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Att.:
Pernille Sodemann Vahle (Udenrigsministeriet)
Tine Kristina Andersen (Forsvarsministeriets Personalestyrelse)
Alev Uysal (Beredskabsstyrelsen)
Poul Engebjerg Bejer (Rigspolitiet)
Indenrigs- og Boligministeriet skal anmode Udenrigsministeriet om at underrette de danske repræsentationer om
indholdet af vedhæftede brev og bilag samt sørge for, at repræsentationerne straks bliver forsynet med det nødvendige
brevstemmemateriale, hvis dette ikke allerede er sket.
Indenrigs- og Boligministeriet skal endvidere anmode Forsvarsministeriets Personalestyrelse om at underrette de
stemmemodtagere i udlandet, der er bemyndiget gennem styrelsen, og samtlige myndigheder under Arktisk Kommando om
indholdet af det vedhæftede brev og bilag samt sørge for, at stemmemodtagerne straks bliver forsynet med det nødvendige
brevstemmemateriale, hvis dette ikke allerede er sket.

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen orienteres om muligheden for brevstemmeafgivning i udlandet med henblik på
videreformidling til de personer, som måtte være udsendt af den pågældende myndighed.
Evt. spørgsmål til det vedhæftede brev og bilag kan rettes til Valgenheden på valg@im.dk og tlf. 72 28 24 00.

Med venlig hilsen
Emilie Stæhr Hansen
Specialkonsulent
Kontoret for Demokrati, Valgenheden
Mobil: 72 28 25 24
Mail: valg@im.dk

Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
valg.im.dk
Sådan behandler vi personoplysninger
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Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget i Danmark
tirsdag den 16. november 2021
1. Indledning og indhold
Tirsdag den 16. november 2021 afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd
i Danmark. I udlandet kan der brevstemmes fra den 17. august 2021.
Dette brev indeholder en række vigtige informationer til brug for Udenrigsministeriet
og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der har ansvaret for at gennemføre brevstemmeafgivningen i udlandet.
Desuden orienteres Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet om muligheden for
brevstemmeafgivning i udlandet med henblik på videreformidling til de personer, som
måtte være udsendt af Beredskabsstyrelsen henholdsvis Rigspolitiet. Se afsnit 2.
Som bilag 1 er vedhæftet en liste over stillingsindehavere ved Forsvaret, der er
bemyndiget af Indenrigs- og Boligministeriet til at virke som stemmemodtagere.
De øvrige bilag indeholder oplysning om:
-

billeder af brevstemmematerialet tilvejebragt af ministeriet (bilag 2)
vejledning til vælgere, der brevstemmer i udlandet m.v. (bilag 3)

2. Betingelser og frist for brevstemmeafgivning
Ret til at stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har med de i
loven fastsatte undtagelser enhver, der på valgdagen
-

er fyldt 18 år,
har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herudover
enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige
medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har
haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Vælgere, der er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (er
umyndige), har også valgret til kommunale og regionale valg som følge af en lovændring
i 2016.
Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme til kommunal- og regionalvalget
hos:

1.

en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation i udlandet
(ambassader og konsulater) og
2. en stemmemodtager i udlandet, der er udpeget af Indenrigs- og
Boligministeriet.
Vælgere, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på henholdsvis
de færøske og de grønlandske folkeregistre samt hos de særligt bemyndigede
brevstemmemodtagere på Færøerne henholdsvis i Grønland.
Endvidere kan følgende personer afgive brevstemme til de stillingsindehavere ved
Forsvaret,
som
Indenrigsog
Boligministeriet
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, Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, samt
3. personer, der er udsendt af en dansk hjælpeorganisation.
De nævnte stillingsindehavere ved Forsvaret fremgår af vedlagte fortegnelse af 20.
august 2021 (bilag 1). Bemyndigelsen har gyldighed for kommunal- og regionalvalget og
for efterfølgende valg og folkeafstemninger, indtil listen måtte blive revideret.
Loven indeholder ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. En
brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at den kan være
sendt hjem og modtaget i vælgerens bopælskommune, inden afstemningen går i gang
kl. 8 på valgdagen.
Det vil være hensigtsmæssigt, at vælgere, der henvender sig for at brevstemme på en
repræsentation eller hos en bemyndiget stemmemodtager kort tid før
afstemningsdagen, orienteres herom. Ingen vælger, der henvender sig for at
afgive brevstemme før valgdagen, kan dog afvises fra at afgive brevstemme,
uanset at det ikke er sandsynligt, at brevstemmen kan nå hjem i tide.
3. Udpegning af brevstemmemodtagere
3.1. Særligt om stillingsindehavere i Forsvaret
Forsvarsministeriets Personalestyrelse bedes snarest underrette ministeriet om, hvilke
personer eller stillingsindehavere Forsvarsministeriets Personalestyrelse måtte
indstille som stemmemodtagere i udlandet som supplement til eller erstatning for de
personer eller stillingsindehavere, der er anført i fortegnelsen af 20. august 2021 (bilag
1).
De permanente stemmemodtagere i udlandet er som hidtil bemyndiget til at udpege en
eller flere personer blandt det tjenstgørende personel til på vegne af vedkommende
stemmemodtager at varetage opgaven som brevstemmemodtager ved et bestemt
valg/en bestemt folkeafstemning.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse bedes sørge for, at navnene på de personer, der
ved kommunal- og regionalvalget rent faktisk fungerer som stemmemodtagere i
udlandet, bliver indberettet til Indenrigs- og Boligministeriet senest kl. 10 tirsdag
den 9. november 2017.
3.2. Særligt om udpegning af ad hoc-stemmemodtagere gennem
Udenrigsministeriet
Indenrigs- og Boligministeriet udpeger efter anmodning fra Udenrigsministeriet ad
hoc-stemmemodtagere i udlandet. Som stemmemodtager kan f.eks. udpeges en
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rådgiver ved et dansk projekt eller en medarbejder ved en dansk virksomhed i udlandet
eller en udsendt medarbejder ved et andet nordisk lands ambassade i lande, hvor
Danmark ikke har nogen fast repræsentation, og den nordiske ambassade derfor også
repræsenterer Danmark.
Anmodning om udpegning af ad hoc-stemmemodtagere i udlandet fremsendes via
Udenrigsministeriet til valg@im.dk med oplysning om stemmemodtagerens navn,
stilling og arbejdssted samt det pågældende land, som stemmemodtageren skal virke i.
Så snart ad hoc-stemmemodtageren er udpeget, sender Indenrigs- og Boligministeriet
besked herom til Udenrigsministeriet til videre foranstaltning. Udenrigsministeriet skal
gennem den nærmeste repræsentation herefter sørge for, at stemmemodtageren
forsynes med brevstemmemateriale samt bliver vejledt nærmere om varetagelsen af
hvervet som stemmemodtager efter de retningslinjer m.v., der gælder i
udenrigstjenesten.
4. Brevstemmemateriale
Ved brevstemmeafgivning må der kun anvendes det brevstemmemateriale, der er
fremstillet af Indenrigs- og Boligministeriet, og som er gengivet i bilag 2 (billede af
brevstemmematerialet).
Brevstemmematerialet kan for Indenrigs- og Boligministeriet 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 6 dele af brevstemmematerialet.
Ministeriet har i 2021 ladet fremstille nyt brevstemmemateriale til kommunale og
regionale valg. Brevstemmematerialet har samme format og indeholder samme
bestanddele som tidligere oplag af brevstemmematerialet. Rosendahls vil fortsat
udsende evt. restoplag af materialet fremstillet i 2017, før der udsendes materiale
fremstillet i 2021. Det brevstemmemateriale, som ministeriet fik fremstillet i 2008 og
2017 til kommunale og regionale valg, kan også benyttes ved kommunal- og
regionalvalget i 2021.
Eventuelle restoplag af brevstemmemateriale fremstillet før 2008 kan derimod ikke
benyttes, men skal kasseres.
Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg, folkeafstemninger eller EuropaParlamentsvalg kan ikke benyttes til kommunale og regionale valg.
5. Fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning
Ved brevstemmeafgivning til kommunale og regionale valg skal der kun bruges ét sæt
brevstemmemateriale, idet hvert sæt som nævnt indeholder både en stemmeseddel med
tilhørende konvolut til kommunalbestyrelsesvalget og en stemmeseddel med tilhørende
konvolut
til
regionsrådsvalget.
Følgebrevet
vedrører
derfor
både
kommunalbestyrelsesvalget og regionsrådsvalget, og dette følgebrev samt de to
konvolutter med stemmesedler skal sendes til vælgerens bopælskommune i samme
yderkuvert.
Om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen kan henvises til den
vejledning, der er trykt på bagsiden af følgebrevet i brevstemmematerialet.
Der vedhæftes endvidere som bilag 3 en vejledning til vælgerne om
brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i
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udenrigsfart og på danske havanlæg til de kommunale og regionale valg i Danmark.
I vejledningen er bl.a. gengivet fortegnelsen over de partier, der er opstillingsberettiget
til folketingsvalg, og de bogstavbetegnelser, disse partier er tildelt. Fortegnelsen viser
ikke, om de nævnte partier opstiller til valget i den kommune/region, hvor vælgeren
bor. Dette skal vælgeren selv undersøge. Stemmemodtagerne bedes sørge for, at
vejledningen er tilgængelig for vælgerne ved brevstemmeafgivning.
På forsiden af følgebrevet skal vælgeren bl.a. angive, om der fremsendes én eller to
konvolutter med stemmeseddel. Hvis en vælger kun ønsker at afgive stemme til
kommunalbestyrelsesvalget eller til regionsrådsvalget, kan vælgeren tilbagelevere den
anden stemmeseddel med tilhørende konvolut til stemmemodtageren, der i givet fald
straks skal tilintetgøre den ubenyttede stemmeseddel og konvolut. I stedet for at
tilbagelevere den ubenyttede stemmeseddel med tilhørende konvolut kan vælgeren også
undlade at udfylde den pågældende stemmeseddel, men i øvrigt følge den almindelige
fremgangsmåde ved at lægge den blanke stemmeseddel i den tilhørende konvolut og
tilklæbe denne og derefter lægge den tilklæbede konvolut i yderkuverten sammen med
den anden konvolut med den udfyldte stemmeseddel samt følgebrevet (dvs. stemme
blankt).
6. Hjælp til brevstemmeafgivning
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, kan vælgeren forlange at få personlig bistand hertil.
Den personlige bistand ydes som udgangspunkt af en eller to stemmemodtagere.
Enhver vælger har dog ret til at forlange at få personlig bistand til stemmeafgivningen
af en person, som vælgeren selv har udpeget. 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 er dog stemmemodtageren, der sikrer sig vælgerens
identitet, giver vælgeren vejledning om fremgangsmåden m.v. og attesterer
stemmeafgivningen på følgebrevet.
Endvidere har enhver vælger mulighed for at 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.
7. Fremsendelse og frankering
Repræsentationerne/stemmemodtageren skal sørge for, at de afgivne brevstemmer
(yderkuvert med konvolutter med stemmesedler samt følgebrev) bliver sendt til
kommunalbestyrelsen i den kommune, vælgeren har angivet på brevstemmens
yderkuvert (bopælskommunen) snarest muligt, så de kan være sendt hjem og modtaget
i vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang på valgdagen kl. 8.
Yderkuverterne må ikke være indlagt i andre konvolutter ved aflevering til
postvæsnet eller transportfirmaet.
Udgifter til forsendelsen afholdes af Udenrigsministeriet/Forsvaret. Det forudsættes, at
repræsentationen/Forsvaret gør alt, hvad der er muligt, herunder ved valg af hurtigste
forsendelsesmåde, for at brevstemmen kan nå hjem i tide, dvs. inden afstemningen går
i gang kl. 8 på valgdagen.
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Brevstemmerne skal som udgangspunkt sendes direkte til vælgerens bopælskommune,
medmindre anden forsendelse i højere grad sikrer rettidig modtagelse i kommunen.
Hvis Udenrigsministeriet/Forsvaret alligevel modtager brevstemmer sendt fra udlandet
tæt på valgdagen, kan Udenrigsministeriet/Forsvaret evt. kontakte den nærmeste
kommune med henblik på at aftale, at brevstemmerne kan afleveres til denne kommune
for at indgå i en samlet afhentning af brevstemmer i henhold til en særaftale med
PostNord.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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Brevstemmemateriale til kommunal- og regionalvalget
Gråblå yderkuvert samt følgebrev

Lille blå konvolut samt stemmeseddel til
kommunalbestyrelsesvalg

Lille gul konvolut samt stemmeseddel til regionsrådsvalg
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VEJLEDNING TIL VÆLGERE OM BREVSTEMMEAFGIVNING
på Færøerne, i Grønland, i udlandet,
på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg
til de kommunale og regionale valg den 16. november 2021

Ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 kan du
brevstemme følgende steder, hvis du har fast bopæl i Danmark, men opholder dig
midlertidigt i udlandet, på Færøerne eller i Grønland:
 På danske repræsentationer i udlandet (ambassader og konsulater).
 Hos de stemmemodtagere på Færøerne, i Grønland og i udlandet, der er
udpeget hertil.
 På folkeregistrene på Færøerne og i Grønland.
 På danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg både inden for og uden
for dansk område.
I udlandet, på Færøerne og i Grønland kan du brevstemme fra tirsdag den 17. august
2021. Der gælder ikke nogen sidste frist, men din brevstemme skal kunne nå at blive
sendt hjem til din bopælskommune inden valgdagen. På danske havanlæg på dansk
område kan du brevstemme fra tirsdag den 26. oktober 2021 og til fredag den 12.
november 2021.
Du kan stemme på en kandidatliste eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i
den kommune/region, hvor du har fast bopæl, dvs. er bopælsregistreret i CPR. Hvis
du stemmer personligt på en kandidat, kan det være en god idé også at skrive
listebetegnelsen og/eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, kandidaten stiller
op for. Det regnes stadig som en personlig stemme.
Du skal selv undersøge, hvilke kandidatlister og eventuelt kandidater der er opstillet til
valget i din kommune/region. Fortegnelser over de kandidatlister og kandidater, der er
opstillet til valget i din kommune og region, vil fra den 4. oktober 2021 eller snarest
muligt derefter kunne findes på kommunens og regionens hjemmeside.
Du kan brevstemme igen, hvis du senere ønsker at ændre din stemme. Det er den
sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på
valgdagen og stemme.
Fortegnelsen på næste side viser bogstavbetegnelser (partibogstaver) for
kandidatlister, der opstiller for partier, som den 1. august 2021 er opstillingsberettiget
til folketingsvalg. Fortegnelsen viser ikke, om de nævnte partier rent faktisk opstiller til
valget i din kommune/region, ligesom der i din kommune/region kan være eller blive
opstillet andre kandidatlister.

A.
B.
C.
D.
F.
G.
I.
K.
O.
S.
V.
Ø.
Å.

for Socialdemokratiet
for Radikale Venstre
for Det Konservative Folkeparti
for Nye Borgerlige
for SF – Socialistisk Folkeparti
for Veganerpartiet
for Liberal Alliance
for Kristendemokraterne
for Dansk Folkeparti
for Slesvigsk Parti
for Venstre, Danmarks Liberale Parti
for Enhedslisten – De Rød-Grønne
for Alternativet

De øvrige bogstaver i alfabetet kan anvendes ved tildeling af bogstavbetegnelser til
andre kandidatlister. Ingen kandidatliste kan dog få bogstavet X.
Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små konvolutter til
brevstemmesedlerne.
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