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Til kommunens valgansvarlige

Se venligst vedhæftede orientering om valg til Folketinget på Færøerne.

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 

Kommunens valgansvarlige 
 

Ændret valgdato for folketingsvalget på Færøerne 

Til orientering har statsministeren ved Åbent Brev af 9. oktober 2022 i tillæg til det 

Åbne Brev af 5. oktober 2022 bestemt, at det for så vidt angår folketingsvalget på Fæ-

røerne overlades til rigsombudsmanden på Færøerne at fastsætte valgdagen. 

Rigsombudsmanden på Færøerne har herefter fastsat valgdagen for folketingsvalget 

på Færøerne til mandag den 31. oktober 2022. 

Ændringen af valgdagen på Færøerne berører ikke afviklingen af folketingsvalget i 

Danmark eller Grønland tirsdag den 1. november 2022. 

Færøske og grønlandske vælgere, der opholder sig her i landet, kan brevstemme her i 

landet til folketingsvalget på Færøerne henholdsvis i Grønland på de steder i kommu-

nen, hvor enhver vælger kan brevstemme, f.eks. på borgerservicecentre m.v. De kan 

tidligst brevstemme 3 måneder før valgdagen. Der benyttes det samme brevstemme-

materiale som ved valget i Danmark, jf. afsnit 6.6 i ministeriets brev af 5. oktober 2022 

om brevstemmeafgivning i kommunerne. 

Loven indeholder ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme i kommunen til val-

gene på Færøerne og i Grønland. En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god 

tid forud for valgdagen, at den kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende 

kommune, inden afstemningen går i gang kl. 9 på valgdagen. 

Det vil være hensigtsmæssigt, at færøske og grønlandske vælgere, der henvender sig 

for at brevstemme ved kommunen kort tid før afstemningsdagen, orienteres herom. 

Ingen vælger, der henvender sig for at afgive brevstemme før valgdagen, kan dog afvi-

ses fra at afgive brevstemme, uanset at det ikke er sandsynligt, at brevstemmen kan nå 

hjem i tide. 

 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 
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