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Beredskabsstyrelsen - International Beredskab (ibr@brs.dk), FPS-KTP-VALG (FPS-KTP-VALG@mil.dk), Khr-IntUdstationering@politi.dk (Khr-Int-Udstationering@politi.dk), Udenrigsministeriet (um@um.dk)
alc@brs.dk (alc@brs.dk), fps-rs-oe12@mil.dk (fps-rs-oe12@mil.dk), fps-le-sekr@mil.dk (fps-le-sekr@mil.dk)
Cc:
Valgenheden (valg@oim.dk)
Fra:
Titel: HASTER: Brev til UM, FMN, Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet om brevstemmeafgivning i udlandet til
folketingsvalget den 5. juni 2019
Sendt: 07-05-2019 17:18
Bilag: Dag 1 - brev 5 - brevstemmeafgivning i udlandet.docx; Bilag 1 - Fortegnelse over permanente
brevstemmemodtagere i udlandet udpeget efter indstilling fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse.docx; Bilag
2 - Brevstemmemateriale til folketingsvalg.docx; Bilag 3 - Vejledning til vælgere om brevstemmeafgivningudland.doc;
Til:

Att.:
Mia Rønne (Udenrigsministeriet)
Louise Bøckel (Forsvarsministeriets Personalestyrelse)
Alev Uysal (Beredskabsstyrelsen)
Poul Engebjerg Bejer (Rigspolitiet)
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode Udenrigsministeriet om at underrette de danske repræsentationer om
indholdet af vedhæftede brev samt bilag, herunder om fortegnelsen over de opstillingsberettigede partier, samt drage
omsorg for, at repræsentationerne straks bliver forsynet med det nødvendige brevstemmemateriale, såfremt dette ikke
allerede er sket.
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal endvidere anmode Forsvarsministeriets Personalestyrelse om at underrette de
stemmemodtagere i udlandet, der er bemyndiget gennem Forsvarsministeriet, samt i fornødent omfang de
stemmemodtagere, som er under Arktisk Kommando, om indholdet af det vedhæftede brev samt bilag, samt sørge for, at
stemmemodtagerne straks bliver forsynet med det nødvendige brevstemmemateriale, såfremt dette ikke allerede er sket.
De øvrige stemmemodtagere i Grønland vil blive underrettet af Rigsombudsmanden i Grønland.
Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen orienteres om muligheden for brevstemmeafgivning i udlandet med henblik på
videreformidling til de personer, som måtte være udsendt af den pågældende myndighed.
Evt. spørgsmål til det vedhæftede brev og bilag kan rettes til Valgenheden på mail: valg@oim.dk, tlf. 72 28 24 00.

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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Til
Udenrigsministeriet
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Beredskabsstyrelsen
Rigspolitiet

Slotsholmsgade 10
1216 København
Telefon 72 28 24 00
valg@oim.dk
valg.oim.dk

3 bilag

Enhed
Valgenheden
Sagsbehandler
Christine
Boeskov
Sagsnr.
2019-2428

Folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 – brevstemmeafgivning i
udlandet
1. Indledning og indhold
Onsdag den 5. juni 2019 afholdes der valg til Folketinget. I udlandet kan der
brevstemmes fra 3 måneder før valgdagen.
Dette brev indeholder en række vigtige informationer til brug for Udenrigsministeriet og
Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der har ansvaret for at gennemføre
brevstemmeafgivningen i udlandet.

Doknr.
96253
Dato
07-05-2019

Desuden orienteres Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet om muligheden for
brevstemmeafgivning i udlandet med henblik på videreformidling til de personer, som
måtte være udsendt af Beredskabsstyrelsen henholdsvis Rigspolitiet. Se afsnit 2.
./.

Som bilag 1 er vedhæftet en liste over stillingsindehavere ved Forsvaret, der er
bemyndiget af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at virke som stemmemodtagere.

./.

De øvrige bilag indeholder oplysning om:
 billeder af brevstemmematerialet tilvejebragt af ministeriet (bilag 2)
 vejledning til vælgere, der brevstemmer i udlandet m.v. (bilag 3)
2. Betingelser og frist for brevstemmeafgivning
Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folketingsvalg har enhver, der på
valgdagen
 har dansk indfødsret (statsborgerskab),
 er fyldt 18 år,
 har fast bopæl i riget og
 ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er
umyndig).
Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til
folketingsvalget i Danmark. Disse personer har i stedet valgret til folketingsvalgene på
Færøerne og i Grønland.
Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme til folketingsvalget hos:
1) en dansk diplomatisk eller
(ambassader og konsulater) eller

konsulær

repræsentation

i

udlandet

2) en stemmemodtager i udlandet, der er udpeget af Økonomi- og
Indenrigsministeriet.
Endvidere kan følgende personer afgive brevstemme til de stillingsindehavere ved
Forsvaret, som Økonomi- og Indenrigsministeriet efter indstilling fra
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har udpeget til at fungere som permanente
brevstemmemodtagere i udlandet:
1) personer udsendt af Forsvarsministeriet,
2) personer udsendt af en anden dansk offentlig myndighed, herunder
Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, samt
3) personer, der er udsendt af en dansk hjælpeorganisation.
De nævnte stillingsindehavere ved Forsvaret fremgår af vedlagte fortegnelse af 4.
marts 2019 (bilag 1). Bemyndigelsen har også gyldighed for dette folketingsvalg og
for efterfølgende valg og folkeafstemninger, indtil listen måtte blive revideret.
Loven indeholder ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. 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. 8 på valgdagen.
Det vil være hensigtsmæssigt, at vælgere, der henvender sig for at brevstemme på en
repræsentation eller hos en bemyndiget stemmemodtager kort tid før
afstemningsdagen, orienteres herom. Ingen vælger, der henvender sig for at afgive
brevstemme før valgdagen, kan dog afvises fra at afgive brevstemme, uanset at
det ikke er sandsynligt, at brevstemmen kan nå hjem i tide.
3. Udpegning af brevstemmemodtagere
3.1. Særligt om stillingsindehavere i Forsvaret
Forsvarsministeriets Personalestyrelse bedes snarest underrette Økonomi- og
Indenrigsministeriet om, hvilke personer eller stillingsindehavere Forsvarsministeriet
måtte indstille som stemmemodtagere i udlandet som supplement til eller erstatning
for de personer eller stillingsindehavere, der er anført i fortegnelsen af 4. marts 2019.
De permanente stemmemodtagere i udlandet er som hidtil bemyndiget til at udpege
en eller flere personer blandt det tjenstgørende personel til på stemmemodtagerens
vegne at varetage opgaven som brevstemmemodtager ved et bestemt valg/en
bestemt folkeafstemning.
Forsvarsministeriets Personalestyrelse bedes sørge for, at navnene på de personer,
der ved folketingsvalget rent faktisk fungerer som stemmemodtagere i udlandet, bliver
indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest fredag den 31. maj 2019 kl.
10.
3.2. Særligt om udpegning af ad hoc-stemmemodtagere gennem
Udenrigsministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet udpeger efter anmodning fra Udenrigsministeriet ad
hoc stemmemodtagere i udlandet. Som stemmemodtager kan f.eks. udpeges en
rådgiver ved et dansk projekt eller en medarbejder ved en dansk virksomhed i
udlandet eller en udsendt medarbejder ved et andet nordisk lands ambassade i lande,
hvor Danmark ikke har nogen fast repræsentation, og den nordiske ambassade derfor
også repræsenterer Danmark.
Anmodning om udpegning af ad hoc stemmemodtagere i udlandet fremsendes via
Udenrigsministeriet til valg@oim.dk med oplysning om stemmemodtagerens navn,
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stilling og arbejdssted samt det pågældende land, som stemmemodtageren skal virke
i.
Så snart ad hoc stemmemodtageren er udpeget, sender Økonomi- og
Indenrigsministeriet besked herom til Udenrigsministeriet til videre foranstaltning.
Udenrigsministeriet skal gennem den nærmeste repræsentation herefter sørge for, at
stemmemodtageren forsynes med stemmemateriale samt bliver vejledt nærmere om
varetagelsen af hvervet som stemmemodtager efter de retningslinjer m.v., der gælder
i udenrigstjenesten.
4. Brevstemmemateriale
Ved brevstemmeafgivning må kun anvendes det brevstemmemateriale, der er
fremstillet af ministeriet, og som er gengivet i bilag 2 (billede af
brevstemmematerialet).
Brevstemmematerialet kan for Økonomi- og Indenrigsministeriets regning bestilles
direkte hos Rosendahls, Vandtårnsvej 83 A, 2860 Søborg, tlf. 43 22 73 00, e-post:
distribution@rosendahls.dk. Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale via
forlagets hjemmeside.
Ved bestillinger af brevstemmemateriale bedes tydeligt angivet, at man ønsker store
sæt, der består af alle 4 dele af brevstemmematerialet.
Ministeriet har i 2012, 2014 og 2016 ladet fremstille nyt brevstemmemateriale til
folketingsvalg. Brevstemmematerialet har samme format og indeholder samme
bestanddele som tidligere oplag af brevstemmematerialet. Ændringerne består
hovedsageligt i visse sproglige ændringer af bl.a. vejledningen til vælgeren på forsiden
af den blå konvolut til stemmesedlen samt i følgebrevet. Rosendahls vil fortsat
udsende evt. restoplag af materialet fremstillet i 2008 og 2012, før der udsendes
materiale fremstillet i 2014 og 2016.
Både materialet fremstillet i 2008 og materialet fremstillet i 2012, 2014 og 2016 kan
således benyttes ved brevstemmeafgivningen.
Restoplag af brevstemmemateriale til folketingsvalg fremstillet før 2008 kan ikke
benyttes, men skal kasseres.
Brevstemmemateriale beregnet til Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger eller
kommunale og regionale valg kan ikke benyttes til folketingsvalg.
5. Fremgangsmåde og nye regler om hjælp til brevstemmeafgivning
Om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen kan henvises til den vejledning,
der er trykt på bagsiden af følgebrevet i brevstemmematerialet.
Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen og/eller udfylde og
underskrive følgebrevet, eller hvis vælgeren i øvrigt ønsker hjælp i forbindelse med
stemmeafgivningen, kan vælgeren forlange at få personlig bistand hertil.
Den personlige bistand ydes som udgangspunkt af en eller flere stemmemodtagere.
Bemærk, at enhver vælger har ret til at forlange at få personlig bistand til
stemmeafgivningen fra en person, som vælgeren selv har udpeget. Den personligt
udpegede hjælper vil enten yde den personlige bistand sammen med
stemmemodtageren eller (som noget nyt) yde den personlige bistand alene. I de
tilfælde, hvor den personlige bistand ydes af både en personligt udpeget hjælper og
en stemmemodtager, skal den personlige bistand ydes af disse i forening. Det vil dog
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være naturligt, at det er stemmemodtageren, der sikrer sig vælgerens identitet, giver
vælgeren vejledning m.v. og attesterer stemmeafgivningen på følgebrevet.
Som noget nyt kan enhver vælger forlange at få personlig bistand til
stemmeafgivningen alene af en person, som vælgeren selv har udpeget. Det er dog
en betingelse, at vælgeren over for stemmemodtageren udtrykkeligt og utvetydigt
tilkendegiver et ønske om alene at få personlig bistand af en personligt udpeget
hjælper, og at ønsket er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar
fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er stemmemodtageren, der vurderer,
om disse to betingelser er opfyldt.
6. Fortegnelser over opstillingsberettigede partier og kandidater
Til orientering kan oplyses, at følgende partier
folketingsvalget med følgende bogstavbetegnelser:

er

opstillingsberettiget

til

A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
E. Klaus Riskær Pedersen
F. SF - Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
P. Stram Kurs
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. Alternativet
Fortegnelsen omfatter de partier, der var opstillingsberettiget ved valgets udskrivelse.
Skulle ministeriet modtage en eller flere anmeldelser af nye partier inden udløbet af
fristen den 21. maj 2019 kl. 12, vil ministeriet snarest muligt herefter udsende en
revideret fortegnelse.
En fortegnelse over de opstillede kandidater til valget i de 10 storkredse vil blive
lagt på ministeriets hjemmeside valg.oim.dk ca. 8 dage før valgdagen.
./.

Der vedhæftes endvidere som bilag 3 en vejledning til vælgerne om
brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i
udenrigsfart og på danske havanlæg til folketingsvalg i Danmark. I vejledningen er
bl.a. gengivet fortegnelsen over de opstillingsberettigede partier og de
bogstavbetegnelser, disse er tildelt. I tilslutning hertil er udtrykkeligt anført, at
fortegnelsen ikke viser, om de nævnte partier opstiller til valget i den storkreds, hvor
vælgeren bor. Stemmemodtagerne bedes sørge for, at vejledningen er tilgængelig for
vælgerne ved brevstemmeafgivning.
7. Fremsendelse og frankering af brevstemmer
Repræsentationerne/stemmemodtageren skal sørge for, at de afgivne brevstemmer
(yderkuvert med konvolut med stemmeseddel samt følgebrev) bliver sendt til
kommunalbestyrelsen i den kommune, vælgeren har angivet på brevstemmens
yderkuvert snarest muligt, så de kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende
kommune, inden afstemningen går i gang på valgdagen kl. 8. Yderkuverterne må
ikke være indlagt i andre konvolutter ved aflevering til postbesørgelse.
Udgifter til forsendelsen afholdes af Udenrigsministeriet/Forsvaret. Det forudsættes, at
repræsentationen/Forsvaret gør alt, hvad der er muligt, herunder ved valg af hurtigste
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forsendelsesmåde, for at brevstemmen kan nå hjem i tide, dvs. inden afstemningen
går i gang kl. 8 på valgdagen.
Brevstemmerne skal sendes direkte til vælgerens bopælskommune. Hvis
Udenrigsministeriet/Forsvaret alligevel modtager brevstemmer sendt fra udlandet tæt
på valgdagen, kan Udenrigsministeriet/Forsvaret evt. kontakte den nærmeste
kommune med henblik på at aftale, at brevstemmerne kan afleveres til denne
kommune for at indgå i en samlet afhentning af brevstemmer i henhold til en eventuel
indgået særaftale med PostNord.
Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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Enhed
Valgenheden
Sagsbehandler
Anna Nystrup
Sagsnr.
2019-675
Doknr.
480972
Dato
4. marts 2019

Fortegnelse over permanente brevstemmemodtagere i
udlandet udpeget efter indstilling fra Forsvarsministeriets
Personalestyrelse
1.

Ældste Danske Officer ved Danish Military Representative to NATO
Headquarters (DAMIREP), Bruxelles, Belgien.

2. Ældste Danske Officer ved National Military Representative for Denmark ved
Supreme Headquarters Allied Powers Europe, (DA NMR SHAPE), Mons,
Belgien.
3. Ældste Danske Officer ved Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ
ARRC), Innsworth, England.
4. Ældste Danske Officer ved Allied Joint Force Command Headquarters Brunssum (JFC HQ Brunssum), Danish Delegation & Support Unit, Brunssum, Holland.
5.

Ældste Danske Officer ved Headquarters Allied Air Command Ramstein (HQ
AIR COMMAND RAMSTEIN), Danish Support Unit, Air Base Ramstein,
Ramstein-Miesenbach, Tyskland.

6. Ældste Danske Officer ved Combined Air Operations Center Uedem,
Tyskland.
7. Ældste Danske Officer ved NATO Airborne Early Warning Main Base, (NAEW
& E-3A COMPONENT), Danish Support Unit, Geilenkirchen, Tyskland.
8. Ældste Danske Officer ved Headquarters Multinational Corps North East (HQ
MNC NE), Danish Element, Stettin, Polen.
9. Ældste Danske Officer ved DA Liaison Team, United States Central Command
(USCENTCOM), Tampa, Florida, USA.
10. Ældste Danske Officer ved National Liaison Representative, NATO Supreme
Allied Commander Transformation (NLRSACT), Norfolk, Virginia, USA.
11. Ældste Danske Officer ved F16 System Program Office (F16 SPO), Ohio, USA.
12. Ældste Danske Officer ved Joint Strike Fighter Program Office (JSF NSSMS
PRO), Arlington, Virginia, USA.
13. Ældste Danske Officer ved EURO-NATO Joint Jet Pilot Training Program
(ENJJPT), Texas, USA.

14. Chef for Det Danske Kontingent, Senior National Representative,
Koordinerende Ældste Danske Officer i Kabul og Ældste Danske Officer ved
Headquarters Resolute Support (CH DANCON, SNR, KSNO Kabul og SNO
HQ RS), Resolute Support Mission (RSM), Afghanistan.
15. Chef for det Danske Element og Ældste Danske Officer ved Hamid Karzai
International Airport North (CH DANELM og SNO HKIA N), Resolute
Support Mission (RSM), Afghanistan.
16. Director Training, Education and Doctrine Command Development
Team/Army Institutional Advisory Team og Ældste Danske Officer ved New
Kabul Compound (DIR TED-CDT/AIAT og SNO NKC), Resolute Support Mission (RSM), Afghanistan.
17. Senior National Advisor og Ældste Danske Officer ved Afghanistan National
Army Officers Academy (SNA og SNO ANAOA), Resolute Support Mission
(RSM), Afghanistan.
18. Chef for Det Danske Kontingent, Koordinerende Ældste Danske Officer ved
Operation Inherent Resolve og Ældste Danske Officer på Al Asad Air Base (CH
DANCON, KSNO OIR og SNO AAAB), Operation Inherent Resolve (OIR),
Irak.
19. Senior National Representative, Staff Officer CJOC-B og Senior National Officer ved Combined Joint Forces Component Main (SNR, SO CJOC-B og SNO
CJTF (Main)), Operation Inherent Resolve (OIR), Bagdad, Irak..
20. Ældste Danske Officer og Section Head ved Nato Training Mission Iraq (SNR
og SH MNI), Bagdad/Taji, Irak.
21. Chef for det Danske Element ved Det Danske Kontingent og Ældste Danske
Officer (CH DANELM/DANCON og SNO), Operation Inherent Resolve (OIR).
Kuwait.
22. Detachment Commander og Ældste Danske Officer ved Royal Danish Air
Force C-130J Operation Inherent Resolve 2018-2019 på Ali Al Salem Air Base
(DETCO og SNO RDAF C130J OIR 2018-2019), Operation Inherent Resolve
(OIR), Kuwait.
23. Detachment Commander og Ældste Danske Officer ved Royal Danish Air
Force Air Surveillance and Control Unit på Al Dhafra Air Base (DETCO og
SNO RDAF ASAC UNIT), Operation Inherent Resolve (OIR), Forenede Arabiske Emirater.
24. Detachment Commander og Ældste Danske Officer ved USCENTCOM Combined Air Operations Centre i Al Udeid (DETCO og SNO USCENTCOM
CAOC), Operation Inherent Resolve (OIR), Qatar.
25. Senior National Representative, Chief Future Operations og Ældste Danske
Officer ved Combined Maritime Forces Headquarters (SNR, CH/FOPS og
SNO CMF HQ), Bahrain.
26. Chef for det Danske Kontingent og Koordinerende Ældste Danske Officer ved
Kosovo Forces Headquarters i Pristina, (CH DANCON og KSNO KFOR),
Kosovo.
27. Chef for Bevogtningsdelingen og Ældste Danske Officer ved camp Marachal de
Lattre de Tassigny (CH/BEVDEL og SNO CMLT), Kosovo.

2

28. Senior National Representative, Ældste Danske Officer og Chief J7 ved
enhanced Forward Presence Command - Estonia (SNR, SNO og Chief J7
eFPC-E), Tallin, Estland.
29. Ældste Danske Officer ved United Nations Truce Supervision Organization
(UNTSO), Israel.
30. Ældste Danske Officer ved United Nations Mission in the Republic of South
Sudan (UNMISS), Sydsudan.
31. Ældste Danske Officer ved United Nations Command Military Armistice
Commission (UNCMAC), South Korea.
32. Senior National Officer, Ældste Danske Officer og Staff Officer U2 ved United
Nations Stabilization Mission in Mali Force Headquarters (SNR, SNO og
SO/U2 MINUSA FHQ), Mail, Afrika.
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Brevstemmemateriale til folketingsvalg
Brun yderkuvert samt følgebrev

Lille blå konvolut samt stemmeseddel
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VEJLEDNING TIL VÆLGERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING
på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på
danske havanlæg til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019
Ved folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 i Danmark kan du brevstemme
følgende steder, hvis du opholder dig i udlandet, Grønland eller på Færøerne:
 på danske repræsentationer i udlandet (ambassader og konsulater),
 hos de stemmemodtagere på Færøerne, i Grønland og i udlandet, der
er udpeget hertil,
 på folkeregistrene på Færøerne og i Grønland, hvis du har fast bopæl i
Danmark, men opholder dig midlertidigt på Færøerne og i Grønland,
 på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg både inden for
og uden for dansk område.
Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i
den storkreds, hvor du bor, det vil sige hvor du er bopælsregistreret i CPR. Din
brevstemme vil blive sendt til din bopælskommune.
Følgende partier er opstillingsberettiget til valget i Danmark:
A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
E. Klaus Riskær Pedersen
F. SF – Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance

K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
P. Stram Kurs
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. Alternativet

Det er ikke sikkert, at alle partier opstiller i din storkreds. Du bør derfor selv
undersøge, hvilke partier og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i den
storkreds, hvor du bor.
Fra tirsdag den 28. maj 2019 vil du kunne finde fortegnelser over de partier
og kandidater, der er opstillet til valget i din storkreds, på Økonomi- og
Indenrigsministeriets hjemmeside: valg.oim.dk.
Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små blå
konvolutter til brevstemmesedlerne.

