
 

Til kommunalbestyrelsen 

Social- og indenrigsministeren har i dag den 30. november 2015 besvaret et folketingsspørgsmål om regeringens 
informationsmateriale om folkeafstemningen den 3. december 2015 stillet af folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth 
(DF). 

I forlængelse af Social- og Indenrigsministeriets e-mail af 12. november 2015 til alle kommunalbestyrelser om 
brevstemmeafgivning og informationsmateriale om folkeafstemningen fremsendes ministerens svar på 
folketingsspørgsmålet hermed til orientering. 

Med venlig hilsen  
  

Christina Løtzsch Hansen 
Fuldmægtig, Kommunaljura og Valg 
Direkte telefon: 41 85 14 27 
Fax: 33 93 25 18 
Mail: valg@sim.dk  
valg.sim.dk  
  

 
  
Social- og Indenrigsministeriet  
Holmens Kanal 22  
1060 København K 
Telefon: 33 92 93 00  
www.sim.dk  
  
Følg os på @valgDK 
  
Tænk på miljøet, inden du skriver denne mail ud.  
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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Kenneth Kristensen Berth (DF) har den 26. november 2015 
stillet følgende spørgsmål nr. S 334 til social- og indenrigsministeren, som hermed 
besvares. 

Spørgsmål nr. S 334: 

”Vil ministeren tage skridt til at undersøge, på hvor mange af landets afstemningsste-
der i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december regeringens informations-
pjece »Til valg om rets- og politisamarbejdet« har ligget fremme og dermed krænket 
valgloven, og vil ministeren tage skridt til at indskærpe over for kommunerne, at den 
pågældende informationspjece skal fjernes fra steder, hvor der kan brevstemmes?” 

Svar: 

Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at Social- og Indenrigsministeriet ikke 
har karakteriseret regeringens informationspjece om folkeafstemningen den 3. de-
cember 2015 som valgagitation, som det nogle steder har været omtalt.  
 
Når det handler om brevstemmeafgivning og materiale om folkeafstemningen, er det 
imidlertid ikke afgørende, om indholdet af en pjece eller andet materiale er neutralt, 
eller der er tale om agitation for et bestemt politisk synspunkt. Hverken neutralt oplys-
ningsmateriale eller valgmateriale fra partier eller andre organisationer må være pla-
ceret, så det er synligt fra det sted, hvor stemmeafgivningen foregår. Dette skyldes, at 
vælgere efter valglovgivningen ikke må udsættes for valgagitation eller nogen anden 
form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til stemmeafgivningen. 
Derimod er der ikke noget til hinder for, at sådant materiale er placeret andre steder 
på f.eks. borgerservicecentre eller biblioteker. 
 
På baggrund af henvendelser fra nogle kommuner har Social- og Indenrigsministeriet 
ved e-mail af 12. november 2015 orienteret alle kommuner om reglerne for placering 
af materiale om folkeafstemningen på steder, hvor der kan brevstemmes. Heri har 
ministeriet understreget, at kommunalbestyrelserne skal sikre, at der, dér hvor brev-
stemmeafgivningen finder sted, ikke ligger materiale med nogen form for holdnings-
mæssig påvirkning i forbindelse med afstemningen, herunder påvirkning, der ikke kan 
karakteriseres som valgagitation. Dette indebærer, at materialet ikke må kunne ses af 
vælgeren fra det sted, hvor brevstemmeafgivningen finder sted – heller ikke, hvis væl-
geren vender sig rundt. Det skal således være placeret uden for vælgerens synsvidde. 
 
De samme regler gælder i forhold til afstemning på afstemningsdagen. Der må såle-
des heller ikke ligge oplysningsmateriale, valgmateriale mv. på afstemningsstederne 
den 3. december 2015. 
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Jeg har ingen planer om at undersøge forholdene på de steder rundt om i kommuner-
ne, hvor man kan brevstemme. Der må ikke være fremlagt materiale om folkeafstem-
ningen i umiddelbar tilknytning til brevstemmeafgivningen, og det har ministeriet som 
nævnt ovenfor præciseret over for kommunerne. Jeg vil desuden sørge for, at en kopi 
af dette svar bliver sendt til alle landets kommuner. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Karen Ellemann 


