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1.

Dato
25-04-2022

Indledning og indhold

Onsdag den 1. juni 2022 afholdes der folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det
europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. På danske havanlæg på dansk område kan der brevstemmes fra og med den 11.
maj 2022 til og med den 28. maj 2022.
Dette brev indeholder en række vigtige informationer til brug for danske havanlæg på
dansk område, hvor der kan brevstemmes inden for den ovennævnte periode.
./.

Som bilag 1 er vedlagt billede af brevstemmematerialet (se nærmere afsnit 4 nedenfor),
og som bilag 2 er vedlagt en vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning.
2.

Betingelser og frister for brevstemmeafgivning

Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folkeafstemninger har enhver, der har valgret til folketingsvalg, dvs. enhver der på afstemningsdagen
• har dansk indfødsret (statsborgerskab),
• er fyldt 18 år,
• har fast bopæl i riget og
• ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er
umyndig).
Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har dog ikke valgret til folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed
og forsvar. Det skyldes, at afstemningen ikke afholdes på Færøerne og i Grønland. I
visse tilfælde kan Københavns Kommune dog efter ansøgning optage personer med
bopæl på Færøerne eller i Grønland på valglisten. 1
Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet fra og med den 20. april
2022 til og med den 28. maj 2022.
Personer, der er ansat på danske havanlæg, kan endvidere brevstemme på havanlægget. På danske havanlæg på dansk område kan der brevstemmes fra og med den
11. maj 2022 til og med den 28. maj 2022.
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Læs mere her: https://valg.im.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret.

3.

Havanlæggets chefs ansvar

Havanlæggets chef eller den, som chefen har udpeget, skal sørge for, at der foranstaltes brevstemmeafgivning på anlægget for anlæggets medarbejdere. Havanlæggets
chef eller den, som chefen har udpeget, fungerer som stemmemodtager.
Havanlæggets chef skal endvidere sørge for, at de afgivne brevstemmer bliver sendt til
vælgerens bopælskommune, se afsnit 7.
4.

Brevstemmemateriale

Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er fremstillet af ministeriet, og som er gengivet i bilag 1 (billede af brevstemmematerialet).
Brevstemmematerialet kan for ministeriets regning bestilles direkte hos Stibo Complete
(tidligere Rosendahls), Vandtårnsvej 83 A, 2860 Søborg, tlf. 43 22 73 00, e-post: kundeservice@stibocomplete.com. 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.
Ministeriet har senest i 2016 ladet fremstille nyt brevstemmemateriale til folketingsvalg.
Brevstemmematerialet har samme format og indeholder samme bestanddele som tidligere oplag af brevstemmematerialet. Det materiale, ministeriet fik fremstillet i 2008 og
2014, kan fortsat benyttes ved brevstemmeafgivningen.
Restoplag af brevstemmemateriale fremstillet før 2008 kan ikke benyttes, men skal kasseres.
Brevstemmemateriale beregnet til folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg eller kommunale og regionale valg kan ikke benyttes til folkeafstemninger.
5.

Fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning og regler om hjælp til
stemmeafgivning

Om fremgangsmåden ved stemmeafgivningen kan henvises til den vejledning, der
er trykt på bagsiden af følgebrevet til brevstemmematerialet.
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
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ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer, om disse to betingelser er opfyldt.
6.

Forsendelse af brevstemmerne

Havanlæggets chef eller den, chefen har udpeget til at stå for brevstemmeafgivningen,
skal sørge for, at de afgivne brevstemmer (yderkuvert med konvolut med stemmeseddel
samt følgebrev) afleveres til postvæsenet så hurtigt som muligt, så de kan være sendt
hjem og modtaget i vedkommende kommune, inden afstemningen går i gang kl. 8 på
valgdagen.
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 selskabet.
7.

Oplysning til Indenrigs- og Boligministeriet om brevstemmeafgivning

Ministeriet anmoder selskabet om senest kl. 10.00 den 25. maj 2022 at oplyse ministeriet om, på hvilke af selskabets danske havanlæg på dansk område der har været brevstemmeafgivning til folkeafstemningen. Det er ikke nødvendigt at oplyse navnene på
stemmemodtagerne.
Oplysningerne om havanlæggene er nødvendige i forbindelse med kommunernes gennemgang og kontrol af brevstemmer forud for afstemningsdagen.
Ved spørgsmål til dette brev kan Indenrigs- og Boligministeriets valgenhed kontaktes
på valg@im.dk eller telefon 72 28 24 00.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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-- AKT 503548 -- BILAG 2 -- [ Bilag 1. Brevstemmemateriale til folkeafstemning ] --

Brevstemmemateriale til folkeafstemning
Rød yderkuvert samt følgebrev

Lille rød konvolut samt stemmeseddel

-- AKT 503548 -- BILAG 3 -- [ Bilag 2. Vejledning til vælgere om brevstemmeafgivning-danske havanlæg ] --

VEJLEDNING TIL VÆLGERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING
på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen
onsdag den 1. juni 2022

Onsdag den 1. juni 2022 er der folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EUforsvarsforbeholdet.
Du kan brevstemme fra og med onsdag den 11. maj 2022 til og med lørdag den 28.
maj 2022.
Hvordan brevstemmer jeg?
Til folkeafstemningen om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet vil du få udleveret en brevstemmeseddel. På denne stemmeseddel er der trykt to felter: ét felt med teksten ”Ja”
og ét felt med teksten ”Nej”.
Hvis du vil stemme ja til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om
sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, sætter du kryds ved ”Ja”.
Hvis du vil stemme nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om
sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, sætter du kryds 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 tælle med som
en afgivet stemme, når valgdeltagelsen til folkeafstemningen gøres op.
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.

