
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Til kommunerne (folkeregistrene) på Færøerne  
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Brevstemmeafgivning på Færøerne til folkeafstemningen den 3. 
december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgs-
ordning 

Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om omdannelse af 

retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Folkeafstemningen afholdes i Danmark, men ikke 

på Færøerne eller i Grønland.  

 

1. Adgang til brevstemmeafgivning på Færøerne til folkeafstemningen i Dan-

mark 

Vælgere optaget på valglisterne i Danmark, som midlertidigt opholder sig på Færøer-

ne, kan brevstemme på et færøsk folkeregister eller hos de særligt bemyndigede 

stemmemodtagere på Færøerne fra og med torsdag den 8. oktober 2015. 

 

Loven indeholder ingen regler om sidste frist for brevstemmeafgivning på de færø-

ske folkeregistre eller hos de særligt bemyndigede stemmemodtagere på Færøerne.  

 

En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid forud for afstemningsdagen, at 

den kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende kommune i Danmark, inden 

afstemningen går i gang på afstemningsdagen kl. 9. Det vil være hensigtsmæssigt, at 

vælgere, der henvender sig for at brevstemme kort tid før afstemningsdagen, oriente-

res herom. Ingen vælger, der henvender sig for at afgive brevstemme før afstem-

ningsdagen, kan dog afvises fra at afgive brevstemme, selv om det ikke er sandsyn-

ligt, at brevstemmen kan nå hjem i tide. 

 

Ret til at brevstemme til folkeafstemningen har enhver, der på afstemningsdagen har 

dansk indfødsret, er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark med undtagelse af Færøer-

ne og Grønland og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne 

(ikke er umyndiggjort).  

 

Vælgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan ikke afgive stemme eller brev-

stemme til folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, 

jf. § 77 i lov nr. 458 af 30. juni 1993 om folketingsvalg på Færøerne henholdsvis § 70 i 

lov om folketingsvalg i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 28. april 1999, da 

Færøerne og Grønland står uden for EU, og lovforslaget, der skal stemmes om, såle-

des ikke vil gælde for Færøerne og Grønland.  
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2. Brevstemmemateriale til folkeafstemningen 

./. Ved brevstemmeafgivning på Færøerne må kun anvendes det brevstemmemateriale, 

der er fremstillet af Social- og Indenrigsministeriet til folkeafstemninger, og som er 

gengivet i bilag 1 (billede af brevstemmematerialet). 

Brevstemmematerialet kan bestilles hos rigsombudsmanden på Færøerne. 

 

Om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen kan henvises til den vejledning, 

der er trykt på bagsiden af følgebrevet i brevstemmematerialet. 

3. Vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning 

./. Der vedhæftes endvidere som bilag 2 en vejledning til vælgerne om brevstemmeaf-

givning i udlandet. De færøske folkeregistre og særligt udpegede stemmemodtagere 

bedes sørge for, at vejledningen er tilgængelig for vælgerne ved brevstemmeafgivning 

til folkeafstemningen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 

 

 

 

 

 


