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Onsdag den 5. juni 2019 afholdes der valg til Folketinget i Danmark, Grønland og på Færøerne.
I den anledning skal Økonomi- og Indenrigsministeriet anmode rigsombudsmanden om at fremsende vedhæftede
meddelelse til færøske folkeregistre og stemmemodtagere om brevstemmeafgivning til folketingsvalget i Danmark og
Grønland samt 2 bilag (bilag 1 - billede af brevstemmemateriale samt bilag 2 - vejledning til vælgerne om
brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland, i udlandet m.v.) til de færøske folkeregistre samt de særligt bemyndigede
stemmemodtagere (rigsombudsmanden eller den fuldmægtig ved rigsombuddet, som rigsombudsmanden har bemyndiget
hertil, landfogden og sysselmændene på Færøerne) for at bekendtgøre, at vælgere, der er opført på valglisterne i Danmark
eller i Grønland, men som midlertidigt opholder sig på Færøerne, vil kunne brevstemme på Færøerne til valget i Danmark
henholdsvis Grønland. Meddelelsen indeholder en række vigtige informationer om brevstemmeafgivning på Færøerne for
vælgere, der skal stemme til valgene i Danmark og Grønland.
Brevstemmemateriale
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode rigsombudsmanden om – såfremt det ikke allerede er sket – at sørge for, at
folkeregistrene og de særligt bemyndigede stemmemodtagere forsynes med det særlige brevstemmemateriale, der er
fremstillet til folketingsvalg på Færøerne (se bilag 1), og som også skal anvendes ved brevstemmeafgivning på Færøerne til
valgene i Danmark og Grønland, se nærmere pkt. 2 i den vedhæftede meddelelse.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2012, 2014 og 2016 ladet fremstille nyt brevstemmemateriale til folketingsvalg.
Brevstemmematerialet har samme format og indeholder samme bestanddele som tidligere oplag af brevstemmematerialet.
Ændringerne består hovedsageligt i visse sproglige ændringer af bl.a. vejledningen til vælgeren på forsiden af den blå
konvolut til stemmesedlen samt i følgebrevet.
Restoplag af brevstemmemateriale fremstillet før 2008 kan ikke benyttes, men skal kasseres.
Valgbog
Som bilag 3 er til brug for folketingsvalgbestyrelsen på Færøerne vedhæftet en valgbog, der særligt er udformet til brug for
folketingsvalg på Færøerne.
I stedet for udfyldelse af siderne 13-24, der vedrører opgørelsen af resultatet af afstemningen samt vælgerantallet i de
enkelte valgdistrikter, kan vedlægges en kopi (udskrift) af optællingsskemaerne for de enkelte valgdistrikter samt en oversigt
over vælgerantallet i de enkelte valgdistrikter. Udfyldelse af siderne 31-36, der vedrører opgørelsen af, hvorledes de for
hvert parti afgivne stemmer fordeler sig på personlige stemmer på de enkelte kandidater og på partistemmer, kan
tilsvarende erstattes af, at valgbogen vedlægges tabeller, hvoraf de pågældende oplysninger fremgår.
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal minde om, at der skal medfølge et eksemplar af de stemmesedler, der benyttes ved
folketingsvalget, med den kopi af valgbogen med bilag, som valgbestyrelsens formand via rigsombudsmanden skal sende
til Danmarks Statistik (valg@dst.dk) og Økonomi- og Indenrigsministeriet (valg@oim.dk) med henblik på, at ministeriet kan
videresende materialet til Folketinget ved dets sammentræden.
Skabelon til valgbrev
Som bilag 4 er vedhæftet en skabelon til udformning af valgbreve til de valgte kandidater ved folketingsvalget på Færøerne.
Spørgsmål om afholdelse af folketingsvalg på Færøerne
Ved spørgsmål vedrørende afholdelse af folketingsvalg på Færøerne kan fuldmægtig Camilla Leidesdorff Laudrup,
Økonomi- og Indenrigsministeriet, kontaktes på tlf. + 45 72 28 25 30 eller mail: valg@oim.dk, att.: Camilla Leidesdorff
Laudrup.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
Kommunaljura og Valg
Direkte telefon: 25 16 12 06

Mail: cjb@oim.dk
Mail: valg@oim.dk

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
valg.oim.dk
Følg os på @valgDK
Sådan behandler vi personoplysninger
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1. Adgang til brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget i Danmark
og Grønland

Doknr.
96262
Dato
07-05-2019

Vælgere, der er opført på valglisterne i Danmark eller Grønland, men som midlertidigt
opholder sig på Færøerne, kan brevstemme til folketingsvalget i Danmark henholdsvis
Grønland på et færøsk folkeregister eller hos de særligt bemyndigede
stemmemodtagere på Færøerne.
Ret til at stemme, herunder brevstemme, til folketingsvalg har enhver, der på
valgdagen
 har dansk indfødsret (statsborgerskab),
 er fyldt 18 år,
 har fast bopæl i riget og
 ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er
umyndig).
Loven indeholder ingen regler om sidste frist for brevstemmeafgivning på de færøske
folkeregistre eller hos de særligt bemyndigede stemmemodtagere på Færøerne.
En brevstemme skal imidlertid være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at den
kan være sendt hjem og modtaget i vedkommende kommune i Danmark henholdsvis i
Grønland, inden afstemningen går i gang på valgdagen. Det vil være
hensigtsmæssigt, at vælgere, der henvender sig for at brevstemme kort tid før
valgdagen, orienteres herom. Ingen vælger, der henvender sig for at afgive
brevstemme før valgdagen, kan dog afvises fra at afgive brevstemme, selvom det ikke
er sandsynligt, at brevstemmen kan nå hjem i tide.
2. Brevstemmemateriale til folketingsvalget i Danmark og Grønland
Ved brevstemmeafgivningen på Færøerne skal både de danske og de grønlandske
vælgere anvende det særlige brevstemmemateriale, der er fremstillet til folketingsvalg
til brug for færøske vælgere, der brevstemmer på Færøerne. Det
brevstemmemateriale, der er fremstillet til brug for vælgere fra Danmark og Grønland,
vil således ikke blive sendt til Færøerne.
Det særlige brevstemmemateriale, der er fremstillet til færøske vælgere, anvendes
alene ved brevstemmeafgivning på Færøerne. Dette brevstemmemateriale vil således

i lighed med tidligere folketingsvalg ikke blive udsendt til brug for færøske vælgere,
der uden for Færøerne måtte ønske at afgive brevstemme. Det brevstemmemateriale,
der anvendes af vælgere, der er hjemmehørende i Danmark og Grønland, ved
brevstemmeafgivningen i disse rigsdele, vil således også kunne benyttes af færøske
vælgere, der brevstemmer uden for Færøerne.
Ved brevstemmeafgivning på Færøerne må kun anvendes det brevstemmemateriale,
der er fremstillet af Økonomi- og Indenrigsministeriet til folketingsvalg på Færøerne,
og som er gengivet i bilag 1 (billede af brevstemmematerialet til Færøerne).
Brevstemmematerialet kan bestilles hos Rigsombudsmanden på Færøerne.
Om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivningen kan henvises til den vejledning,
der er trykt på bagsiden af følgebrevet i brevstemmematerialet.
3. Opstillingsberettigede partier til folketingsvalget i Danmark
Til orientering kan oplyses,
folketingsvalget i Danmark:

at

følgende

partier

er

opstillingsberettiget

til

A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
E. Klaus Riskær Pedersen
F. SF - Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
P. Stram Kurs
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
Å. Alternativet
Denne fortegnelse omfatter de partier, der var opstillingsberettiget ved valgets
udskrivelse. Skulle ministeriet modtage en eller flere anmeldelser af nye partier inden
udløbet af fristen tirsdag den 21. maj 2019 kl. 12, vil der snarest muligt herefter blive
udsendt en revideret fortegnelse.
4. Vejledning til vælgerne om brevstemmeafgivning
Der vedhæftes endvidere som bilag 2 en vejledning til vælgerne om
brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i
udenrigsfart og på danske havanlæg til folketingsvalget i Danmark. I vejledningen er
bl.a. gengivet fortegnelsen over de opstillingsberettigede partier i Danmark og de
bogstavbetegnelser, disse er tildelt. I tilslutning hertil er udtrykkeligt anført, at
fortegnelsen ikke viser, om de nævnte partier opstiller til valget i den storkreds, hvor
vælgeren bor.
De færøske folkeregistre og særligt udpegede stemmemodtagere bedes sørge for, at
vejledningen er tilgængelig for vælgerne ved brevstemmeafgivning til folketingsvalget i
Danmark.

Med venlig hilsen

Christine Boeskov
Valgkonsulent

2
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Brevstemmemateriale til folketingsvalg pa Færøerne
Brun yderkuvert samt følgebrev

Lille blå konvolut samt stemmeseddel
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VEJLEDNING TIL VÆLGERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING
på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og på
danske havanlæg til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019
Ved folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 i Danmark kan du brevstemme
følgende steder, hvis du opholder dig i udlandet, Grønland eller på Færøerne:
 på danske repræsentationer i udlandet (ambassader og konsulater),
 hos de stemmemodtagere på Færøerne, i Grønland og i udlandet, der
er udpeget hertil,
 på folkeregistrene på Færøerne og i Grønland, hvis du har fast bopæl i
Danmark, men opholder dig midlertidigt på Færøerne og i Grønland,
 på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg både inden for
og uden for dansk område.
Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i
den storkreds, hvor du bor, det vil sige hvor du er bopælsregistreret i CPR. Din
brevstemme vil blive sendt til din bopælskommune.
Følgende partier er opstillingsberettiget til valget i Danmark:
A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
E. Klaus Riskær Pedersen
F. SF – Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance

K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
P. Stram Kurs
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. Alternativet

Det er ikke sikkert, at alle partier opstiller i din storkreds. Du bør derfor selv
undersøge, hvilke partier og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i den
storkreds, hvor du bor.
Fra tirsdag den 28. maj 2019 vil du kunne finde fortegnelser over de partier
og kandidater, der er opstillet til valget i din storkreds, på Økonomi- og
Indenrigsministeriets hjemmeside: valg.oim.dk.
Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små blå
konvolutter til brevstemmesedlerne.
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Folketingsvalg

Valgbog

ved

folketingsvalget den _______________________________________ 20______ på

Færøerne

39

39

Valgbestyrelsens sammensætning
Af landsstyret er valgt følgende medlemmer af valgbestyrelsen samt stedfortrædere for disse medlemmer,
jf. § 9 stk.1, 1. - 3. pkt., i lov om folketingsvalg på Færøerne (lov nr. 458 af 30. juni 1993):

Syssel

Valgbestyrelsesmedlemmer

Stedfortrædere

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Til formand for valgbestyrelsen har landsstyret i medfør af § 9, stk. 1, 4. pkt., i lov om folketingsvalg på Færøerne
udpeget:

______________________________________________________________________

39
Til formanden for valgbestyrelsen var der indleveret kandidatanmeldelser inden udløbet af fristen herfor, jf. § 26,
stk. 1, i lov om folketingsvalg på Færøerne. Partierne havde endvidere over for valgbestyrelsen meddelt, hvilke
kandidater partierne kan godkende inden udløbet af fristen herfor, jf. § 29, stk. 1, i lov om folketingsvalg på Færøerne.
Indkomne og godkendte kandidatanmeldelser fremgår af valgbestyrelsens bekendtgørelse om, hvilke
kandidatanmeldelser der er godkendt for hvert parti, og de godkendte kandidatanmeldelser uden for partierne, jf. § 31
i lov om folketingsvalg på Færøerne. Et eksemplar af fortegnelsen er vedlagt valgbogen.

Stemmesedler, jf. §§ 32-35 i lov om folketingsvalg på Færøerne, er fremstillet i ___________________ eksemplarer.
Opslag til stemmelokalerne (kandidatfortegnelser), jf. § 37, stk. 3, i lov om folketingsvalg på Færøerne, er fremstillet i
_____________________ eksemplarer.
Til hvert valgsted er udbragt det fornødne antal stemmesedler og opslag, jf. § 36 i lov om folketingsvalg på Færøerne.
Til valgbestyrelsen er indkommet følgende meddelelser:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Valgbestyrelsen har ud over foranstående truffet følgende beslutninger:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

39

Opgørelse af valget
Den _______________ 20 __ sammentrådte valgbestyrelsen i Thorshavn til endelig opgørelse af
valget på Færøerne (fintælling, mandatfordeling og kandidatudvælgelse), jf. §§ 65-68 i lov om
folketingsvalg på Færøerne.
Samtlige medlemmer af valgbestyrelsen var til stede med undtagelse af:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
I stedet var følgende stedfortrædere mødt:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
I afstemningsbøgerne var anført følgende bemærkninger om afstemningens gennemførelse og
stemmeoptællingen på valgdagen:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

39
Forinden fintællingens begyndelse konstateredes, at følgende materiale var til stede for hvert
valgdistrikt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

de ikke udleverede stemmesedler,
de ombyttede stemmesedler,
de afgivne gyldige stemmesedler,
de afgivne blanke stemmesedler,
de afgivne andre ugyldige stemmesedler,
de i betragtning tagne yderkuverter med følgebreve fra vælgere, der havde afgivet brevstemme,
de ikke i betragtning tagne yderkuverter med følgebreve og uåbnede konvolutter fra vælgere, der
havde indsendt brevstemme,
de efter afstemningens begyndelse fremkomne brevstemmer,
de benyttede valglister,
de benyttede valgkort,
afstemningsbogen.

Følgende materiale manglede: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
og der blev i denne anledning foretaget følgende: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
I øvrigt var til valgbestyrelsen indkommet følgende meddelelser m.v.: ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

39
Valgbestyrelsen foretog derefter optælling og bedømmelse af de afgivne stemmesedler

ved særskilt for hvert valgdistrikt
1. at gennemgå de af valgstyrerne i valgdistriktet ikke i betragtning tagne brevstemmer (yderkuverter
med deri værende følgebreve og uåbnede konvolutter) og underkaste dem en fornyet prøvelse,
2. at gennemgå de afgivne stemmesedler og foretage den endelige bedømmelse af
stemmesedlernes gyldighed,
3. at optælle de herefter gyldige stemmer, som var afgivet for hvert parti (eller for hver kandidat uden
for partierne),
4. at sammenholde antallet af afgivne stemmer ifølge valglisten med antallet af modtagne eller
udskrevne valgkort for vælgere, der afgav stemme ved personligt fremmøde, samt antallet af
følgebreve for brevstemmer, der var taget i betragtning, og
5. at afstemme, at antallet af de til valgdistriktet udleverede stemmesedler og de i stemmekasserne
nedlagte brevstemmer svarede til antallet af de afgivne stemmer, de ombyttede stemmesedler
samt de ikke udleverede stemmesedler.
Resultatet af fintællingen, jf. pkt. 1-3 og 5, er anført i de dertil beregnede skemaer på side 8-25 og side
27-30
Valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer og partistemmer
Samtidig med optællingen af stemmer for hvert valgdistrikt for sig foretog valgbestyrelsen en opgørelse af
de personlige stemmer for hver kandidat samt antallet af partistemmer for hvert parti. Resultatet af denne
opgørelse, opgjort for hele Færøerne, er anført i skemaerne på side 31-36.

39
Valgbestyrelsens gennemgang af de ikke i betragtning tagne brevstemmer
Antal brevstemmer (yderkuverter) med deri værende følgebreve og uåbnede konvolutter med
stemmeseddel, som efter valgstyrernes undersøgelse ikke kunne komme i betragtning, jf. § 58, stk. 2 og
3, i lov om folketingsvalg på Færøerne, udgjorde i alt ____ stk.
Valgbestyrelsen foretog en fornyet gennemgang af de ikke i betragtning tagne brevstemmer, hvorefter
følgende antal af disse brevstemmer blev taget i betragtning _____________ .
Det samlede antal rettidigt modtagne brevstemmer, der ikke kunne komme i betragtning, udgjorde
herefter i alt _____________ .
Derudover var der ifølge afstemningsbøgerne i alt følgende antal brevstemmer ________________
der var modtaget fra afstemningens begyndelse og indtil dens afslutning, og som på yderkuverten var
blevet forsynet med påtegning om, på hvilket tidspunkt de var kommet valgstyrerne i hænde, jf. § 59, stk.
3, i lov om folketingsvalg på Færøerne.
Disse brevstemmer var henlagt som ikke rettidigt indkomne og kom ikke i betragtning.
De konvolutter med stemmesedler, der indeholdtes i de yderligere brevstemmer, der blev taget i
betragtning, åbnedes, og stemmesedlerne indgik i optællingen og bedømmelsen af de afgivne stemmer.
De pågældende vælgere blev afmærket på valglisten.

Valgbestyrelsens bedømmelse af de tvivlsomme stemmesedler
Bedømmelsen af de tvivlsomme stemmesedler blev foretaget efter reglerne i § 62 i lov om folketingsvalg
på Færøerne.

39
Valgbestyrelsens bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed
Syssel /
valgdistrikt

Ugyldige stemmesedler
afgivet på valgstedet
Blanke

At overføre

Andre
ugyldige

Ugyldige brevstemmer
Blanke

Andre
ugyldige

I alt ugyldige
stemmesedler
Blanke

Andre
ugyldige

39
Valgbestyrelsens bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed
Syssel /
valgdistrikt

Ugyldige stemmesedler
afgivet på valgstedet
Blanke

Overført

At overføre

Andre
ugyldige

Ugyldige brevstemmer
Blanke

Andre
ugyldige

I alt ugyldige
stemmesedler
Blanke

Andre
ugyldige

39
Valgbestyrelsens bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed
Syssel /
valgdistrikt

Ugyldige stemmesedler
afgivet på valgstedet
Blanke

Overført

At overføre

Andre
ugyldige

Ugyldige brevstemmer
Blanke

Andre
ugyldige

I alt ugyldige
stemmesedler
Blanke

Andre
ugyldige

39
Valgbestyrelsens bedømmelse af stemmesedlers ugyldighed
Syssel /
valgdistrikt

Ugyldige stemmesedler
afgivet på valgstedet
Blanke

Overført

I alt

Andre
ugyldige

Ugyldige brevstemmer
Blanke

Andre
ugyldige

I alt ugyldige
stemmesedler
Blanke

Andre
ugyldige

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Parti:

Syssel /
valgdistrikt

At overføre til side 15

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Parti:

Syssel /
valgdistrikt

At overføre til side 16

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Parti:

Syssel /
valgdistrikt
Overført fra side 13

At overføre til side 17

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Parti:

Syssel /
valgdistrikt
Overført fra side 14

At overføre til side 18

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Parti:

Syssel /
valgdistrikt
Overført fra side 15

At overføre til side 19

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Parti:

Syssel /
valgdistrikt
Overført fra side 16

At overføre til side 20

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Parti:

Syssel /
valgdistrikt
Overført fra side 17

I alt

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Parti:

Syssel /
valgdistrikt
Overført fra side 18

I alt

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

Parti:

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Syssel /
valgdistrikt

At overføre

Antal gyldige
stemmer

Antal ugyldige
stemmer
blanke

andre

I alt afgivne
stemmer

Vælgerantal i
valgdistrikt

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Syssel /
valgdistrikt
Overført

At overføre

Antal gyldige
stemmer

Antal ugyldige
stemmer
blanke

andre

I alt afgivne
stemmer

Vælgerantal i
valgdistrikt

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Syssel /
valgdistrikt
Overført

At overføre

Antal gyldige
stemmer

Antal ugyldige
stemmer
blanke

andre

I alt afgivne
stemmer

Vælgerantal i
valgdistrikt

39
Valgbestyrelsens fintælling af de afgivne stemmer
Syssel /
valgdistrikt
Overført

I alt

Antal gyldige
stemmer

Antal ugyldige
stemmer
blanke

andre

I alt afgivne
stemmer

Vælgerantal i
valgdistrikt

39
Det endelige udfald af optællingen
Udfaldet af fintællingen viste følgende antal og fordeling af de afgivne stemmesedler:
BogstavParti (for kandidater uden for partierne: Navn)
Antal stemmer
betegnelse

I alt gyldige stemmer
Antal blanke stemmesedler
Antal andre ugyldige stemmesedler
I alt afgivne stemmesedler

Antal vælgere, der ifølge valglisten havde afgivet stemme, til sammenligning _________________

39
Resultatet af fintællingen blev sammenholdt med resultatet af den foreløbige optælling i de enkelte
valgdistrikter. Det blev herved konstateret, at fintællingen medførte mere væsentlige korrektioner af
stemmetallene for følgende partier i følgende valgdistrikter:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Der blev under fintællingen konstateret følgende uoverensstemmelser, som gav anledning til
bemærkninger:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

39
Valgbestyrelsens afstemning af stemmeseddelregnskabet

Syssel / Valgdistrikt

1

2

Fra
valgbestyrelsen
modtagne og
optalte
stemmesedler

Brevstemmer
nedlagt i
stemmekasserne1

Summen af
kolonne 1
og 2

3

4

5

I alt
afgivne
stemmer

Ombyttede
stemmesedler

Optalte ikke
udleverede
stemmesedler

Summen af
kolonne 3, 4 og
5

At overføre

1

Inkl. Brevstemmer, der blev taget i betragtning efter valgbestyrelsens gennemgang af de brevstemmer, som valgstyrerne ikke havde taget i betragtning.

39
Valgbestyrelsens afstemning af stemmeseddelregnskabet

Syssel / Valgdistrikt

1

2

Fra
valgbestyrelsen
modtagne og
optalte
stemmesedler

Brevstemmer
nedlagt i
stemmekasserne1

Summen af
kolonne 1
og 2

3

4

5

I alt
afgivne
stemmer

Ombyttede
stemmesedler

Optalte ikke
udleverede
stemmesedler

Summen af
kolonne 3, 4 og
5

Overført

At overføre

1

Inkl. Brevstemmer, der blev taget i betragtning efter valgbestyrelsens gennemgang af de brevstemmer, som valgstyrerne ikke havde taget i betragtning.

39
Valgbestyrelsens afstemning af stemmeseddelregnskabet

Syssel / Valgdistrikt

1

2

Fra
valgbestyrelsen
modtagne og
optalte
stemmesedler

Brevstemmer
nedlagt i
stemmekasserne1

Summen af
kolonne 1
og 2

3

4

5

I alt
afgivne
stemmer

Ombyttede
stemmesedler

Optalte ikke
udleverede
stemmesedler

Summen af
kolonne 3, 4 og
5

Overført

At overføre

1

Inkl. Brevstemmer, der blev taget i betragtning efter valgbestyrelsens gennemgang af de brevstemmer, som valgstyrerne ikke havde taget i betragtning.

39
Valgbestyrelsens afstemning af stemmeseddelregnskabet

Syssel / Valgdistrikt

1

2

Fra
valgbestyrelsen
modtagne og
optalte
stemmesedler

Brevstemmer
nedlagt i
stemmekasserne1

Summen af
kolonne 1
og 2

3

4

5

I alt
afgivne
stemmer

Ombyttede
stemmesedler

Optalte ikke
udleverede
stemmesedler

Summen af
kolonne 3, 4 og
5

Overført

I alt

1

Inkl. Brevstemmer, der blev taget i betragtning efter valgbestyrelsens gennemgang af de brevstemmer, som valgstyrerne ikke havde taget i betragtning.

39
Valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer og partistemmer
Parti:

Parti:

Kandidatnavn

Antal
stemmer

Kandidatnavn

I alt personlige stemmer

I alt personlige stemmer

I alt partistemmer

I alt partistemmer

I alt stemmer

I alt stemmer

Antal
stemmer

39
Valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer og partistemmer
Parti:

Parti:

Kandidatnavn

Antal
stemmer

Kandidatnavn

I alt personlige stemmer

I alt personlige stemmer

I alt partistemmer

I alt partistemmer

I alt stemmer

I alt stemmer

Antal
stemmer

39
Valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer og partistemmer
Parti:

Parti:

Kandidatnavn

Antal
stemmer

Kandidatnavn

I alt personlige stemmer

I alt personlige stemmer

I alt partistemmer

I alt partistemmer

I alt stemmer

I alt stemmer

Antal
stemmer

39
Valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer og partistemmer
Parti:

Parti:

Kandidatnavn

Antal
stemmer

Kandidatnavn

I alt personlige stemmer

I alt personlige stemmer

I alt partistemmer

I alt partistemmer

I alt stemmer

I alt stemmer

Antal
stemmer

39
Valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer og partistemmer
Parti:

Parti:

Kandidatnavn

Antal
stemmer

Kandidatnavn

I alt personlige stemmer

I alt personlige stemmer

I alt partistemmer

I alt partistemmer

I alt stemmer

I alt stemmer

Antal
stemmer

39
Valgbestyrelsens opgørelse af personlige stemmer og partistemmer
Parti:

Parti:

Kandidatnavn

Antal
stemmer

Kandidatnavn

I alt personlige stemmer

I alt personlige stemmer

I alt partistemmer

I alt partistemmer

I alt stemmer

I alt stemmer

Antal
stemmer

39
Mandaternes fordeling og kandidatudvælgelse
Fordelingen af de to mandater mellem partierne (og kandidater uden for partierne) blev foretaget i
overensstemmelse med § 66, stk. 1 og 2, i lov om folketingsvalg på Færøerne.
Udfaldet af denne fordeling viste, at følgende partier (kandidater uden for partierne) opnåede mandat:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

For hvert af disse partier opnåede følgende kandidater valg, jf. § 66, stk. 3, i lov om folketingsvalg på
Færøerne:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

39
Afslutning af fintællingen og mandaternes fordeling og kandidatudvælgelsen
I særskilte pakker sammenbandtes
1. de ikke udleverede stemmesedler,
2. de ombyttede stemmesedler
3. de afgivne gyldige stemmesedler, således at de personlige stemmer for hver kandidat og
partistemmerne for hvert parti samledes i pakker for sig,
4. de afgivne blanke stemmesedler
5. de afgivne andre ugyldige stemmesedler,
6. de i betragtning tagne yderkuverter og følgebreve fra vælgere, der havde afgivet brevstemme,
7. de ikke i betragtning tagne yderkuverter med følgebreve og uåbnede konvolutter med
stemmesedler fra vælgere, der havde indsendt brevstemme,
8. de efter afstemningens begyndelse fremkomne brevstemmer,
9. de benyttede valglister
10. de benyttede valgkort

Hver pakke blev påtegnet om indholdet og forseglet. Pakkerne sammen med den underskrevne valgbog
med bilag og valgdistrikternes afstemningsbøger opbevares af valgbestyrelsen. Valglisterne, valgkortene
og stemmesedlerne, herunder brevstemmematerialet, tilintetgøres, når klagefristen er udløbet, og
eventuelle klager over valget er endeligt afgjort, jf. § 86, stk. 3, i lov om Folketingsvalg på Færøerne.

Valgbestyrelsen for Færøerne den _________________________ 20 _______

Valgbestyrelsens underskrifter:

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

39

-- AKT 96262 -- BILAG 6 -- [ Bilag 4 - Skabelon for valgbrev til de valgte færøske kandidater ] --

Valgbrev
Undertegnede valgbestyrelse for folketingsvalg på Færøerne gør vitterligt:
I henhold til § 66 i lov om folketingsvalg på Færøerne har den samlede valgbestyrelse
den [indsæt dato for valgopgørelsen] foretaget den endelige opgørelse af det onsdag
den 5. juni 2019 afholdte valg af medlemmer til Folketinget for Færøerne.
Ifølge denne opgørelse af valgets udfald er [indsæt kandidatens fulde navn] valgt til
medlem af Folketinget for Færøerne.
Vi bekræfter med vor underskrift, at valget har fundet sted efter lovens forskrifter.
Valgbestyrelsen for folketingsvalg på Færøerne.
Tórshavn, den .. .. …. .

