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Brevstemmeafgivning til lagtingsvalget på Færøerne den 1. september 2015
I anledning af, at der tirsdag den 1. september 2015 skal afholdes lagtingsvalg på
Færøerne, skal Social- og Indenrigsministeriet anmode kommunalbestyrelsen (folkeregistret/borgerservicecentret) om at medvirke ved færøske vælgeres brevstemmeafgivning til valget på samme måde som ved afgivelse af brevstemme ved folketingsvalg, jf. kapitel 8 i lov om valg til Folketinget (lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april
2014).
Brevstemmeafgivningen kan finde sted straks, og brevstemmeafgivningen må ske i så
god tid, at brevstemmerne kan være den respektive valgbestyrelse på Færøerne i
hænde senest på valgdagen kl. 10.00.
Det brevstemmemateriale, der skal benyttes, er identisk med det materiale, det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, nu Social- og Indenrigsministeriet, udsendte til alle folkeregistre/borgerservicecentre ved brev af 30. september 2011 forud for
lagtingsvalget på Færøerne den 29. oktober 2011. Eventuelt restmateriale fra lagtingsvalget den 29. oktober 2011 vil således også kunne benyttes.
Der vedlægges 5 eksemplarer af det brevstemmemateriale Social- og Indenrigsministeriet har modtaget fra Rigsombudsmanden på Færøerne. Til folkeregistrene/borgerservicecentrene i Frederikshavn, Hirtshals, Thisted, Esbjerg, Aalborg, Bornholms, Odense, Aarhus og Københavns Kommuner vedlægges et yderligere antal
eksemplarer.
Det bemærkes, at det brevstemmemateriale, der kan benyttes til lagtingsvalget den 1.
september 2015, findes i to farver:
Disse farver er:
1. Den ydre konvolut kan enten være hvid eller brun
2. Den indre konvolut, hvor selve stemmesedlen 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 lagtingsvalglovs § 39, stk.
1, (lagtingslov nr. 49 af 20. juli 1978 med senere ændringer).
Såfremt der skulle opstå behov for at modtage yderligere eksemplarer af det pågældende brevstemmemateriale, kan der rettes henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet herom pr. e-post til valg@oim.dk. Ministeriet er i besiddelse af et mindre restla-

ger af brevstemmematerialet, som i begrænset omfang vil kunne udsendes til folkeregistrene/borgerservicecentrene.
Det bemærkes, at vælgere, der ønsker at afgive brevstemme til lagtingsvalget i henhold til reglerne om stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel, om nødvendigt skal fremvise behørigt identifikationsbevis.
Til folkeregistrenes/borgerservicecentrenes eget brug vedlægges et eksemplar af
Rigsombudsmandens følgebrev og tilhørende vejledning i dansk oversættelse. Endvidere vedlægges en adresseoversigt over de færøske kommuner.
Hurtigst muligt efter den 18. august 2015 vil Færøernes landsstyre meddele, hvilke
partier der opstiller til lagtingsvalget den 1. september 2015 samt de pågældende
partiers bogstavbetegnelser. Når oplysningerne herom foreligger, vil Social- og Indenrigsministeriet fremsende disse pr. e-post.
Social- og Indenrigsministeriet skal samtidig meddele, at følgende partier opstillede
ved lagtingsvalget den 29. oktober 2011 med de nedenfor viste bogstavbetegnelser:
Hin Føroyski Fólkaflokkurin (radikalt sjálvstýri)
(Folkeflokken (radikalt selvstyre))
Sambandsflokkurin (Sambandspartiet)
Javnaðarflokkurin (Socialdemokratiet)
Sjálvstýrisflokkurin (Selvstyrepartiet)
Tjóðveldi (Det republikanske parti)
Framsókn
Miðflokkurin (Centerpartiet)

Listi A
Listi B
Listi C
Listi D
Listi E
Listi F
Listi H
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