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HASTER!
Til kommunens valgansvarlige
Se venligst vedhæftede brev om overlappende perioder for brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj
2019 og folketingsvalget den 5. juni 2019.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
Kommunaljura og Valg
Direkte telefon: 25 16 12 06
Mail: cjb@oim.dk
Mail: valg@oim.dk

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
valg.oim.dk
Følg os på @valgDK
Sådan behandler vi personoplysninger
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Vedrørende overlappende perioder for brevstemmeafgivning
til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 og
folketingsvalget den 5. juni 2019
Søndag den 26. maj 2019 skal der afholdes valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet. Statsministeren har den 7. maj 2019 udskrevet valg til Folketinget til
afholdelse onsdag den 5. juni 2019. Der skal således afholdes to forskellige
valghandlinger med 10 dages mellemrum, hvilket bl.a. indebærer, at perioden for
brevstemmeafgivning til hvert af de to valg tidsmæssigt vil overlappe hinanden.
Økonomi- og Indenrigsministeriet vil nedenfor redegøre for forskellige praktiske
forhold, som kommunalbestyrelserne i den forbindelse skal være særligt
opmærksomme på.
1. Forskellige perioder for brevstemmeafgivning
Perioderne for brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folketingsvalget
er forskellige.
Til Europa-Parlamentsvalget kan der de steder, hvor enhver vælger kan
brevstemme, f.eks. på borgerservice, brevstemmes fra 6 uger før valget. Visse nærmere
angivne grupper af vælgere på sygehuse, i visse boliger og boformer efter lov om social
service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger, samt i
kriminalforsorgens fængsler og arresthusene kan dog først brevstemme fra 3 uger før
valget. Der kan således på nuværende tidspunkt brevstemmes til EuropaParlamentsvalget alle steder, hvor der kan brevstemmes.
Til folketingsvalget kan der tidligst brevstemmes her i landet fra 3 uger før valget,
dvs. fra onsdag den 15. maj 2019.
Sidste frist for brevstemmeafgivning her i landet til Europa-Parlamentsvalget er
torsdag den 23. maj 2019. Der gælder ingen sidste frist for brevstemmeafgivning i
udlandet.
Sidste frist for brevstemmeafgivning her i landet til folketingsvalget er lørdag den
1. juni 2019. Der gælder ingen sidste frist for brevstemmeafgivning i udlandet.

Der er således et overlap mellem brevstemmeperioden for EuropaParlamentsvalget og folketingsvalget i perioden fra den 15. maj 2019 til og
med den 23. maj 2019, hvor der kan brevstemmes til begge valg.
2. Brevstemmemateriale
Kommunerne skal være opmærksomme på, at der er meget stor lighed mellem
brevstemmematerialet til Europa-Parlamentsvalget og brevstemmematerialet til
folketingsvalget.
Brevstemmematerialet til Europa-Parlamentsvalget består af:
1) En grå stemmeseddel påtrykt ordene ”Stemmeseddel til EuropaParlamentsvalg”,
2) en blå konvolut, der på forsiden er påtrykt ordene ”Stemmeseddel til
Europa-Parlamentsvalg” samt en kortfattet vejledning om, hvordan
stemmesedlen skal udfyldes,
3) et følgebrev, der på vejledningssiden nederst i højre hjørne er påtrykt enten
”Schultz 2008” eller ”Rosendahls-Schultz Grafisk 2014”, samt
4) en grøn yderkuvert, der på forsiden i nederste venstre hjørne er påtrykt
ordene ”Stemmeseddel til Europa-Parlamentsvalg”.
Brevstemmematerialet til folketingsvalget består af:
1) En grå stemmeseddel påtrykt ordene ”Stemmeseddel til folketingsvalg”,
2) en blå konvolut, der på forsiden er påtrykt ordene ”Stemmeseddel til
folketingsvalg” samt en kort vejledning om, hvordan stemmesedlen skal
udfyldes,
3) et følgebrev, der på vejledningssiden nederst i højre hjørne er påtrykt enten
”Schultz 2008”, ”Rosendahls-Schultz Grafisk 2012”, ”Rosendahls-Schultz
Grafisk 2014” eller ”Rosendahls 2016”, samt
4) en gulbrun yderkuvert, der på forsiden i nederste venstre hjørne er påtrykt
ordene ”Stemmeseddel til folketingsvalg”.
Brevstemmeseddel og konvolut til de to valg har således samme farve, hvilket kan
medføre en risiko for, at vælgere, der brevstemmer til begge valg samtidig, bytter om
på de to stemmesedler og lægger stemmesedlen til folketingsvalget i konvolutten til
Europa-Parlamentsvalget og omvendt. Endvidere er der en risiko for, at stemmeseddel
og konvolut til Europa-Parlamentsvalget lægges i yderkuverten til folketingsvalget og
omvendt.
I det omfang kommunerne anvender det følgebrev, som kan udskrives fra KMD A/S’
valgudskrivningssystem eller fra Strålfors’ brevstemmesystem, samt den generiske
(gulbrune eller hvide) yderkuvert, der passer til et af disse følgebreve, vil det ikke på
den lukkede yderkuvert kunne ses, om den indeholder en brevstemmeseddel til
folketingsvalget eller Europa-Parlamentsvalget, da der på yderkuvertens forside i
nederste venstre hjørne alene er påtrykt ordet ”Stemmeseddel”.
Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller derfor til, at kommunerne af hensyn til
den efterfølgende registrering af de indkomne brevstemmer for hvert af de to valg
manuelt på disse yderkuverter efter ordet ”Stemmeseddel” påfører
ordene ”til folketingsvalg” henholdsvis ”til Europa-Parlamentsvalg”. Dette
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gælder i hele den samlede brevstemmeperiode for de to valg – dvs. fra dags dato til og
med den 1. juni 2019.
Det henstilles endvidere, at kommunerne instruerer stemmemodtagerne herom
samt om, at de skal gøre vælgerne opmærksomme på vigtigheden af at
holde brevstemmematerialet til folketingsvalget og brevstemmematerialet
til Europa-Parlamentsvalget adskilt, således at hver brevstemmeseddel kommer
i den rigtige kuvert, og hver kuvert kommer med det rigtige følgebrev i den rigtige
yderkuvert.
Det kan evt. være hensigtsmæssigt i perioden fra den 15. maj 2019 til og med
den 23. maj 2019, hvor der kan brevstemmes til begge valg, at lade vælgeren
afslutte brevstemmeafgivningen til det ene valg, før brevstemmeafgivningen til det
andet valg påbegyndes.
Det skal i øvrigt understreges, at følgebreve og kuverter for begge valg ikke kan samles
i én yderkuvert.
3. Vejledning til vælgeren om brevstemmeafgivning
Da der er tale om to forskellige valghandlinger, som reguleres af to forskellige regelsæt
med forskellige tidsfrister, er det vigtigt, at kommunerne orienterer sig i hver af de
respektive
vejledninger
fra
Økonomiog
Indenrigsministeriet
om
brevstemmeafgivning i kommunerne til henholdsvis folketingsvalg og EuropaParlamentsvalg samt i hver af tidsplanerne for de to valg.
Det er ikke de samme partier og kandidater, der stiller op til folketingsvalget og
Europa-Parlamentsvalget. Der er imidlertid i vidt omfang sammenfald mellem de
partier, der er opstillingsberettigede til folketingsvalget og til EuropaParlamentsvalget. Dog er partierne Nye Borgerlige, Kristendemokraterne, Klaus
Riskær Pedersen og Stram Kurs kun opstillingsberettigede til folketingsvalget,
hvorimod Folkebevægelsen mod EU kun er opstillingsberettiget til EuropaParlamentsvalget.
Ved brevstemmeafgivning til folketingsvalget skal vælgerne have mulighed for at se en
fortegnelse over de opstillingsberettigede partier og de kandidater, der er opstillet i
storkredsen, så snart disse oplysninger foreligger. Fortegnelsen over de
opstillingsberettigede partier fremgår af den vejledning om brevstemmeafgivning, som
Økonomi- og Indenrigsministeriet den 7. maj 2019 har fremsendt som bilag til et
særskilt brev til kommunalbestyrelsen om brevstemmeafgivning. Fortegnelsen over de
opstillede kandidater vil være tilgængelig senest 8 dage før valgdagen. Fortegnelsen
fremsendes fra Ankestyrelsen og vil også være tilgængelig på Økonomi- og
Indenrigsministeriets valghjemmeside valg.oim.dk.
Ved brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget skal vælgerne have mulighed
for at se en fortegnelse over de partier, der opstiller kandidatlister, og en fortegnelse
over de opstillede kandidater. Fortegnelsen over de opstillingsberettigede partier
fremgår af den vejledning om brevstemmeafgivning, som Økonomi- og
Indenrigsministeriet den 29. marts 2019 har fremsendt som bilag til et særskilt brev til
kommunalbestyrelsen om brevstemmeafgivning. Fortegnelsen over de opstillede
kandidatlister og kandidater blev fremsendt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den
29. april 2019 og er således tilgængelig på nuværende tidspunkt.
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Selv om der i vidt omfang er sammenfald mellem de to fortegnelser over partier, der
opstiller til folketingsvalget henholdsvis Europa-Parlamentsvalget, er det vigtigt, at
fortegnelsen over de opstillingsberettigede partier til folketingsvalget kun
benyttes ved brevstemmeafgivning til dette valg, og at fortegnelsen over de
partier, der opstiller til Europa-Parlamentsvalget, kun benyttes ved
brevstemmeafgivning til dette valg, således at vælgerne ikke risikerer at stemme
på partier, der ikke stiller op til det pågældende valg.
Da det er forskellige kandidater, der opstiller til de to valg, vil det samme gøre sig
gældende for fortegnelserne over opstillede kandidater til folketingsvalget henholdsvis
Europa-Parlamentsvalget.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Økonomi- og Indenrigsministeriets Valgenhed på
valg@oim.dk eller tlf. 72 28 24 00.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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