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Til kommunens valgansvarlige
Hermed fremsendes meddelelse til alle kommunalbestyrelser om de stemmemodtagere i udlandet og på havanlæg på
dansk område, der har fungeret som stemmemodtagere i forbindelse med folkeafstemningen den 1. juni 2022.
Meddelelsen indeholder derudover kontaktoplysninger til Indenrigs- og Boligministeriet til brug for besvarelse af evt.
spørgsmål i forbindelse med gennemgangen af brevstemmer.
Med venlig hilsen
Camilla Leidesdorff Laudrup
Specialkonsulent
Kontoret for Demokrati, Valgenheden
Mail: valg@im.dk
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Meddelelse om stemmemodtagere i udlandet og på havanlæg på
dansk område ved folkeafstemningen den 1. juni 2022
1. Brevstemmemodtagere i udlandet
Der vedlægges en fortegnelse af 24. maj 2022 fra Forsvarsministeriet over de
personer, der faktisk har fungeret som stemmemodtagere i udlandet (og i Grønland)
ved folkeafstemningen den 1. juni 2022 om Danmarks deltagelse i det europæiske
samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.
En oversigt over de permanent udpegede brevstemmemodtagere på Færøerne og i
Grønland er indeholdt i afsnit 8.6.1 i Indenrigs- og Boligministeriets vejledning nr. 9384
af om afholdelse af folkeafstemning onsdag den 1. juni 2022 om Danmarks deltagelse
i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Der er ikke ændringer i forhold til disse oversigter over permanente brevstemmemodtagere.
Ud over de permanente stemmemodtagere i udlandet, der er udpeget gennem Forsvarsministeriet, har Indenrigs- og Boligministeriet gennem Udenrigsministeriet udpeget følgende brevstemmemodtager ved folkeafstemningen den 1. juni 2022:
Singapore
sømandspræst Carl Bjarkham,
akkrediteret ved ambassaden som Social Attaché i Singapore.
2. Havanlæg på dansk område
Brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område, jf. § 58, stk. 4, i folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022) omfatter havanlæggene
på:
Felterne Siri, Syd Arne, Dan, Duc Satellite Boat, Gorm, Halfdan A, Halfdan B, Harald,
Skjold, Well Satellite Boat og Crossway Eagle.
3. Orientering af valgstyrerne
Indenrigs- og Boligministeriet skal anmode kommunalbestyrelsen om, at valgstyrerne
gøres bekendt med ovenstående med henblik på valgstyrenes kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer.

4. Telefonisk kontakt til Indenrigs- og Boligministeriet 30. og 31. maj 2022
Såfremt der i forbindelse med kontrollen og gennemgangen af de modtagne brevstemmer opstår spørgsmål, kan Indenrigs- og Boligministeriets valgmedarbejdere kontaktes på ministeriets hovednummer 72 24 28 00 i tidsrummet kl. 8.30 – 16.00. Undertegnede kan endvidere kontaktes tirsdag den 31. maj 2022 indtil kl. 20 på tlf. 25 16 12
06.
I tilfælde af uopsættelige spørgsmål lørdag den 28. maj og søndag den 29. maj 2022
kan undertegnede kontaktes i tidsrummet kl. 10-16 på tlf. 25 16 12 06.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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