
 

 

 

Brevstemmeafgivning for færøske vælgere til kommunalval-

get på Færøerne den 13. november 2012  
 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode hospitalet om at sørge for, at 

færøske vælgere, der indlagt på hospitalet, får mulighed for at brevstemme 

ved kommunalvalget på Færøerne tirsdag den 13. november 2012. Brev-

stemmeafgivningen sker på samme måde som ved afgivelse af brevstemme 

ved folketingsvalg, jf. kapitel 8 i lov om valg til Folketinget (lovbekendtgørelse 

nr. 107 af 8. februar 2011).  

 

Brevstemmeafgivningen kan finde sted straks og indtil dagen før kommunal-

valget, dog så betids, at brevstemmerne kan være den respektive valgbesty-

relse på Færøerne i hænde inden valghandlingen påbegyndes. 

 

Det brevstemmemateriale, som skal bruges, er identisk med det brevstem-

memateriale, der er udsendt i forbindelse med tidligere kommunal- og lag-

tingsvalg, samt vejledende folkeafstemninger på Færøerne. 

 

Hospitalet modtog ved brev af 13. april 2012 en antal eksemplarer af brev-

stemmematerialet til brug for færøske vælgere, der ønsker at deltage i valg og 

folkeafstemninger på Færøerne, herunder til folkeafstemningen den 3. maj 

2012. Dette brevstemmemateriale kan også benyttes ved brevstemmeafgiv-

ning til kommunalvalget på Færøerne den 13. november 2012. 

 

Også restbrevstemmemateriale fra lagtingsvalget den 19. januar 2008 og lag-

tingsvalget den 29. oktober 2011 vil kunne benyttes. Brevstemmematerialet 

blev udsendt ved brev af 13. december 2007 af det tidligere Velfærdsministe-

rium samt ved brev af 30. september 2011 af det tidligere Indenrigs- og 

Sundhedsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

. 

Brevstemmemateriale, der kan benyttes til kommunalvalget den 13. november 

2012, findes i to farver: 

 

1. Den ydre konvolut kan enten være hvid eller brun 

2. Den indre konvolut, hvor selve stemmeseddelen lægges i, kan enten 

være grå eller blågrøn 

 

Teksten på materialet er, trods forskellig farve, den samme, og alt materialet 

er tilvejebragt af landsstyret og derfor godkendt ifølge den færøske lagtings-

valglovs § 39, stk. 1 (lagtingslov nr. 49 af 20. juli 1978 med senere ændringer). 

Lagtingsvalglovens regler om stemmeafgivning ved indsendelse af stemme-
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seddel finder også anvendelse ved kommunale valg, jf. § 14 i den færøske 

kommunevalglov (lagtingslov nr. 44 af 19. juni 1972 med senere ændringer).  

 

Hvis der er behov for yderligere eksemplarer af brevstemmematerialet, kan 

der rettes henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet herom (evt. pr. e-

post til valg@oim.dk). Ministeriet er i besiddelse af et mindre restlager af brev-

stemmematerialet, som i begrænset omfang vil kunne udsendes til folkeregi-

strene/borgerservicecentrene. 

 

Færøske vælgere, der ønsker at afgive brevstemme i henhold til reglerne om 

stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel, skal om nødvendigt 

fremvise behørigt identifikationsbevis. Det skyldes en ændring i lagtingsvalglo-

ven og blev meddelt i forbindelse med lagtingsvalget den 29. oktober 2011.  

 

Til hospitalets eget brug vedhæftes et eksemplar af følgebrevet og tilhørende 

vejledning i dansk oversættelse. Endvidere vedhæftes en adresseoversigt 

over de færøske kommuner. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i øvrigt gøre opmærksom på, at hospita-

let skal opbevare det brevstemmemateriale, der ikke bliver brugt til kommunal-

valget den 13. november 2012. Brevstemmemateriale vil kunne benyttes ved 

senere valg eller folkeafstemninger på Færøerne. Der henvises til det færøske 

Indenlandsministerium brev af 5. marts 2012, der blev fremsendt ved ministe-

riets brev af 13. april 2012. 

 

Hospitalet vil forud for kommende valg og folkeafstemninger på Færøerne få 

tilsendt et nyt følgebrev med instrukser til brug ved brevstemmeafgivelse til 

disse valg og folkeafstemninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise Brandt Olsen 

 

 

 

 

Bilag: 

- Brev af 23. juli 2012 fra Rigsombudsmanden på Færøerne.  

- Brev af 9. juli 2012 fra det færøske Indenlandsministerium – Oriente-

ring om kommunalvalget den 13. november 2012. 

- Kommunal adresseliste. 

- Følgebrev ved brevstemmeafgivning på dansk og engelsk. 

- Vejledning om brevstemmeafgivning på dansk og engelsk. 
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