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Brevstemmeafgivning i Danmark til folketingsvalget i Grønland den 18.
juni 2015
Torsdag den 18. juni 2015 – samme dag som i Danmark – afholdes der folketingsvalg
i Grønland.
Grønlandske vælgere, der opholder sig i Danmark, kan brevstemme til folketingsvalget i Grønland 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 indenrigsministeren, jf. § 42, stk. 6, i lov om folketingsvalg i Grønland (lovbekendtgørelse nr. 255 af 28. april 1999).
Økonomi- og Indenrigsministeriet udpeger herved sygehusets/institutionens administrative leder eller dennes stedfortræder til at virke som brevstemmemodtager til folketingsvalget i Grønland.
Ministeriet skal endvidere anmode sygehuset/institutionen om at sørge for, at personer med bopæl i Grønland, der er indlagt på sygehuset/institutionen, får mulighed for
at afgive brevstemme til valget i Grønland. Stemmeafgivningen må ske i så god tid, at
brevstemmerne kan være afstemningslederne i Grønland i hænde inden kl. 9.00 på
valgdagen. Under hensyn hertil bør vælgere med fast bopæl i områder af Grønland, hvor postgangen ikke kan betragtes som regelmæssig, snarest have tilbud
om at brevstemme, selvom bekendtgørelsen af kandidater til folketingsvalg i Grønland ikke er sket. Sygehuset/institutionen bedes i den anledning sørge for, at vælgerne gøres opmærksomme på, at de har mulighed for at brevstemme igen, når fortegnelsen over kandidater til folketingsvalg i Grønland er bekendtgjort. Det vil da være
den sidst afgivne brevstemme fremkommet inden kl. 9 på afstemningsdagen, som
tages i betragtning.
Ved brevstemmeafgivningen skal anvendes det brevstemmemateriale, som Økonomiog Indenrigsministeriet har fået fremstillet til brug ved folketingsvalget i Danmark. Der
henvises til ministeriets brev af 27. maj 2015 om brevstemmeafgivning på sygehuse
og Kriminalforsorgens anstalter og arresthusene til folketingsvalget den 18. juni 2015,
herunder afsnit 4 om brevstemmematerialet. På yderkuverten anføres ordet ”GRØNLAND” efter teksten ”Stemmeseddel til folketingsvalg”.
Brevstemmesedlen skal udfyldes med navnet på et parti og/eller en kandidat, der opstiller til folketingsvalget i Grønland.
Så snart Økonomi- og Indenrigsministeriet modtager bekendtgørelsen fra Rigsombudsmanden i Grønland om de opstillede kandidater til folketingsvalget den 18. juni

2015 i Grønland, vil ministeriet fremsende bekendtgørelsen til sygehuset/institutionen
til brug ved brevstemmeafgivningen.
Til orientering tilføjes, at folketingsvalget på Færøerne også finder sted den 18. juni
2015. Sygehuset/institutionen vil modtage et særskilt brev herom.

Med venlig hilsen
Emilie Stæhr Hansen
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