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Til kommunens / regionens valgansvarlige
 
Se venligst vedlagte brev med information om en række forhold på valgdagen og de efterfølgende dage.

Det drejer sig om stemmesedler nedlagt i forkert stemmekasse, om brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter,
kontaktoplysninger til Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet, for
sent modtagne brevstemmer samt indsendelse af valgbog og stemmeseddel.
 
Med venlig hilsen

 
Christine Boeskov
Valgkonsulent
Kontoret for Demokrati, Valgenheden
Direkte telefon: 25 16 12 06
Mail: cjb@im.dk
Mail: valg@im.dk

 
Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
valg.im.dk
 
Følg os på @valgDK

Sådan behandler vi personoplysninger 
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Stormgade 2-6 

1470 København K 

Telefon 72 28 24 00 

im@im.dk 

Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser 

Meddelelse om stemmesedler nedlagt i forkert stemmekasse, om 
brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter, kontaktoplysninger til 
Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet og Indenrigs- og 
Boligministeriet, for sent modtagne brevstemmer samt indsendelse af valgbog 
og stemmeseddel 

 

Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der som bekendt kommunal- og regionalvalg. 

Afholdelse af to særskilte valg samme dag indebærer en risiko for, at vælgerne under 

afstemningen bytter om på stemmesedlerne og lægger dem i forkerte stemmekasser 

eller ved brevstemmeafgivningen lægger brevstemmesedlerne ned i forkerte 

konvolutter m.v.  

Indenrigs- og Boligministeriet skal derfor bede kommunalbestyrelsen sikre, at 

valgstyrerne bliver underrettet om følgende: 

1. Stemmesedler nedlagt i forkert stemmekasse  

Hvis det konstateres under stemmeoptællingen, at der i en stemmekasse beregnet til 

stemmesedler til kommunalbestyrelsesvalget er nedlagt stemmesedler til 

regionsrådsvalget, skal disse stemmesedler henlægges til og indgå i optællingen af 

stemmesedlerne til regionsrådsvalget.  

Tilsvarende gælder, at stemmesedler til kommunalbestyrelsesvalget, der måtte være 

nedlagt i en stemmekasse beregnet til stemmesedler til regionsrådsvalget, skal 

henlægges til og indgå i optællingen af stemmesedlerne til 

kommunalbestyrelsesvalget. 

I tilfælde, hvor fejlplacerede stemmesedler henlægges til stemmesedlerne til den 

afstemning, de vedrører, skal der indføres en bemærkning herom i afstemningsbogen 

for den afstemning, som stemmesedlerne henlægges til. 

2. Brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter  

Hvis en brevstemmeseddel er indlagt i en forkert konvolut (f.eks. hvis en 

brevstemmeseddel til regionsrådsvalget er indlagt i en blå konvolut beregnet til 

brevstemmesedler til kommunalbestyrelsesvalget), medfører det efter Indenrigs- og 

Boligministeriets opfattelse ikke i sig selv, at brevstemmesedlen bliver ugyldig.  

Hvis det under stemmeoptællingen ved åbningen af konvolutterne med 

brevstemmesedler konstateres, at en blå konvolut beregnet til en brevstemmeseddel til 
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kommunalbestyrelsesvalget indeholder en gul brevstemmeseddel til regionsrådsvalget, 

skal denne brevstemmeseddel henlægges til og indgå i optællingen af stemmesedlerne 

til regionsrådsvalget.  

I tilfælde, hvor en gul konvolut beregnet til en brevstemmeseddel til regionsrådsvalget 

indeholder en grå brevstemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget, gælder 

tilsvarende, at denne brevstemmeseddel skal henlægges til og indgå i optællingen af 

stemmesedlerne til kommunalbestyrelsesvalget.  

I tilfælde, hvor brevstemmesedler indlagt i forkerte konvolutter henlægges til 

stemmesedlerne til den afstemning, de vedrører, skal der indføres en bemærkning 

herom i afstemningsbogen for den afstemning, som brevstemmesedlerne henlægges 

til. 

3. Telefonisk kontakt på valgdagen til Indfødsretskontoret i Udlændinge- og 
Integrationsministeriet samt Indenrigs- og Boligministeriet  

Som nævnt i vejledningen om afholdelse af kommunal- og regionalvalg (afsnit 4.12.3) 

kan Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet kontaktes telefonisk 

på valgdagen i hele det tidsrum, hvor der kan afgives stemme (kl. 8-20), for at afklare 

eventuelle tvivlsspørgsmål om en persons danske indfødsret. 

Indfødsretskontoret kan kontaktes på tlf. 61 98 36 46. 

Indenrigs- og Boligministeriets valgmedarbejdere besvarer på valgdagen spørgsmål 

om de kommunale og regionale valg på ministeriets hovednummer 72 28 24 00 i 

tidsrummet kl. 8.30 – 20.00. Uden for dette tidsrum, dvs. før kl. 8.30 og efter kl. 

20.00, kan undertegnede kontaktes på tlf. 25 16 12 06.  

På fintællingsdagen kan ministeriets valgmedarbejdere træffes på ministeriets 

hovednummer 72 28 24 00 i tidsrummet kl. 8.30 – 16.00. Herefter kan 

undertegnede kontaktes på tlf. 25 16 12 06 indtil kl. 20.00. 

4. Opgørelse af antal brevstemmer modtaget efter valghandlingens begyndelse 
kl. 8 på valgdagen 

Indenrigs- og Boligministeriet er ved tidligere lejligheder blevet gjort opmærksom på, 

at et antal brevstemmer først modtages af kommunerne, efter valghandlingen er gået i 

gang, samt i dagene efter valget. Antallet af brevstemmer, der modtages på 

afstemningsstederne i tidsrummet kl. 8-20 på valgdagen, skal som bekendt opgøres 

særskilt i afstemningsbøgerne og siden i valgbøgerne, mens de brevstemmer, som 

kommunerne måtte modtage med posten efter valgdagen, ikke i dag opgøres nogen 

steder.  

For at ministeriet kan danne sig et overblik over problemets omfang anmodes 

kommunerne om efter valget at sende en mail til valg@im.dk, mærket i emnefeltet 

med ”Brevstemmer modtaget efter valgdagen” med angivelse af, hvor mange 

brevstemmer der måtte være modtaget i kommunen efter valgdagen og en uge frem. 

5. Indsendelse af valgbog og stemmeseddel til Indenrigs- og Boligministeriet  

Kommunevalgbestyrelsen og regionsvalgbestyrelsen skal sende en kopi af deres 

valgbog til Indenrigs- og Boligministeriet senest dagen efter valgets opgørelse, dvs. 

fredag den 19. november 2021. Der skal ikke indsendes kopi af afstemningsbøgerne. 

Der skal indsendes en bekræftet fotokopi, dvs. en fotokopi eller udskrift af valgbogen, 

som valgbestyrelsesformanden eller en person, der af valgbestyrelsesformanden er 

bemyndiget dertil, attesterer er i overensstemmelse med originalen.  
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Valgbøgerne indsendes elektronisk og krypteret til valg@im.dk sammen 

med en fortegnelse over kandidater til det pågældende valg (dvs. bilaget til 

valgbogen, ikke et opslag fra afstemningsstederne).  

Derudover bedes kommunevalgbestyrelsen indsende en annulleret, ubrugt 

stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget, og regionsvalgbestyrelsen bedes 

indsende en annulleret, ubrugt stemmeseddel til regionsrådsvalget.  

De annullerede, ubrugte stemmesedler sendes med almindelig post til 

Indenrigs- og Boligministeriet, Valgenheden, Stormgade 2-6, 1470 

København K.  

 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 
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