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Til kommunens valgansvarlige

Vedrørende knækket på stemmesedlen

Indenrigs- og Boligministeriet er blevet opmærksomme på, at der er en fejl i afsnit 6.1.1 i ministeriets vejledning om
afholdelse af folkeafstemningen den 1. juni 2022, hvor det fremgår, at knækket på stemmesedlen skal være anbragt
mellem feltet for "Ja-stemme" og "Nej-stemme". 

Knækket skal være anbragt sammenfaldende med den fede, vandrette streg, der er over "Ja-feltet", hvilket også
fremgår af nedenstående mail. 

I den forbindelse kan det oplyses, at ministeriet den 25. april 2022 på valghjemmesiden har lagt en ny teknisk vejledning
til stemmesedlen og en ekstra skabelon til stemmesedlen (i både pdf og InDesign), hvor knækket på stemmesedlen er
illustreret med en rød streg: Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 2022 (im.dk). Der er ikke lavet andre
ændringer på vejledningen eller stemmesedlen.

Med venlig hilsen

Emilie Stæhr Plovgaard
Specialkonsulent
Kontoret for Demokrati, Valgenheden 
Mobil: 72 28 25 24 
Mail: valg@im.dk
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Telefon: 72 28 24 00
valg.im.dk
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Til alle valgbestyrelser om udarbejdelse af stemmesedler til folkeafstemningen den 1. juni 2022

Til brug for folkeafstemningen onsdag den 1. juni 2022 stiller Indenrigs- og Boligministeriet et grafisk forlæg til en
stemmeseddel i pdf- og InDesign-formater samt en teknisk vejledning hertil til rådighed for valgbestyrelserne på
ministeriets valghjemmeside: Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 2022 (im.dk).

Valgbestyrelsen skal alene indsætte en betegnelse for opstillingskredsen på stemmesedlen i øverste højre hjørne. Som
betegnelse for opstillingskredsen kan anføres navnet på kredsen, f.eks. "Frederikshavnkredsen" og/eller nummer på
opstillingskredsen sammen med betegnelse for storkredsen, f.eks. "1. kreds, Nordjyllands Storkreds". Det er ikke
tilstrækkeligt alene at anføre et nummer for opstillingskredsen som f.eks. "1. kreds" eller "1. opstillingskreds".
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Det endelige stemmeseddelforlæg har de samme mål som det foreløbige stemmeseddelforlæg, som ministeriet
udsendte i mail af 22. marts 2022 til brug for fremstilling af overlægsplader.

Stemmesedlerne skal være af karton eller svært papir med en gramvægt på mindst 120 g/m2. De skal ved et anbragt
knæk være til at sammenfolde således, at de kan nedlægges af vælgerne i stemmekassen, uden at nogen kan se,
hvorledes der er stemt. Knækket skal være anbragt sammenfaldende med den fede, vandrette streg, der er over "Ja-
feltet".

Stemmeseddelforlægget er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 31. af 7. januar 2019 om
stemmesedler til brug ved folkeafstemninger, der er optrykt som bilag 3 i ministeriets vejledning (uofficiel trykvenlig
version). Selve overskriften på stemmesedlen er reguleret i § 2 i bekendtgørelse nr. 448 af 12. april 2022 om indholdet af
stemmesedlen til brug ved folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Det bemærkes, at stemmeseddelforlægget alene er ment som et tilbud og en service over for valgbestyrelserne.
Valgbestyrelserne er således ikke forpligtede til at anvende forlægget, men kan selv udarbejde stemmesedler i henhold
til ovennævnte bekendtgørelser.

Med venlig hilsen

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