenhændige un-
derskrift, underskrive med sit eget navn efterfulgt af ordet
»for« samt vælgerens navn. Den anden stemmemodtager un-
derskriver attesten på følgebrevet.

Stk. 8. Medvirker en person, der er udpeget af vælgeren
selv, til vælgerens stemmeafgivning, ydes den fornødne per-
sonlige bistand til udfyldelsen af stemmesedlen, følgebrevet
eller yderkuverten af enten den person, der er udpeget af
vælgeren selv, og en stemmemodtager i forening, jf. stk. 2,
eller alene af den person, der er udpeget af vælgeren selv, jf.
stk. 3. Stemmemodtageren sikrer sig dog vælgerens identi-
tet, jf. § 9, attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet, jf. §
10, nr. 4, og giver vejledning m.v. efter kapitel 7. Hvis væl-
geren ikke er i stand til at underskrive følgebrevet, under-
skriver den person, der er udpeget af vælgeren selv, eller,
hvis dette ikke er muligt, en stemmemodtager følgebrevet på
vælgerens vegne, jf. stk. 7.

Kapitel 7
Vejledning af vælgeren om fremgangsmåden ved

brevstemmeafgivning, om opstillede partier og kandidater
m.v.

§ 16. Stemmemodtagerne skal om fornødent give vælge-
ren vejledning om fremgangsmåden ved brevstemmeafgiv-
ning, jf. §§ 9-13, herunder om mulighederne og betingelser-
ne for, at der ydes hjælp til stemmeafgivningen, jf. § 15.

§ 17. Stemmemodtagerne skal sørge for, at vælgeren i
forbindelse med stemmeafgivningen har adgang til at gøre
sig bekendt med:
1) Ved folketingsvalg: den fortegnelse over opstillingsbe-

rettigede partier, som Økonomi- og Indenrigsministeri-
et sender til alle sygehuse, når der er udskrevet folke-
tingsvalg.

2) Ved Europa-Parlamentsvalg: den fortegnelse over de
opstillede kandidatlister (partier) og de opstillede kan-
didater, som Økonomi- og Indenrigsministeriet sender
til alle sygehuse senest 3 uger før valgdagen.

3) Ved kommunale og regionale valg: den vejledning om
brevstemmeafgivning til de pågældende kommunale og
regionale valg ved brevstemmeafgivning på sygehuse-
ne, som Økonomi- og Indenrigsministeriet sender til al-
le sygehuse senest 3 uger før valgdagen.

4) Ved folkeafstemning: den vejledning om brevstem-
meafgivning ved folkeafstemningen, som Økonomi- og
Indenrigsministeriet sender til alle sygehuse forud for
folkeafstemningen.

Stk. 2. Ved folketingsvalg skal vælgere, der er indlagt på
et af de sygehuse m.v., der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, og
som brevstemmer senere end 10 dage før valgdagen, så vidt
muligt have adgang til at gøre sig bekendt med en fortegnel-

se over de kandidater, der er opstillet i den eller de storkred-
se, der er beliggende i den pågældende region.

Stk. 3. Ved kommunale og regionale valg skal vælgere,
der er indlagt på et af de sygehuse m.v., der er omfattet af §
1, stk. 1, nr. 1, have adgang til at gøre sig bekendt med en
fortegnelse over de kandidater og kandidatlister, der er op-
stillet til regionsrådsvalget i den pågældende region. De skal
ligeledes have adgang til at gøre sig bekendt med de tilsva-
rende fortegnelser til kommunalbestyrelsesvalget i de enkel-
te kommuner i regionen.

Stk. 4. Stemmemodtagerne må ikke uopfordret give væl-
gerne andre oplysninger om de opstillede partier (kandidatli-
ster) og kandidater m.v. end de oplysninger, der fremgår af
de fortegnelser henholdsvis den vejledning, der er nævnt i
stk. 1-3. Stemmemodtagerne kan besvare eventuelle fore-
spørgsler fra vælgerne om, hvorvidt bestemte personer er
opstillet som kandidater til valget, såfremt stemmemodta-
gerne har kendskab hertil.

Stk. 5. I tilfælde, hvor vælgeren til folketingsvalg eller
kommunale og regionale valg tilkendegiver at ville stemme
på en bestemt person, hvorom det ikke med sikkerhed vides,
om vedkommende er kandidat til valget eller er kandidat til
valget i den storkreds henholdsvis kommune eller region,
hvor vælgeren har fast bopæl, kan stemmemodtagerne vejle-
de vælgeren om, at der på stemmesedlen ud over kandida-
tens navn tillige bør skrives bogstavbetegnelsen eller navnet
på det parti (kandidatliste), som vedkommende kandidat
(person) tilhører, såfremt dette er vælgeren eller stemme-
modtagerne bekendt.

§ 18. Stemmemodtagerne må ikke bære emblemer,
mærkater eller lignende, der angiver tilknytning til et be-
stemt parti (kandidatliste) eller en bestemt kandidat. Stem-
memodtagerne må heller ikke bære emblemer, mærkater el-
ler lignende, der angiver stillingtagen til aktuelle politiske
spørgsmål eller i øvrigt giver udtryk for en bestemt politisk
holdning eller lignende.

§ 19. Det er tilladt, at sygehuset fører lister over de væl-
gere, der har afgivet brevstemme eller har fået tilbud herom,
såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt for at sikre, at alle
vælgere får tilbud om at afgive brevstemme, herunder at
sengeliggende vælgere får tilbud om at afgive brevstemme
på sengestuen, jf. § 5, stk. 3. Sådanne lister må ikke vises til
uvedkommende og skal tilintetgøres, når klagefristen er ud-
løbet, og eventuelle klager over det pågældende valg hen-
holdsvis den pågældende folkeafstemning er endeligt af-
gjort.

Stk. 2. Hvis stemmemodtagerne eller sygehuset får kend-
skab til, at en vælger, der har afgivet brevstemme på syge-
huset, er afgået ved døden inden valgdagen, skal
vedkommende kommunalbestyrelse snarest underrettes her-
om.
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Kapitel 8
Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. oktober
2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 127 af 19. februar 2009 om
brevstemmeafgivning på sygehuse ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 18. oktober 2017

P.M.V.
NIKOLAJ STENFALK

/ Christine Boeskov
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Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og
arresthuse

I medfør af § 63, 1. pkt., i lov om valg til Folketinget, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, og § 69, 1.
pkt., og § 105 h, stk. 12, 2. pkt., i lov om kommunale og re‐
gionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018,
fastsættes:

Kapitel 1
De stemmeberettigede, fristen for brevstemmeafgivning m.v.

§ 1. Vælgere, der er indsat i kriminalforsorgens fængsler
eller arresthuse, kan inden for de sidste 3 uger før valgda‐
gen, dog senest tredjesidste søgnedag før valgdagen, afgive
brevstemme i institutionen til folketingsvalg, Europa-Parla‐
mentsvalg, kommunale og regionale valg og landsdækkende
folkeafstemninger.

Stk. 2. Til bindende kommunale folkeafstemninger kan
vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens fængsler el‐
ler arresthuse i den region, hvor den kommune, hvor folke‐
afstemningen afholdes, er beliggende, afgive brevstemme i
institutionen de sidste 3 uger før afstemningsdagen, dog se‐
nest tredjesidste søgnedag før afstemningsdagen. Endvidere
kan vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens fængs‐
ler eller arresthuse uden for den region, hvor den kommune,
hvor folkeafstemningen afholdes, er beliggende, efter aftale
mellem kriminalforsorgen og kommunalbestyrelsen i den
kommune, hvor folkeafstemningen afholdes, afgive brev‐
stemme til den bindende kommunale folkeafstemning i in‐
stitutionen de sidste 3 uger før afstemningsdagen, dog senest
tredjesidste søgnedag før afstemningsdagen.

Stk. 3. Vælgere, der påregnes løsladt inden valgdagen,
kan også afgive brevstemme i institutionen.

Stk. 4. Såvel vælgere, der er domfældte, som varetægtsar‐
restanter eller anholdte kan afgive brevstemme i institutio‐
nen.

§ 2. Institutionen skal senest 3 uger før valgdagen, eller
for så vidt angår folketingsvalg snarest muligt efter at valget
er udskrevet, sørge for, at de indsatte bliver gjort bekendt
med muligheden for at afgive brevstemme i institutionen.
Vælgere, der indsættes inden for den periode, hvor der kan
afgives brevstemme, skal ligeledes orienteres om mulighe‐
den for at afgive brevstemme i institutionen.

Kapitel 2
Stemmemodtagere

§ 3. Brevstemmer i kriminalforsorgens fængsler og arrest‐
huse skal afgives til to stemmemodtagere, jf. dog § 14, stk.
2-5. Stemmemodtagerne skal være ansat på institutionen el‐
ler i kommunens forvaltning. Stemmemodtagerne skal udpe‐
ges blandt fast ansat personale, jf. dog stk. 3. Der skal udpe‐
ges et eller flere par stemmemodtagere.

Stk. 2. Institutionens leder udpeger de personer, der skal
fungere som stemmemodtagere, og sørger i øvrigt for forbe‐
redelsen og gennemførelsen af brevstemmeafgivningen. Le‐
deren sørger herunder for, at stemmemodtagerne er gjort be‐
kendt med deres opgaver i forbindelse med gennemførelsen
af brevstemmeafgivningen samt med de særlige pligter, der
påhviler dem efter § 62, stk. 1, i lov om valg til Folketinget
og § 68, stk. 1, og § 105 h, stk. 10, i lov om kommunale og
regionale valg.

Stk. 3. Kandidater til valget kan ikke udpeges som stem‐
memodtagere.

Kapitel 3
Stemmelokaler

§ 4. På hverdage i den periode, hvor der kan afgives brev‐
stemme, skal der så vidt muligt være adgang til brevstem‐
meafgivning i et bestemt lokale inden for et nærmere fastsat
tidsrum.

Stk. 2. På de enkelte afdelinger i institutionen kan der ind‐
rettes særlige stemmelokaler, hvor der kan afgives brev‐
stemme inden for et nærmere fastsat tidsrum på en eller flere
dage i den periode, hvor der kan brevstemmes.

Stk. 3. Stemmeafgivningen kan finde sted i den indsattes
opholdsrum, såfremt forholdene taler herfor.

Stk. 4. Institutionen skal sørge for, at de indsatte ikke bli‐
ver udsat for valgagitation i stemmelokalerne eller i de
umiddelbare adgangsveje hertil.

§ 5. Stemmelokalerne skal være indrettet således, at væl‐
gerne kan udfylde stemmesedlen uset af andre, enten ved et
enligtstående bord eller i et særligt indrettet stemmerum.

Stk. 2. Brevstemmeafgivning i den indsattes opholdsrum
skal tilrettelægges og gennemføres således, at vælgeren kan
udfylde stemmesedlen uset af andre. Ud over den indsatte
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og stemmemodtagerne og en eventuel hjælper, vælgeren har
udpeget, jf. § 14, stk. 2 og 3, må der ikke være andre til ste‐
de, mens brevstemmeafgivningen finder sted.

Kapitel 4
Brevstemmematerialet

§ 6. Til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, lands‐
dækkende folkeafstemninger og bindende kommunale fol‐
keafstemninger består brevstemmematerialet af
1) en stemmeseddel,
2) en konvolut,
3) et følgebrev og
4) en yderkuvert.

Stk. 2. Til kommunale og regionale valg består brevstem‐
mematerialet af
1) en stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget med

tilhørende konvolut,
2) en stemmeseddel til regionsrådsvalget med tilhørende

konvolut,
3) et følgebrev og
4) en yderkuvert.

§ 7. Ved brevstemmeafgivningen til folketingsvalg, Euro‐
pa-Parlamentsvalg, kommunale og regionale valg og lands‐
dækkende folkeafstemninger må kun benyttes det brevstem‐
memateriale, der er tilvejebragt ved økonomi- og indenrigs‐
ministerens foranstaltning. Ved brevstemmeafgivningen til
bindende kommunale folkeafstemninger må kun benyttes
det brevstemmemateriale, der er tilvejebragt af kommunal‐
bestyrelsen i den kommune, hvor folkeafstemningen afhol‐
des.

Stk. 2. Forud for folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg,
kommunale og regionale valg og landsdækkende folkeaf‐
stemninger giver Økonomi- og Indenrigsministeriet via Di‐
rektoratet for Kriminalforsorgen institutionen meddelelse
om indholdet og udformningen af det brevstemmemateriale,
der skal benyttes.

Stk. 3. Forud for bindende kommunale folkeafstemninger
skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor folkeaf‐
stemningen afholdes, via Direktoratet for Kriminalforsorgen
tilsende de institutioner, der er nævnt i § 1, stk. 2, brevstem‐
mematerialet til afstemningen eller anvise Direktoratet for
Kriminalforsorgen, hvor brevstemmematerialet kan rekvire‐
res for kommunens regning.

Kapitel 5
Den almindelige fremgangsmåde ved brevstemmeafgivning

§ 8. Vælgere, der ønsker at brevstemme, skal vise fornø‐
den legitimation til stemmemodtagerne (sundhedskort, køre‐
kort, pas eller lignende). Hvis mindst en af stemmemodta‐
gerne har sikkert kendskab til vælgerens identitet, kan der
ses bort fra kravet om forevisning af legitimation.

Stk. 2. Stemmemodtagerne skal undersøge, om de indsat‐
te, der ønsker at afgive brevstemme, senest på valgdagen er
fyldt 18 år. Stemmemodtagerne skal ikke undersøge, om den
indsatte (vælgeren) opfylder de øvrige valgretsbetingelser.

Stk. 3. Når vælgeren har forevist legitimation, jf. dog stk.
1, 2. pkt., udleveres brevstemmematerialet til vælgeren.
Stemmemodtagerne skal påse, at vælgeren ikke fjerner sig
fra stemmelokalet med brevstemmematerialet, og at stem‐
meafgivningen sker umiddelbart efter, at brevstemmemate‐
rialet er udleveret. Stemmemodtagerne skal endvidere påse,
at vælgeren udfylder stemmesedlen og indlægger denne i
konvolutten, uden at andre, herunder stemmemodtagerne,
kan se, hvorledes vælgeren har stemt, jf. dog § 14, stk. 1-3.

§ 9. Til folketingsvalg foregår stemmeafgivningen på føl‐
gende måde:
1) På stemmesedlen skriver vælgeren navnet eller bog‐

stavbetegnelsen for et parti, der har kandidater opstillet
i den storkreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten
(har fast bopæl). Ønsker vælgeren at stemme på en be‐
stemt kandidat, der er opstillet i den pågældende stor‐
kreds, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med til‐
føjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen for det
parti, som kandidaten er opstillet for. Mindst én af de
tre rubrikker på stemmesedlen skal udfyldes. Ønsker
vælgeren at stemme på en kandidat, der opstiller uden
for partierne, kan der ikke tillige anføres et partibog‐
stav eller partinavn.

2) Når vælgeren har udfyldt stemmesedlen, lægger vælge‐
ren den i konvolutten og tilklæber denne.

3) Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver
dette i overværelse af stemmemodtagerne. En af stem‐
memodtagerne kan udfylde følgebrevet, hvis vælgeren
ikke er i stand til det eller ønsker hjælp.

4) En af stemmemodtagerne attesterer stemmeafgivningen
med sin underskrift på følgebrevet samt med angivelse
af sin stilling. Følgebrevet skal endvidere påføres insti‐
tutionens stempel eller navn. Hvis en af stemmemodta‐
gerne har udfyldt følgebrevet, jf. nr. 3, skal attestatio‐
nen foretages af den anden stemmemodtager.

5) Vælgeren lægger konvolutten med stemmeseddel samt
følgebrevet i yderkuverten og udfylder og lukker yder‐
kuverten i overværelse af stemmemodtagerne. Yderku‐
verten adresseres til kommunalbestyrelsen i den kom‐
mune, hvor vælgeren har fast bopæl. I rubrikken på
bagsiden af yderkuverten skal vælgeren skrive sit navn,
fødselsdato og bopæl. En af stemmemodtagerne kan
udfylde rubrikken på bagsiden af yderkuverten, hvis
vælgeren ikke er i stand til det eller ønsker hjælp.

6) Yderkuverten med konvolut med stemmeseddel samt
følgebrev afleveres til en af stemmemodtagerne, der
sørger for, at yderkuverten snarest afsendes til
vedkommende kommunalbestyrelse. Hver yderkuvert
skal sendes særskilt. Flere yderkuverter stilet til samme
kommunalbestyrelse må ikke sendes som én forsendel‐
se nedlagt i en større konvolut eller lignende.

§ 10. Til Europa-Parlamentsvalg foregår stemmeafgivnin‐
gen på følgende måde:
1) På stemmesedlen skriver vælgeren navnet eller bog‐

stavbetegnelsen for et parti, der har opstillet en kandi‐
datliste til valget. Ønsker vælgeren at stemme på en be‐
stemt kandidat, skrives navnet på denne, eventuelt med
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tilføjelse af partinavnet eller bogstavbetegnelsen for
den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på.
Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal ud‐
fyldes.

2) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folke‐
tingsvalg, jf. § 9, nr. 2-6.

§ 11. Til kommunale og regionale valg foregår stemmeaf‐
givningen på følgende måde, jf. dog stk. 2:
1) På stemmesedlen til kommunalbestyrelsesvalget skri‐

ver vælgeren listebetegnelsen (partinavnet) eller bog‐
stavbetegnelsen for en kandidatliste, der er opstillet til
kommunalbestyrelsesvalget i den kommune, hvor væl‐
geren har fast bopæl. Ønsker vælgeren at stemme på en
bestemt kandidat, der er opstillet til valget til kommu‐
nalbestyrelsen i den pågældende kommune, skrives
navnet på kandidaten, eventuelt med tilføjelse af liste‐
betegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen for
den kandidatliste, som kandidaten er opstillet på.
Mindst én af de tre rubrikker på stemmesedlen skal ud‐
fyldes. Stemmesedlen lægges derefter i den tilhørende
konvolut, der tilklæbes.

2) På stemmesedlen til regionsrådsvalget skriver vælgeren
listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbetegnelsen
for en kandidatliste, der er opstillet til regionsrådsval‐
get i den region, hvor vælgeren har fast bopæl. Ønsker
vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, der er op‐
stillet til valget til regionsrådet i den pågældende regi‐
on, skrives navnet på kandidaten, eventuelt med tilfø‐
jelse af listebetegnelsen (partinavnet) eller bogstavbe‐
tegnelsen for den kandidatliste, som kandidaten er op‐
stillet på. Mindst én af de tre rubrikker på stemmesed‐
len skal udfyldes. Stemmesedlen lægges derefter i den
tilhørende konvolut, der tilklæbes.

3) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folke‐
tingsvalg, jf. § 9, nr. 3-6. Begge konvolutter med stem‐
mesedler samt følgebrevet lægges i én yderkuvert.

Stk. 2. Hvis en vælger alene ønsker at afgive stemme en‐
ten til kommunalbestyrelsesvalget eller til regionsrådsvalget,
kan vælgeren enten undlade at udfylde den anden stemme‐
seddel og i øvrigt følge samme fremgangsmåde som angivet
i stk. 1 (afgive blank stemme) eller tilbagelevere den ube‐
nyttede stemmeseddel med tilhørende konvolut til en af
stemmemodtagerne. Den ubenyttede stemmeseddel og kon‐
volut påtegnes »Ikke benyttet« og tilintetgøres af institutio‐
nen. I øvrigt følges samme fremgangsmåde som angivet i
stk. 1.

§ 12. Til landsdækkende folkeafstemninger og bindende
kommunale folkeafstemninger foregår stemmeafgivningen
på følgende måde:
1) På stemmesedlen, hvorpå der klart adskilt er trykt orde‐

ne »Ja« og »Nej«, sætter vælgeren et kryds ved ordet
»Ja«, såfremt vælgeren stemmer for lovforslaget eller
loven til landsdækkende folkeafstemning henholdsvis
for beslutningen til bindende kommunal folkeafstem‐
ning. Vælgere, der stemmer imod, sætter et kryds ved
ordet »Nej«.

2) Derefter følges samme fremgangsmåde som ved folke‐
tingsvalg, jf. § 9, nr. 2-6.

§ 13. Portoudgiften til forsendelse af brevstemmerne af‐
holdes af institutionen.

Kapitel 6
Hjælp til stemmeafgivningen

§ 14. Hvis en vælger, der ønsker at afgive stemme, ikke er
i stand til at udfylde stemmesedlen, følgebrevet eller yder‐
kuverten, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbin‐
delse med stemmeafgivningen, skal stemmemodtagerne yde
den fornødne hjælp hertil, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. I stedet for den ene af stemmemodtagerne kan væl‐
geren forlange personlig bistand til stemmeafgivningen af
en person, der er udpeget af vælgeren selv, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Personlig bistand til stemmeafgivningen kan ydes
alene af en person, der er udpeget af vælgeren selv, hvis
vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utve‐
tydigt tilkendegiver et ønske herom, og vælgerens ønske er
begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. § 61, stk. 4, 4.
pkt., i lov om valg til Folketinget, og § 67, stk. 4, 4. pkt., i
lov om kommunale og regionale valg, i det omfang dette ik‐
ke strider mod de vilkår for fængsling, herunder reglerne om
adgangen til besøg, som vælgeren er undergivet. Vælgeren
skal således have en funktionsnedsættelse, som umiddelbart
kan ses, f.eks. i form af brækkede lemmer, brug af kørestol,
krykkestokke, mobilitystok eller førerhund og lignende, el‐
ler en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som vælge‐
ren kan dokumentere, f.eks. i form af et ledsagekort eller
parkeringskort for personer med handicap udstedt af Danske
Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller en erklæring
eller attest udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 4. Personlig bistand til udfyldning af stemmesedlen
efter stk. 1-3 kan kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart
over for den eller dem, der yder personlig bistand, utvety‐
digt kan tilkendegive, på hvilket parti (kandidatliste) eller
hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, eller for så
vidt angår folkeafstemninger, hvorvidt vælgeren ønsker at
stemme ja eller nej.

Stk. 5. Det er stemmemodtagerne, der vurderer, om per‐
sonlig bistand kan ydes efter stk. 1-4.

Stk. 6. Hvis der er ydet personlig bistand til at udfylde
stemmesedlen, skal dette fremgå af følgebrevet, idet dette
påføres ordene »Personlig bistand ydet til udfyldning af
stemmesedlen« eller lignende efterfulgt af underskrift af den
eller dem, der har ydet personlig bistand.

Stk. 7. Hvis vælgeren ikke er i stand til at underskrive føl‐
gebrevet, skal den ene af stemmemodtagerne på det sted på
følgebrevet, der er beregnet til vælgerens egenhændige un‐
derskrift, underskrive med sit eget navn efterfulgt af ordet
»for« samt vælgerens navn. Den anden stemmemodtager un‐
derskriver attesten på følgebrevet.

Stk. 8. Medvirker en person, der er udpeget af vælgeren
selv, til vælgerens stemmeafgivning, ydes den fornødne per‐
sonlige bistand til udfyldelsen af stemmesedlen, følgebrevet
eller yderkuverten enten af den person, der er udpeget af
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vælgeren selv, og en stemmemodtager i forening, jf. stk. 2,
eller alene af den person, der er udpeget af vælgeren selv, jf.
stk. 3. Stemmemodtageren sikrer sig dog vælgerens identi‐
tet, jf. § 8, attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet, jf. §
9, nr. 4, og giver vejledning m.v. efter kapitel 7. Hvis vælge‐
ren ikke er i stand til at underskrive følgebrevet, underskri‐
ver den person, der er udpeget af vælgeren selv, eller, hvis
dette ikke er muligt, en stemmemodtager, følgebrevet på
vælgerens vegne, jf. stk. 7.

Kapitel 7
Vejledning af vælgeren om fremgangsmåden ved

brevstemmeafgivning, om opstillede partier og kandidater
m.v.

§ 15. Stemmemodtagerne skal om fornødent give vælge‐
ren vejledning om fremgangsmåden ved brevstemmeafgiv‐
ning, jf. §§ 8-12, herunder om mulighederne og betingelser‐
ne for, at der ydes hjælp til stemmeafgivningen, jf. § 14.

§ 16. Stemmemodtagerne skal sørge for, at vælgeren i
forbindelse med stemmeafgivningen har adgang til at gøre
sig bekendt med:
1) Ved folketingsvalg: den fortegnelse over opstillingsbe‐

rettigede partier, som Økonomi- og Indenrigsministeri‐
et via Direktoratet for Kriminalforsorgen sender til alle
institutioner, når der er udskrevet folketingsvalg.

2) Ved Europa-Parlamentsvalg: den fortegnelse over de
opstillede kandidatlister (partier) og de opstillede kan‐
didater, som Økonomi- og Indenrigsministeriet via Di‐
rektoratet for Kriminalforsorgen sender til alle instituti‐
oner senest 3 uger før valgdagen.

3) Ved kommunale og regionale valg: den vejledning om
brevstemmeafgivning til de pågældende kommunale og
regionale valg ved brevstemmeafgivning i kriminalfor‐
sorgens fængsler og arresthuse, som Økonomi- og In‐
denrigsministeriet via Direktoratet for Kriminalforsor‐
gen sender til alle institutioner senest 3 uger før valgda‐
gen.

4) Ved landsdækkende folkeafstemninger: den vejledning
om brevstemmeafgivning ved folkeafstemningen, som
Økonomi- og Indenrigsministeriet via Direktoratet for
Kriminalforsorgen sender til alle institutioner forud for
folkeafstemningen.

5) Ved bindende kommunale folkeafstemninger: Den
meddelelse om det eller de spørgsmål, der skal afhol‐
des folkeafstemning om, jf. § 9 b, stk. 3, i lov om kom‐
munernes styrelse, som kommunalbestyrelsen i den
kommune, hvor folkeafstemningen skal afholdes, skal
bekendtgøre i medfør af § 105 c i lov om kommunale
og regionale valg på kommunens hjemmeside og i de
stedlige dagblade eller lokalaviser.

Stk. 2. Stemmemodtagerne skal endvidere sørge for, at
vælgeren fra det tidspunkt, de fortegnelser, der er nævnt i nr.
1 og 2, kan fremskaffes, efter anmodning forud for stemme‐
afgivningen har adgang til at gøre sig bekendt med:
1) Ved folketingsvalg: de godkendte fortegnelser over de

opstillede partier og de opstillede kandidater for den
opstillingskreds, hvor vælgeren har fast bopæl.

2) Ved kommunale og regionale valg: de godkendte kan‐
didatlister, herunder samtlige kandidaters navne, til
kommunale og regionale valg samt oplysning om an‐
meldte listeforbund og valgforbund til kommunalbesty‐
relsesvalg og regionsrådsvalg for den kommune og re‐
gion, hvor vælgeren har fast bopæl.

Stk. 3. Når meddelelsen, der er nævnt i stk. 1, nr. 5, er be‐
kendtgjort på kommunens hjemmeside, giver kommunen
hurtigst muligt besked herom til Direktoratet for Kriminal‐
forsorgen.

Stk. 4. Når de godkendte fortegnelser, der er nævnt i stk.
2, nr. 1, foreligger, giver Økonomi- og Indenrigsministeriet
hurtigst muligt besked herom til Direktoratet for Kriminal‐
forsorgen.

Stk. 5. Institutionen skal i passende tid forud for valget el‐
ler afstemningen orientere vælgerne om muligheden for at
fremsætte anmodning efter stk. 2.

Stk. 6. Stemmemodtagerne må ikke uopfordret give væl‐
gerne andre oplysninger om de opstillede partier (kandidatli‐
ster) og kandidater end de oplysninger, der fremgår af de
fortegnelser henholdsvis den vejledning, der er nævnt i stk.
1 og 2. Stemmemodtagerne kan besvare eventuelle fore‐
spørgsler fra vælgerne om, hvorvidt bestemte personer er
opstillet som kandidater til valget, såfremt stemmemodta‐
gerne har kendskab hertil.

Stk. 7. I tilfælde, hvor vælgeren til folketingsvalg eller
kommunale og regionale valg tilkendegiver at ville stemme
på en bestemt person, hvorom det ikke med sikkerhed vides,
om vedkommende er kandidat til valget eller er kandidat til
valget i den storkreds henholdsvis kommune eller region,
hvor vælgeren har fast bopæl, skal stemmemodtagerne ori‐
entere sig i de fortegnelser, der er nævnt i stk. 1 og 2, med
henblik på at vejlede vælgeren om stemmeafgivningen.

§ 17. Stemmemodtagerne må ikke bære emblemer, mærk‐
ater eller lignende, der angiver tilknytning til et bestemt par‐
ti (kandidatliste) eller en bestemt kandidat. Stemmemodta‐
gerne må heller ikke bære emblemer, mærkater eller lignen‐
de, der angiver stillingtagen til aktuelle politiske spørgsmål
eller i øvrigt udtrykker en bestemt politisk holdning eller
lignende.

§ 18. Det er tilladt, at institutionen fører lister over de
vælgere, der har afgivet brevstemme eller har fået tilbud
herom, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt for at sikre, at
alle indsatte får tilbud om at afgive brevstemme. Sådanne li‐
ster må ikke vises til uvedkommende og skal tilintetgøres,
når klagefristen er udløbet, og eventuelle klager over det på‐
gældende valg henholdsvis den pågældende folkeafstemning
er endeligt afgjort.

Stk. 2. Hvis en vælger, der er indsat i institutionen, og
som kan have afgivet brevstemme i institutionen, er afgået
ved døden inden valgdagen, skal institutionen snarest under‐
rette vedkommende kommunalbestyrelse herom.

Kapitel 8
Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. januar 2019.
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Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1136 af 18. oktober 2017 om
brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og ar‐
resthusene ophæves.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 17. januar 2019

NIKOLAJ STENFALK

/ Christine Boeskov
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Fortegnelse over private sygehuse mv.

Nedenfor angives de sygehuse, som er omfattet af de nævnte bestemmelser i bekendtgø-
relse nr. 127 af 19. februar 2009 om brevafgivning på sygehuse.

§ 1, stk. 1, nr. 2 (selvejende hospicer, som sundheds- og ældreministeren har bestemt, frit 
valg-reglerne finder anvendelse på, jf. § 75, stk.5, jf. stk. 4 i sundhedsloven) 

 Sankt Lukas Hospice 
 Diakonissestiftelsens Hospice 
 Sct. Maria Hospice

§ 1, stk. 1, nr. 3 (selvejende hospicer i øvrigt, som et regionsråd har indgået driftsove-
renskomst med, jf. § 75, stk. 4 i sundhedsloven) (oplyst af regionerne den 4. november 
2015)

 Hospice Sjælland
 Svanevig Hospice
 Hospicegården Filadelfia
 Arresødal Hospice
 Hospice Søndergård
 Hospice Vendsyssel
 Kamellianergården
 Hospice Søholm
 Hospice Limfjorden
 Hospice Djursland
 Anker Fjord Hospice
 Gudenå Hospice 
 Hospice Fyn
 Hospice Sønderjylland
 Hospice Sydvestjylland
 Hospice Sydfyn

§ 1, stk. 1, nr. 4 (de i § 79, stk. 2, i sundhedsloven nævnte private specialsygehuse m.fl., 
som yder behandling under indlæggelse)

 Epilepsihospitalet Filadelfia 
 Sclerosehospitalerne i Danmark (Sclerosehospitalet i Haslev og Ry)
 Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter  
 SANO Middelfart 
 SANO Skælskør 
 SANO Aarhus
 Vejlefjord Rehabilitering
 Sankt Lukas Hospice (nævnt ovenfor) 
 Diakonissestiftelsens Hospice (nævnt ovenfor) 
 Sct. Maria Hospice (nævnt ovenfor).

Sundheds- og Ældreministeriet

Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: DEPMLM
Koordineret med:
Sagsnr.: 1610069
Dok. nr.:  219058
Dato: 30. november 2018
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Side 2

Side 2
Udfører kun ambulant behandling: 

 OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge 
 DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur
 RCT-Jylland 
 RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 
 Center for Hjerneskade

§ 1, stk. 1, nr. 5 
Følgende private sygehuse har, ifølge oplysninger fra Statens Serum Institut, mindst 20 
sengepladser og er omfattet regionsrådenes aftale om behandling af patienter i henhold 
til deres udvidede frie sygehusvalg, jf. § 87, stk. 4 i sundhedsloven:

 Aleris-Hamlet Hospitaler A/S
 CAPIO CFR A/S
 Skovhus Privathospital I/S
 Privathospitalet Mølholm P/S
 Epilepsihospitalet Filadelfia (nævnt ovenfor)

§ 1, stk. 1, nr. 6
Følgende private institutioner har, ifølge oplysninger fra regionerne, indgået 
overenskomst med eller bliver på anden måde benyttet af regionerne som led i løsningen 
af sygehusvæsenets opgaver, jf. § 75, stk. 2, i sundhedsloven og yder behandling under 
indlæggelse og har mindst 20 sengepladser.

 Læsø Kur 
 Aleris-Hamlet Hospitaler A/S(nævnt ovenfor)
 CAPIO CFR  A/S (nævnt ovenfor)

§ 1, stk. 1, nr. 7 (sygehuse, som har anmodet Sundheds- og Ældreministeriet om optagelse 
på listen)

 Humlegården, Humlebæk er under afvikling. 
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