Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen
om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
torsdag den 3. december 2015
Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om retsforbeholdet skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i folketingsvalgloven1 samt i de forskrifter, der er fastsat i medfør af denne lov. I det følgende gives en oversigt over disse tidsfrister:
Når dagen for folkeafstemningen er meldt ud af regeringen
(21. august 2015)
Kommunalbestyrelsen kan vælge medlemmer til valgbestyrelsen samt valgstyrere og
tilforordnede vælgere, såfremt dette ikke allerede er sket.
Kommunalbestyrelsen kan – på et passende tidspunkt i forhold til påbegyndelsen af
brevstemmeafgivningen i kommunerne – indrykke annoncer i de stedlige dagblade
eller lokalaviser om brevstemmeafgivningen.

Torsdag den 8. oktober 2015
Brevstemmeafgivning til folkeafstemningen kan begynde på de steder i kommunerne,
hvor enhver vælger kan brevstemme i Danmark, på Færøerne, i Grønland, i udlandet,
på danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område2. Denne dag fremsættes det lovforslag, der skal stemmes om. Fra denne dag er der dermed
den fornødne klarhed over afstemningstemaet.
Brevstemmematerialet skal derfor senest fra denne dag forefindes på de nævnte
brevstemmesteder.3
Kommunalbestyrelsen opretter og fører en brevstemmeprotokol over de brevstemmer,
kommunalbestyrelsen modtager til det pågældende valg.4
Kommunalbestyrelsen skal straks videresende brevstemmer til vælgerens bopælskommune.5
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Torsdag den 5. november 2015
(4 uger før afstemningsdagen)
Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan fra og med denne dag indgives til opholdskommunen.6
Ansøgning om at ændre afstemningssted begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed kan fra og med denne dag indgives til bopælskommunen.7
Kommunalbestyrelsen indrykker annoncer i de stedlige dagblade eller lokalaviser
samt oplysning på kommunens hjemmeside om brevstemmeafgivning på et passende
tidspunkt i forhold til, hvornår brevstemmeafgivning i vælgerens hjem kan begynde.8

Lørdag den 7. november 2015
(4. lørdag før afstemningsdagen)
Fra døgnets begyndelse kan der uden tilladelse fra vejbestyrelsen/vejmyndigheden
ophænges valgplakater på højst 0,8 m2 på offentlige veje og private fællesveje i byer
og bymæssige områder. De nærmere regler herom i vejlovgivningen skal iagttages.9
Torsdag den 12. november 2015
(3 uger før afstemningsdagen)
Brevstemmeafgivning kan begynde på sygehuse, i visse boformer og boliger efter lov
om social service og boliglovgivningen, herunder plejehjem m.v. og i ældreboliger, i
Kriminalforsorgens anstalter og arresthusene, i vælgerens hjem, på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, samt på danske havanlæg
på dansk område.10
Lørdag den 14. november 2015
(19 dage før afstemningsdagen)
Det vil være hensigtsmæssigt at holde åbent nogle timer for brevstemmeafgivning
mindst ét sted i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Onsdag den 18. november 2015
(15 dage før afstemningsdagen)
1)

Skæringsdato for optagelse af tilflyttere fra en anden kommune på valglisten,
såfremt de senest denne dag er flyttet til kommunen og har anmeldt flytningen til
tilflytningskommunen.11
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2)

Skæringsdato for optagelse af personer, der senest denne dag er flyttet inden for
kommunen og senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunen, på valglisten under den nye bopæl.12

3)

Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af:
 Anmeldelser om flytning,
 iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige
handleevne efter værgemålslovens § 6,
 erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret og
 dødsfald i de særlige tilfælde, hvor dødsfald indberettes af kommunalbestyrelsen og ikke af sognemyndigheden.

Indberetninger sker til brug for den maskinelle udskrivning af en valgliste over de vælgere, der denne dag er registreret i CPR med bopæl i kommunen (15.-dagsvalglisten).
4)

Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende
afstemningsområder (valgdistrikter) til CPR’s vejregister.

5)

Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende
afstemningssteder til kommunens databehandler (KMD eller anden).

Lørdag den 21. november 2015
(12 dage før afstemningsdagen)
Det vil være hensigtsmæssigt at holde åbent nogle timer for brevstemmeafgivning
mindst ét sted i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme.

Mandag den 23. november 2015
(10 dage før afstemningsdagen)
1)

Da 12.-dagen før afstemningsdagen er en lørdag, er fristen for at ansøge opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet rykket til førstkommende mandag
kl. 12, dvs. mandag den 23. november 2015.
- Kl. 12. Sidste frist for at ansøge opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet, medmindre kommunalbestyrelsen har fastsat en senere frist.13

2)

Social- og Indenrigsministeriet bekendtgør senest denne dag i landets dagblade:14




På hvilken dag og på hvilket tidspunkt afstemningen finder sted,
at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne, samt
at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af
valgkort med fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen.
Onsdag den 25. november 2015
(8 dage før afstemningsdagen)
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Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne 15.-dagsvalgliste.
Kommunalbestyrelsen skal også have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort for
vælgere optaget på 15.-dagsvalglisten, hvis det er kommunalbestyrelsen og ikke
kommunens databehandler, der afleverer valgkortene til postbesørgelse.
Kommunalbestyrelsen sørger for at rette disse valglister manuelt i nødvendigt omfang
frem til afstemningsdagen.
Kommunen behandler ansøgninger om optagelse på valglisten fra udlandsdanskere i
henhold til folketingsvalglovens § 2 med henblik på at træffe afgørelse og indberette til
CPR senest dagen efter (7 dage før afstemningsdagen).
Kl. 12 denne dag er sidste frist for, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed
kan indgive ansøgning til vælgerens bopælskommune om at afgive stemme på et
andet afstemningssted i bopælskommunen.15

Torsdag den 26. november 2015
(7 dage før afstemningsdagen)
1)

Maskinelt udskrevne valgkort vedrørende vælgere, der er optaget på den maskinelt udskrevne 15.-dagsvalgliste, skal være afleveret til postbesørgelse enten af
kommunalbestyrelsen eller af kommunens databehandler.

2)

Skæringsdato for optagelse på valglisten (udlandstilflyttervalglisten) af vælgere,
der flytter til Danmark fra udlandet samt Færøerne og Grønland og senest denne
dag har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen.16 Vælgere, der er tilflyttet fra
udlandet samt Færøerne og Grønland, og som ikke er optaget på den maskinelt
udskrevne udlandstilflyttervalgliste, optages manuelt på valglisten af vedkommende kommunalbestyrelse.

3)

Personer, der har valgret til Folketinget uanset udlandsophold, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i CPR som udrejst, skal optages på
valglisten, hvis kommunalbestyrelsen eller Valgnævnet senest denne dag har
truffet afgørelse herom (udlandsdanskervalglisten).17

4)

Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af:





Anmeldelser om tilflytning fra udlandet (samt Færøerne og Grønland),
ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6,
erhvervelse af dansk indfødsret samt
dødsfald i de særlige tilfælde, hvor dødsfald indberettes af kommunalbestyrelsen og ikke af sognemyndigheden.

Indberetningerne sker til brug for den maskinelle udskrivning af en særlig valgliste
over de vælgere, der ikke er optaget på 15.-dagsvalglisten, men som senest 7 dage
før afstemningsdagen er flyttet til kommunen fra udlandet, har fået ophævet værgemål
med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 eller har fået
dansk indfødsret (Udlandstilflyttervalglisten).
5)

Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af afgørelser om
optagelse på valglisten af personer, der har valgret til Folketinget uanset ud-
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landsophold, til brug for den maskinelle udskrivning af en særlig valgliste over
disse vælgere (Udlandsdanskervalglisten).
Kommunen afhenter denne dag post og efterser sin postkasse og elektroniske post for
samme dag at behandle de meddelelser, der er nævnt under pkt. 1-5, som kommunen
har modtaget senest denne dag.
De vælgere, der er nævnt under nr. 2 og 3, skal optages manuelt på valglisten, hvis
de ikke er optaget på de maskinelt udskrevne valglister, se pkt. 4 og 5.
Fredag den 27. november 2015 – torsdag den 3. december 2015
(6 dage før afstemningsdagen – afstemningsdagen)
Kommunen retter fejl frem til afstemningsdagen ved udfærdigelse af nye valgkort og
ved manuelle rettelser i valglisten.18
Til og med afstemningsdagen retter kommunen valglisten manuelt, hvis kommunen
modtager meddelelse om, at en vælger er fraflyttet til udlandet, har fået iværksat eller
ophævet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens §
6, har erhvervet eller fortabt dansk indfødsret eller er afgået ved døden.19

Fredag den 27. november 2015
(6 dage før afstemningsdagen)
Kommunens databehandler skal aflevere de maskinelt udskrevne valgkort til postbesørgelse for de vælgere, der er optaget på den maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste (dvs. vælgere tilflyttet fra udlandet, Færøerne og Grønland).

Lørdag den 28. november 2015
(5 dage før afstemningsdagen)
1)

Vælgerne skal have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort.

2)

Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste og udlandsdanskervalgliste.

Kommunalbestyrelsen sørger for at rette disse valglister manuelt i nødvendigt omfang
frem til afstemningsdagen.
Det vil være hensigtsmæssigt at holde mindst ét sted i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer den sidste
lørdag før udløbet af fristen for brevstemmeafgivning tirsdag den 1. december 2015,
selv om der normalt er lukket om lørdagen.
Det vil i øvrigt være hensigtsmæssigt at holde også eventuelle øvrige steder i kommunen, hvor der kan brevstemmes, åbent for brevstemmeafgivning i nogle timer den
sidste lørdag før fristens udløb.

18
19

Folketingsvalglovens § 96, stk. 2, jf. § 22, stk. 1.
Folketingsvalglovens § 96, stk. 2, jf. § 22, stk. 2.
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Tirsdag den 1. december 2015

(Næstsidste hverdag før afstemningsdagen)
Sidste dag for brevstemmeafgivning i Danmark, herunder på danske havanlæg på
dansk område.20

Onsdag den 2. december 2015
(Dagen før afstemningsdagen)
Valgstyrerne kan begynde at undersøge, om brevstemmerne kan komme i betragtning. Undersøgelsen skal være færdig, inden afstemningen begynder kl. 9 på afstemningsdagen.21
For at komme i betragtning skal brevstemmerne være modtaget af valgstyrerne, inden
afstemningen begynder kl. 9.22
Kommunen skal afhente post på posthuset og efterse sin postkasse denne dag for at
sikre, at brevstemmer kan afleveres rettidigt til vedkommende valgstyrere.
Valgbestyrelsen skal aflevere stemmesedler og opslag til kommunalbestyrelserne i
god tid, inden afstemningen begynder.23

Torsdag den 3. december 2015
(Afstemningsdagen)
Kommunen skal, inden afstemningen begynder, afhente post på posthuset og efterse
sin postkasse for at sikre, at eventuelle sent fremkomne brevstemmer kan afleveres
rettidigt til vedkommende valgstyrere på de enkelte afstemningssteder.
Afstemning kl. 9-20. Stemmeoptælling foretages på afstemningsstederne umiddelbart
efter afstemningens afslutning. Resultatet indberettes til valgbestyrelsen, der indberetter til Danmarks Statistik.24

Fredag den 4. december 2015
(Fintællingsdagen – dagen efter afstemningsdagen)
Kommunalbestyrelsen sørger for, at afstemningsbøgerne, de benyttede valglister og
valgkort samt stemmesedlerne og brevstemmematerialet er til stede ved fintællingen.25
Valgbestyrelsen foretager senest dagen efter valgdagen fintælling for hvert afstemningsområde for sig og herefter for hele opstillingskredsen under ét, udarbejder valgbog, indberetter resultatet til Danmarks Statistik og sender samme dag attesteret kopi

20
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af valgbogen til Social- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik.26 Valgbestyrelsen sender samme dag to annullerede stemmesedler til Social- og Indenrigsministeriet.27

Torsdag den 10. december 2015
(Ugedagen efter afstemningsdagen)
Sidste frist for at klage over afstemningen. Klager skal stiles til Folketinget og sendes
til Social- og Indenrigsministeriet.28
Når Folketinget endeligt har afgjort eventuelle klager over valget – hvilket sædvanligvis sker inden en måned efter klagefristens udløb – tilintetgøres stemmesedler, valglister og valgkort samt brevstemmemateriale.29 Social- og Indenrigsministeriet giver
kommunerne besked herom.

Fredag den 11. december 2015

(8 dage efter afstemningsdagen)
Valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejbestyrelsen/vejmyndigheden, skal være taget ned senest ved døgnets afslutning.30
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