
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Slotsholmsgade 10-12 
1216 København K 
Telefon 72 28 24 00 
Fax 72 28 24 01 
valg@oim.dk 
valg.oim.dk 

 

 

 

  

 

 

 

Optælling og indberetning af resultaterne af Europa-Parlaments-
valget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol og infor-
mation på afstemningsstederne til vælgerne om de to valghandlin-
ger 

 

Søndag den 25. maj 2014 skal der som bekendt afholdes valg af danske medlemmer 

til Europa-Parlamentet. Samme dag skal der endvidere afholdes folkeafstemning om 

en fælles patentdomstol.  

 

I dette brev vejledes kommunerne om to forhold omkring valgenes afholdelse: optælling 

og indberetning af afstemningsresultaterne (afsnit 1) samt information på afstemnings-

stederne til vælgerne vedrørende det forhold, at der afholdes folkeafstemning om en 

fælles patentdomstol samtidig med valget til Europa-Parlamentet (afsnit 2).  

 

 1. Optælling og indberetning af resultater af Europa-Parlamentsvalget og 

folkeafstemningen om en fælles patentdomstol  

 

Valgstyrerne skal på valgaftenen søndag den 25. maj 2014 indberette resultaterne af 

såvel Europa-Parlamentsvalget som folkeafstemningen om en fælles patentdomstol til 

valgbestyrelsen, der herefter indberetter resultaterne til Danmarks Statistik. Af hensyn til 

den centrale resultatmodtagelse er det vigtigt at have fælles vejledende retningslinjer 

for, i hvilken rækkefølge resultaterne af de to valghandlinger skal indberettes. 

 

Den skrevne valglovgivning indeholder ikke regler for, om resultaterne af Europa-

Parlamentsvalget eller af folkeafstemningen om en fælles patentdomstol skal optælles 

og indberettes først. 

 

Efter artikel 9, stk. 2, i Rådets akt af 1976, som ændret i 2002, om almindelige direkte 

valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, må en medlemsstat først officielt offentlig-

gøre resultatet af stemmeafgivningen, efter at stemmeafgivningen er afsluttet i den 

medlemsstat, hvor vælgerne sidst afgiver deres stemme i løbet af stemmeafgivningspe-

rioden.  

 

For medlemsstater, der som Danmark afholder valget om søndagen, betyder dette, at 

stemmeoptælling kan påbegyndes umiddelbart efter afstemningens afslutning, men at 

resultaterne – herunder delresultater – heraf først kan offentliggøres, når stemmeafgiv-

ningen er afsluttet i alle medlemsstater. Stemmeafgivningen slutter i Italien først søndag 
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kl. 23. Der henvises nærmere til vejledning nr. 9209 af 8. april 2014 om afholdelse af 

valg af Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014, afsnit 9.3.  

 

På denne baggrund er det efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse hensigts-

mæssigt, hvis kommunalbestyrelserne sørger for, at valgstyrerne på afstemningsste-

derne instrueres i at optælle og indberette resultatet af folkeafstemningen først, og 

først herefter gå i gang med at optælle resultaterne af Europa-Parlamentsvalget.  

 

Ministeriet skal samtidig bemærke – som også anført i vejledningen – at forbuddet mod 

offentliggørelse af resultatet af Europa-Parlamentsvalget før kl. 23 ikke ændrer ved, at 

optællingen er offentlig. Det betyder bl.a., at valgstyrerne efter endt optælling og indfø-

ring af resultaterne i afstemningsbogen skal bekendtgøre resultatet for de tilstedevæ-

rende, herunder også evt. repræsentanter for pressen.  

 

Valgbestyrelserne vil på sædvanlig vis modtage nærmere instruktion om indberetning af 

stemmetal og indsendelse af valgbøger vedrørende Europa-Parlamentsvalget og folke-

afstemningen om en fælles patentdomstol ca. en uge før afstemningsdagen, dvs. om få 

dage. 

 

2. Information på afstemningsstederne om folkeafstemningen om en fælles pa-

tentdomstol 

 

Folkeafstemningen den 25. maj 2014 vedrører som bekendt et forslag til en fælles pa-

tentdomstol, der indebærer afgivelse af suverænitet og derfor er behandlet i henhold til 

proceduren i grundlovens § 20. Lovforslaget blev vedtaget af et almindeligt flertal i Fol-

ketinget den 29. april 2014. Samme dag bekendtgjorde statsministeren i Statstidende, 

at der søndag den 25. maj 2014 skal afholdes folkeafstemning om forslag til lov om en 

fælles patentdomstol.  

 

Folkeafstemningen gennemføres i henhold til reglerne i grundlovens § 42, stk. 5, hvoref-

ter der stemmes for og imod lovforslaget. Hvis lovforslaget skal bortfalde kræver det ud 

over, at et flertal af vælgerne stemmer nej, at det flertal udgør mindst 30 pct. af samtlige 

stemmeberettigede.  

 

Efter ministeriets opfattelse vil det være hensigtsmæssigt, i det omfang det på nuvæ-

rende tidspunkt er muligt, at kommunerne ved skiltning på afstemningsstederne vedrø-

rende Europa-Parlamentsvalget samtidig gør vælgerne opmærksomme på, at der også 

afholdes folkeafstemning om en fælles patentdomstol. Dette kan f.eks. gøres ved hen-

stillinger om ”Husk du også kan stemme til folkeafstemningen om en fælles patentdom-

stol” eller lignende.  

 

Endelig erindres kommunerne om, at ministeriet udsendte en meddelelse til alle kom-

munalbestyrelser den 11. marts 2014 med to opslag til brug ved hhv. brevstemmeafgiv-

ning og på valgdagen med information om temaet for folkeafstemningen samt en kort 

vejledning for vælgerne om stemmeafgivningen. Opslaget findes på ministeriets hjem-

meside: http://valg.oim.dk/media/617688/Opslag-FA-faelles-patentdomstol-

valgdagen.pdf . 

 

Med venlig hilsen 

Nicoline Nyholm Miller 

Valgkonsulent 
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