
Til: 141.info@ok-fonden.dk (141.info@ok-fonden.dk), info@saltkur.dk (info@saltkur.dk), kcg@gigtforeningen.dk
(kcg@gigtforeningen.dk), kobenhavn@aleris-hamlet.dk (kobenhavn@aleris-hamlet.dk),
kontakt@gudenaahospice.dk (kontakt@gudenaahospice.dk), kontakt@skovhusprivathospital.dk
(kontakt@skovhusprivathospital.dk), kontakt@specialhospitalet.dk (kontakt@specialhospitalet.dk),
Kontakt@svanevighospice.dk (Kontakt@svanevighospice.dk), mail@sanocenter.dk (mail@sanocenter.dk),
parken@aleris-hamlet.dk (parken@aleris-hamlet.dk), 'Region Hovedstaden' (regionh@regionh.dk), 'Region
Midtjylland' (kontakt@regionmidtjylland.dk), 'Region Nordjylland' (region@rn.dk), 'Region Sjælland'
(regionsjaelland@regionsjaelland.dk), 'Region Syddanmark' (kontakt@regionsyddanmark.dk), ringsted@aleris-
hamlet.dk (ringsted@aleris-hamlet.dk), Sclerosehospitalet i Ry (ry@sclerosehospital.dk),
sct.maria@hospice.rsyd.dk (sct.maria@hospice.rsyd.dk), info@molholm.dk (info@molholm.dk), info@hospice-
aalborg.dk (info@hospice-aalborg.dk), info@capiocfr.dk (info@capiocfr.dk), info@arresoedal-hospice.dk
(info@arresoedal-hospice.dk), Aleris-Hamlet Hospitaler (aarhus@aleris-hamlet.dk) (aarhus@aleris-hamlet.dk),
Anker Fjord Hospice (mail@ankerfjordhospice.dk) (mail@ankerfjordhospice.dk), Diakonissestiftelsens Hospice
(hospice@diakonissen.dk) (hospice@diakonissen.dk), esbjerg@aleris-hamlet.dk (esbjerg@aleris-hamlet.dk),
'filadelfia@filadelfia.dk' (filadelfia@filadelfia.dk), fil-hospice@filadelfia.dk (fil-hospice@filadelfia.dk),
haslev@sclerosehospital.dk (haslev@sclerosehospital.dk), herning@aleris-hamlet.dk (herning@aleris-
hamlet.dk), sekretariatet@vejlefjord.dk (sekretariatet@vejlefjord.dk), Hospice Limfjorden
(info@hospicelimfjord.dk), Hospice Sydfyn (hospicesydfyn@hospice.rsyd.dk), Hospice vendsyssel.dk
(info@hospice-vendsyssel.dk), hospice@hospice.rsyd.dk (hospice@hospice.rsyd.dk),
Hospice@hospicedjursland.dk (Hospice@hospicedjursland.dk), hospice@sanktlukas.dk
(hospice@sanktlukas.dk), hospicefyn@hospice.rsyd.dk (hospicefyn@hospice.rsyd.dk), hospice-
soeholm@hospice-soeholm.dk (hospice-soeholm@hospice-soeholm.dk), hospicesonderjylland@hospice.rsyd.dk
(hospicesonderjylland@hospice.rsyd.dk), Hospice Sjælland (info@hosj.dk), aalborg@aleris-hamlet.dk
(aalborg@aleris-hamlet.dk)

Cc: Færøernes repræsentation i København (copenhagen@uvmr.fo), Rigsombudsmanden på Færøerne
(ro@fo.stm.dk), lmj@fo.stm.dk (lmj@fo.stm.dk), Elsa Maria L. Østergaard (EMO@fo.stm.dk),
Regioner@regioner.dk (Regioner@regioner.dk)

Fra: Valgenheden (valg@oim.dk)
Titel: A1) Brev til sygehuse om brevstemmeafgivning til folketingsvalget for færøske vælgere, der opholder sig i

Danmark
Sendt: 08-05-2019 14:26
Bilag: Bemyndigelse til sygehuse og institutioner - brevstemmeafgivning Færøerne.docx;

Til de valgansvarlige i regionernes sygehuse og private sygehuse

Vedhæftet findes brev med Økonomi- og Indenrigsministeriets bemyndigelse til sygehusets administrative leder eller
dennes stedfortræder som stemmemodtager ved sygehusets foranstaltning af brevstemmeafgivning for færøske
vælgere med valgret til folketingsvalget på Færøerne onsdag den 5. juni 2019 med henblik på videre foranstaltning.

Regionerne bedes sende det vedhæftede brev til:

1. Regionens egne sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner m.v., jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven,

2. Selvejende hospicer i øvrigt, som regionsrådet har indgået driftsoverenskomst med, jf. § 75, stk. 4, i sundhedsloven,
samt

3. Private institutioner i øvrigt, som regionsrådet har indgået overenskomst med eller på anden måde benytter som led i
løsningen af sygehusvæsenets opgaver, jf. § 75, stk. 2, i sundhedsloven, og som yder behandling under indlæggelse og har
mindst 20 sengepladser.

Evt. spørgsmål bedes rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

Camilla Leidesdorff Laudrup
Fuldmægtig
Valgenheden, Departementet 
Direkte telefon: +45 72 28 25 30 
Mail: valg@oim.dk   
valg.oim.dk
Følg os på @valgDK
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Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Telefon 72 28 24 00 

oim@oim.dk 

Til alle sygehuse og institutioner, der har færøske 
patienter indlagt 
 
cc:  
Rigsombudsmanden på Færøerne, ro@fo.stm.dk  
Færøernes repræsentation i København, 
copenhagen@uvmr.fo 
Danske Regioner, regioner@regioner.dk  

 

Brevstemmeafgivning i Danmark til folketingsvalget på 
Færøerne onsdag den 5. juni 2019 

Onsdag den 5. juni 2019 - samme dag som i Danmark - afholdes der folketingsvalg på 

Færøerne. 

Færøske vælgere, der opholder sig i Danmark, kan brevstemme til folketingsvalget på 

Færøerne i enhver kommune på de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan 

brevstemme, dvs. typisk i borgerservicecentret m.v., eller hos en stemmemodtager, der 

er udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 50, stk. 1, i lov om folketingsvalg 

på Færøerne (lovbekendtgørelse nr. 25 af 9. januar 2019). 

Økonomi- og Indenrigsministeriet udpeger herved sygehusets/institutionens 

administrative leder eller dennes stedfortræder til at virke som brevstemmemodtager 

til folketingsvalget på Færøerne.  

Ministeriet skal endvidere anmode sygehuset/institutionen om at sørge for, at 

personer med bopæl på Færøerne, der er indlagt på sygehuset/institutionen, får 

mulighed for at afgive brevstemme til valget på Færøerne. Stemmeafgivningen må ske 

i så god tid, at brevstemmerne kan være fremme hos afstemningslederne på de 

respektive valgsteder på Færøerne inden kl. 9.00 på valgdagen. 

Ved brevstemmeafgivningen skal anvendes det brevstemmemateriale, som Økonomi- 

og Indenrigsministeriet har fået fremstillet til brug ved folketingsvalget i Danmark. 

Der henvises til ministeriets brev af 7. maj 2019 om brevstemmeafgivning i sygehuse 

og kriminalforsorgens fængsler og arresthuse til folketingsvalget den 5. juni 2019, 

herunder afsnit 4 om brevstemmematerialet i det nævnte brev. På yderkuverten 

anføres ordet ”FÆRØERNE” efter teksten ”Stemmeseddel til folketingsvalg”. 

Brevstemmesedlen skal udfyldes med en bogstavbetegnelse for et parti og/eller navnet 

på et parti og/eller en kandidat, der opstiller til folketingsvalget på Færøerne. 

Så snart Økonomi- og Indenrigsministeriet modtager bekendtgørelsen fra 

Rigsombudsmanden på Færøerne om de opstillede kandidater til folketingsvalget den 

5. juni 2019 på Færøerne, vil ministeriet fremsende bekendtgørelsen til 

sygehuset/institutionen til brug ved brevstemmeafgivningen. 
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Til orientering tilføjes, at folketingsvalget i Grønland også finder sted den 5. juni 2019. 

Sygehuset/institutionen vil modtage særskilt brev herom. 

 

Med venlig hilsen 

Camilla Leidesdorff Laudrup 


