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Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser
________________________________________________________________
18. maj 2009
Vedrørende optælling og indberetning af resultaterne af EuropaParlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven den
7. juni 2009 samt information på afstemningsstederne til vælgerne om de
to valghandlinger
Søndag den 7. juni 2009 skal der som tidligere meddelt afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Samme dag skal der endvidere afholdes folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven.
I dette supplerende brev vejledes kommunerne om yderligere to forhold omkring valgenes afholdelse: optælling og indberetning af afstemningsresultaterne
(afsnit 2) samt information på afstemningsstederne til vælgerne vedrørende det
forhold, at der afholdes folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven samtidig
med valget til Europa-Parlamentet (afsnit 3). Endvidere vejledes kommunerne
om, at Datatilsynet har afgivet en udtalelse den 28. april 2009, hvorefter udlevering af valglister til bl.a. politiske partier anses for at være i strid med persondataloven (afsnit 4).
1. Vejledninger om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven
./.

Ministeriet udsendte den 6. april 2009 en pdf-udgave af ministeriets vejledninger om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg den 7. juni 2009 og om afholdelse
af folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven den 7. juni 2009. Vejledningerne er nu optaget i Ministerialtidende og vedhæftes i den officielle version.
Indholdsmæssigt svarer de her vedhæftede vejledninger fuldstændigt til de
udgaver, der blev udsendt den 6. april 2009. Papirudgaver i A4-format af begge
vejledninger kan bestilles i et begrænset antal eksemplarer i ministeriets Lovekspedition (tlf. 33 92 93 00 eller pr. mail: p-lex@vfm.dk).
2. Optælling og indberetning af resultater af Europa-Parlamentsvalget og
folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven
Valgstyrerne skal på valgaftenen søndag den 7. juni 2009 indberette resultaterne af såvel Europa-Parlamentsvalget som folkeafstemningen om ændring af
tronfølgeloven til valgbestyrelsen, der herefter indberetter resultaterne til Dan-
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marks 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 ændring af tronfølgeloven
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 offentliggøre resultatet af stemmeafgivningen, efter at stemmeafgivningen er afsluttet i den medlemsstat, hvor vælgerne sidst afgiver deres stemme i
løbet af stemmeafgivningsperioden.
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 stemmeafgivningen er afsluttet i alle medlemsstater. Stemmeafgivningen slutter i flere af EU-landene først søndag kl. 22. Der henvises nærmere til vejledning nr. 30 af 6. april 2009 om afholdelse af valg af EuropaParlamentsvalg den 7. juni 2009, afsnit 9.3.
På denne baggrund er det efter Indenrigs- og Socialministeriets opfattelse hensigtsmæssigt, hvis kommunalbestyrelserne sørger for, at valgstyrerne på afstemningsstederne 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. 22
ikke ændrer ved, at optællingen er offentlig, hvilket bl.a. indebærer, at valgstyrerne efter endt optælling og indføring af resultaterne i afstemningsbogen skal
bekendtgøre resultatet for de tilstedeværende, herunder også evt. repræsentanter for pressen.
Valgbestyrelserne vil på sædvanlig vis modtage nærmere instruktion om indberetning af stemmetal og indsendelse af valgbøger vedrørende EuropaParlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven ca. en
uge før afstemningsdagen.
3. Information på afstemningsstederne om folkeafstemning om ændring af
tronfølgeloven
Folkeafstemningen den 7. juni 2009 vedrører som bekendt et forslag til ændring
af tronfølgeloven, der har grundlovsrang. En ændring af tronfølgeloven skal
derfor gennemføres i overensstemmelse med den procedure, der i grundlovens
§ 88 er fastsat for grundlovsændringer.
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Til vedtagelse af forslaget kræves derfor, at et flertal af de vælgere, der deltager
i afstemningen, stemmer for forslaget, og at dette flertal udgør mindst 40 pct. af
de stemmeberettigede.
Under henvisning hertil og til, at der er to valghandlinger samme dag, er det
hensigtsmæssigt at sikre, at vælgerne er opmærksomme på begge afstemninger.
Efter ministeriets opfattelse vil det derfor være hensigtsmæssigt, i det omfang
det på nuværende tidspunkt er muligt, at kommunerne ved skiltning på afstemningsstederne vedrørende Europa-Parlamentsvalget samtidig gør vælgerne
opmærksomme på, at der også afholdes folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven. Dette kan f.eks. gøres ved henstillinger om ”Husk også at stemme til
folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven” eller lignende.
4. Videregivelse af valglister til private
Datatilsynet har ved brev af 28. juli 2009 afgivet en udtalelse, hvorefter det vil
være i strid med persondataloven, at kommunalbestyrelserne videregiver valglisterne til private, herunder politiske partier.
Kommunalbestyrelserne er således – som det også tidligere er fremgået af
ministeriets vejledninger om afholdelse af valg, senest vejledning nr. 60 af 26.
september 2007 om afholdelse af folketingsvalg – afskåret fra at videregive
valglisterne til bl.a. politiske partier.
Med venlig hilsen

Nicoline Nyholm Miller
Valgkonsulent

