
              
Holmens Kanal 22 

1060 København K 

72 28 24 00 

oim@oim.dk 

 

 

 

 Til alle valgbestyrelser og kommunalbestyrelser 

 

 

 

  

 

 

 

Folketingets godkendelse af folketingsvalget den 18. juni 2015 og 
meddelelse om tilintetgørelse af valgmateriale 
 

Til orientering fremsendes vedhæftet Social- og Indenrigsministeriets redegørelse af 

30. juni 2015 for gennemgangen af stemmesedlerne og valgbøgerne m.v. ved folke-

tingsvalget den 15. juni 2015. Redegørelsen er tilstillet Folketinget ved dets sammen-

træden den 2. juli 2015. 

 

Folketinget har den 3. juli 2015 godkendt folketingsvalget den 18. juni 2015. Klager 

over valget anses herefter for endeligt afgjort. 

 

Det valgmateriale, der ikke skal opbevares efter de herom gældende regler, skal der-

for tilintetgøres. Der henvises herved til § 104 i folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 369 af 10. april 2014, samt § 19, stk. 1, i Social- og Indenrigsministeriets be-

kendtgørelse nr. 759 af 26. juni 2007 om brevstemmeafgivning på plejehjem m.v. og i 

ældreboliger. Om tilintetgørelse henholdsvis opbevaring af brevstemmer, der modta-

ges efter valgdagen, henvises til afsnit 10 i Social- og Indenrigsministeriets vejledning 

nr. 9827 af 29. oktober 2014 om afholdelse af folketingsvalg. 

 

Kommuner, der deltager i den undersøgelse af valgdeltagelsen ved folketingsvalget 

den 18. juni 2015, som gennemføres i et samarbejde mellem Dansk Ungdoms Fælles-

råd (DUF) og en forskningsgruppe ved Københavns Universitet ledet af professor 

Kasper Møller Hansen, skal dog ikke tilintetgøre valglisterne, før der er modtaget sær-

skilt meddelelse herom fra Kasper Møller Hansen. 

 

Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 18. juni 2015 afgivet af Udvalget til 

Prøvelse af Valgene den 2. juli 2015 er offentliggjort på Folketingets hjemmeside på 

adressen: 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20142/beslutningsforslag/B1/20142_B1_som_fremsat.p

df. Betænkningen er endvidere vedhæftet.  

 

Opmærksomheden henledes på, at udvalget generelt opfordrer til, at kommunerne i 

forbindelse med kommende valg udviser stor opmærksomhed på nøje korrekturlæs-

ning af udkast til stemmesedler. 
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