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Meddelelse om udlevering af valgresultater fra afstemningsstederne før kl. 23 for Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014
Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget en række henvendelser i de senere
dage fra kommuner, der er blevet kontaktet af analyseinstituttet Epinion, der på vegne
af en række medier har bedt kommunerne om at medvirke til at give oplysning om
valgresultaterne for Europa-Parlamentsvalget, herunder ved at udlevere
afstemningsbøger fra forskellige afstemningssteder på valgaftenen inden kl. 23.
Epinion har angiveligt under sine henvendelser til kommunerne bl.a. anført, at
Statsministeriet har givet grønt lys for, at medierne offentliggør valgresultater for
Europa-Parlaments valget inden kl. 23.
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal hertil bemærke, at statsministeren i sit brev til
Danske Medier for det første har understreget, at de danske myndigheder, herunder
Danmarks Statistik, som opgør valget og offentliggør valgresultatet for Økonomi- og
Indenrigsministeriet, ikke vil offentliggøre nogen valgresultater fra EuropaParlamentsvalget før kl. 23.
Statsministeren har endvidere alene gengivet de oplysninger om den offentlige
stemmeoptælling og valgstyrerformandens meddelelse af resultatet på afstemnings stedet for de tilstedeværende, som fremgår af ministeriets vejledning nr. 9209 af 8.
april 2014 om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 25. maj 2014, afsnit
9.3., hvoraf bl.a. fremgår følgende:
”På de afstemningssteder, hvor stemmeoptællingen er afsluttet inden k l. 23.00,
meddeles resultatet de tilstedeværende inden k l. 23.00 (…)
Resultatet k an, når det er meddelt de tilstedeværende, også meddeles til personer,
herunder repræsentanter for pressen, der ik k e har været til stede, men som telefonisk
eller på anden måde henvender sig til afstemningsstedet, evt. k ommunen, herom.”
Det bemærkes, at det er de samme regler, der har været gældende også ved tidligere
Europa-Parlaments valg.

Det følger heraf, at:
-

Kommunalbestyrelsen, valgstyrerformændene og kommunalt ansatte ikke er
forpligtet til at stå til rådighed ved telefonerne eller på anden vis for at
meddele resultatet af stemmeoptællingen til personer, der ikke selv har været
til stede ved stemmeoptællingen, men henvender sig efterfølgende telefonisk
eller på anden måde.

-

Retten til at være til stede under stemmeoptællingen indebærer alene, at man
har mulighed for at overhøre den mundtlige meddelelse af resultatet af
stemmeoptællingen. Kommunalbestyrelsen må derimod ikke udlevere eller
offentliggøre afstemningsbøger eller lignende eller offentliggøre resultater for
Europa-Parlaments valget på kommunens hjemmeside eller på anden måde
før kl. 23.

-

Kommunalbestyrelsen, valgstyrerne, de tilforordnede vælgere og kommunalt
ansatte må ikke selv ringe analyseinstitutter, medierne eller andre op og
meddele resultatet af stemmeafgivningen på et afstemningssted før kl. 23.

-

Der må ikke gives tilladelse til, at tilstedeværende optager meddelelsen af
resultatet af stemmeoptællingen for Europa-Parlamentsvalget eller dele heraf
på bånd eller video eller foretager radio eller TV-transmission heraf. Dette
indebærer også, at hverken medlemmer af kommunalbestyrelsen,
valgstyrerformanden, kommunalt ansatte eller andre, der har med afholdelsen
af valget at gøre, må stille op til efterfølgende interview angående
valgresultatet før kl. 23.
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