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1) Udsendelser
Der er intet forandret i Udenrigsministeriets prioriteringer og budget ift. udsendelser på
krisestyring og valgmissioner. Corona-tiden gjorde det svært at udsende i en periode, men
situationen er normal igen.
Generelt arrangerer OSCE ca. 10 valgmissioner om året.
Og EU ca. syv valgmissioner om året.
Fra Danmark udsendes årligt udsendes ca. 120 valgobservatører - eller cirka 160, hvis der 2.
valgrunder.
Lige nu er ca. 60 danske FSB’ere udsendt på krisemissioner.
Og i år har ca. 48 FSB’ere været udsendt på valgmissioner.
Der har været utroligt få valg i 2022 – derfor så få udsendelser på valgmissioner i år.
Udenrigsministeriet / FSB-Niras modtager typisk 20 ansøgere per opslået LTO-mission, og
typisk 50 ansøgere per STO-mission.
Ved EU-valgmissioner indstiller Danmark typisk 3-4 LTO’s/STO’s.
Til EU-valgmissioner indstilles generelt tre gange så mange, som der skal bruges, hvorfra EU
endeligt udvælger.
2) Opkvalificerende kurser
Udover HEAT-kursus sender Udenrigsministeriet gerne FSB’ere på kurser, men de skal være
med henblik på specifik opkvalificering til en mission.

3) Årets sidste valgmission i 2022 - Kazakhstan
Danmark udsender 1 LTO til valget i Kazakhstan den 20. november 2022. Ingen STO’s.
Udenrigsministeriet justerer sit budget til udsendelser i løbet af året. Valget i Kazakhstan har
ikke været indregnet, og årets budget til udsendelser fra dansk side er opbrugt.
4) International valgkalender
Et godt overblik over verdens valg kan ses på IFES’ hjemmeside, her:
https://www.electionguide.org
Der opstår selvfølgelig altid ’early elections’ i en del lande, ligesom vi kender herhjemme, og
ligesom det er tilfældet i Kazakhstan den 20. November, altså at regeringen udskriver valg, før
hele valgperioden er gået.
5) Et godt samarbejde
Det er en fornøjelse af mødes med Udenrigsministeriet og FSB-Niras, som gør deres bedste for
at kommunikere og servicerer os FSB’ere.
Vi – FSB-foreningens bestyrelse – vil gerne invitere dem til den årlige generalforsamling i
marts 2023, i form af et formøde inden generalforsamlingen, med god mulighed for at møde
UM og FSB-Niras, stille spørgsmål mv.
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