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Meddelelse om bemanding i kommunerne søndag den 18. maj 2014 som følge af
afholdelse af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal herved henlede opmærksomheden på følgende
forhold vedrørende skæringsdatoen for indberetning til CPR af udlandsdanskeres
optagelse på valglisten m.v. samt manuel optagelse på valglisten af tilflyttere fra udlandet til kommunen:
1.

Manuel optagelse på valglisten af visse vælgere, der har valgret efter folketingsvalglovens § 2 uanset ophold i udlandet

Afgørelser om optagelse på valglisten af visse vælgere, der har valgret uanset ophold
i udlandet efter folketingsvalglovens § 2, skal til brug for udarbejdelse af den maskinelle udlandsdanskervalgliste indberettes til CPR senest torsdag den 15. maj 2014.
Søndag den 18. maj 2014 er imidlertid sidste frist for afgørelser om optagelse på
valglisten af visse vælgere, der har valgret uanset ophold i udlandet efter folketingsvalglovens § 2. De vælgere, der har valgret uanset ophold i udlandet efter folketingsvalglovens § 2, hvis ansøgning om optagelse på valglisten er blevet imødekommet lørdag den 17. maj 2014 eller søndag den 18. maj 2014, og som flytter til udlandet
senest på valgdagen, skal optages manuelt på valglisten. Der henvises herved til
ministeriets vejledninger nr. 9209 og 9210 af 8. april 2014 om henholdsvis afholdelse
af Europa-Parlamentsvalg (afsnit 4.2.2.1. og 4.6.2.) og afholdelse af folkeafstemning
om en fælles patentdomstol (afsnit 4.2.2. og 4.6.2) søndag den 25. maj 2014.
Med henblik på at kunne behandle ansøgninger om optagelse på valglisten af den
ovenfor omtalte gruppe af udlandsdanskere, skal kommunalbestyrelsen som nævnt i
ministeriets vejledninger sørge for, at kommunen lørdag den 17. maj 2014 afhenter
post på posthuset samt lørdag den 17. maj 2014 og søndag den 18. maj 2014 efterser
sin postkasse og elektroniske post med henblik på at konstatere, om der i posten måtte være ansøgninger om optagelse på valglisten af vælgere omfattet af folketingsvalglovens § 2.

Den nævnte skæringsdato nødvendiggør en vis bemanding i kommunen søndag
den 18. maj 2014, uanset at 7.-dagen før afstemningsdagen altså er en søndag.
Det er ministeriets opfattelse, at kommunerne skal være bemandet i nødvendigt omfang til varetagelse af sagsbehandlingen i et tidsrum svarende til normal åbningstid på en almindelig hverdag, dvs. fra kl. 10 – 15 af hensyn til dels at kunne modtage og behandle sager, der måtte været indkommet lørdag den 17. maj 2014 eller i
løbet af søndag den 18. maj 2014, dels straks at kunne videresende de sager til Valgnævnet, som kommunen ikke selv kan behandle. Sager, der skal behandles af Valgnævnet, skal være sekretariatet for nævnet i hænde senest kl. 15.30.
2.

Manuel optagelse på valglisten af vælgere, der er tilflyttet fra udlandet,
Grønland eller Færøerne

Vælgere, der senest 7 dage før afstemningsdagen, dvs. senest søndag den 18. maj
2014, er flyttet til kommunen fra udlandet og senest denne dag har anmeldt flytning til
tilflytningskommunen, og som ikke er optaget på udlandstilflyttervalglisten, skal optages manuelt på valglisten, jf. vejledning om afholdelse af folkeafstemning om en
fælles patentdomstol og tilsvarende vejledning om afholdelse af EuropaParlamentsvalg, afsnit 4.6.1.
Den nævnte skæringsdato nødvendiggør ligeledes en vis bemanding i kommunen
søndag den 18. maj 2014, uanset at 7.-dagen før afstemningsdagen er en søndag.
Det er ministeriets opfattelse, at kommunerne skal være bemandet i nødvendigt omfang til varetagelse af sagsbehandlingen i forbindelse med ovennævnte forhold. I det
omfang, bopælsregistrering af tilflyttere fra udlandet, Grønland eller Færøerne i kommunen kræver personlig henvendelse, skal kommunen endvidere være åben for modtagelse af personlig henvendelse fra vælgere herom i et tidsrum svarende til normal
åbningstid på en almindelig hverdag, dvs. fra kl. 10 – 15.
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