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Folketingets godkendelse af folketingsvalget på Færø-
erne den 31. oktober 2022  

Indenrigs- og Boligministeriet skal herved meddele, at Folketinget den 16. november 

2022 har godkendt folketingsvalget på Færøerne den 31. oktober 2022 i overensstem-

melse med indstilling herom fra Udvalget til Prøvelse af Valgene. 

Referat af Folketingets forhandlinger den 16. november 2022 kan ses på Folketingets 

hjemmeside www.ft.dk. Endvidere kan oplyses, at betænkning og indstilling om folke-

tingsvalget den 1. november 2022 afgivet af Udvalget til Prøvelse af Valgene den 15. 

november 2022 er offentliggjort på Folketingets hjemmeside på adressen: 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20222/beslutningsfor-

slag/b1/20222_b1_som_fremsat.pdf, hvortil der henvises. 

Rigsombudsmanden bedes underrette folketingsvalgbestyrelsen på Færøerne herom 

med henblik på, at det valgmateriale, der er nævnt i den færøske folketingsvalglovs § 

86, stk. 3, herunder de benyttede valglister, kan blive tilintetgjort. 

Indenrigs- og Boligministeriet skal endelig anmode om snarest belejligt at modtage en 

opgørelse af det tilskud til diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere, som stats-

kassen skal yde til kommunerne i henhold til § 88, stk. 1, i den færøske folketingsvalg-

lov. Diætbeløbet udgør 440 kr. pr. dag, hvis varetagelsen af hvervet beslaglægger højst 

4 timer, og 880 kr. pr. dag, hvis varetagelsen beslaglægger mere end 4 timer. 

Statsministeriet er herfra underrettet om foranstående. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 
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