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Til alle kommunalbestyrelser
__________________________________________________________
27. november 2008

Vedrørende valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen om
tronfølgeloven søndag den 7. juni 2009
1. 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 under forudsætning
af, at Folketinget forinden vedtager lovforslaget herom i uændret form.
Der skal således afholdes to forskellige valghandlinger samme dag, hvortil
forskellige vælgergrupper har valgret, se nærmere nedenfor. Velfærdsministeriet vil i dette brev henlede kommunalbestyrelsernes opmærksomhed på forskellige praktiske forhold som følge af, at der skal afholdes to forskellige valghandlinger samme dag, som det kan være nyttigt for kommunalbestyrelserne at indregne i deres planlægning af de to valghandlinger allerede på nuværende tidspunkt. Ministeriet vil endvidere i 1. kvartal 2009 udsende en vejledning om Europa-Parlamentsvalget og en anden vejledning om folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven, som i større detalje vil informere kommunalbestyrelsen
og andre aktører på valgområdet om forskellige forhold i relation til deres opgavevaretagelse under afviklingen af de to nævnte valghandlinger.
./.

En oversigt over de tidsfrister, der gælder ved Europa-Parlamentsvalget
den 7. juni 2009, vedhæftes. En tilsvarende oversigt over de tidsfrister, der
gælder ved afholdelsen af folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven den
7. juni 2009 vil være indeholdt i den vejledning om folkeafstemningen, der som
tidligere nævnt forventes udsendt i begyndelsen af 2009.
2. I henhold til Europa-Parlamentsvalglovens § 3, stk. 1, har enhver valgret til
Europa-Parlamentet, der på valgdagen
1) har valgret til Folketinget eller
2) har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og
har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af
den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, eller
3) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i
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Danmark, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6.
Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til
Europa-Parlamentet.
I henhold til grundlovens § 88 har folketingsvælgerne i Danmark, herunder
Færøerne og Grønland, valgret til folkeafstemningen om ændringen af tronfølgeloven.
Det vil således ikke være helt sammenfaldende grupper, der har valgret til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændringen af tronfølgeloven, idet gruppen af personer, der har valgret til Europa-Parlamentsvalget, ud over folketingsvælgere også omfatter både EU-borgere over 18 år, der
har fast bopæl i Danmark, samt danske statsborgere over 18 år, der har fast
bopæl i udlandet, under forudsætning af, at de ikke er under værgemål med
fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6. Til gengæld vil
danske statsborgere med fast bopæl på Færøerne og i Grønland alene kunne
stemme ved folkeafstemningen om tronfølgeloven.
Det følger derfor af lovgivningen, at der skal udarbejdes særskilte valglister og
udsendes særskilte valgkort for Europa-Parlamentsvalget henholdsvis folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven.
Da afstemningen på valgdagen som nævnt skal gennemføres i forhold til to
forskellige valglister som følge af de forskellige vælgergrupper, der har valgret
til de to forskellige valghandlinger, vil det endvidere være nødvendigt at gennemføre afstemningen som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde, stemmerum og stemmekasser. Eventuelt vil der dog, hvis anvendelse
af særskilte stemmerum ikke er mulig, og det i øvrigt sikres, at de to valghandlinger gennemføres særskilt, kunne benyttes fælles stemmerum.
Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at stemmelokalerne indrettes således, at de to valghandlinger så vidt muligt kan gennemføres i adskilte lokaler.
Der skal vælges særskilte valgbestyrelser og vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven. Der er intet til hinder for, at personer, der er
medlemmer af valgbestyrelsen til Europa-Parlamentsvalget i de enkelte opstillingskredse, tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om
ændring af tronfølgeloven. Tilsvarende gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller tilforordnede vælgere, idet det dog skal bemærkes, at der vil være
et øget behov for valgstyrere og tilforordnede vælgere som følge af den
samtidige afholdelse af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om
ændring af tronfølgeloven, jf. nedenfor.
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Kommunalbestyrelsen skal som følge af ovenstående sørge for det fornødne
antal valgborde, det foreskrevne antal valgstyrere og det fornødne antal tilforordnede vælgere til de to valghandlinger. Kommunalbestyrelsen skal samtidig
sikre, at de to valghandlinger gennemføres adskilt, og at hver af valghandlingerne kan gennemføres med den fornødne kapacitet og bemanding. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at kommunalbestyrelsen kan beslutte
at benytte forskellige afstemningssteder, men ikke forskellige afstemningsområder, til henholdsvis valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen om
ændring af tronfølgeloven.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at kommunalt ansat personale kan
udpeges som valgstyrere og tilforordnede vælgere eller til at bistå disse ved
valghandlingerne på valgdagen og den efterfølgende stemmeoptælling. Ved
bistand til stemmeoptællingen kan også kommunalt ansatte, der ikke har bopæl
i kommunen, deltage.
Kommunalbestyrelsen skal indskærpe, at der ved valgbordene til EuropaParlamentsvalget kun må udleveres stemmesedler til personer, der ønsker at
stemme til Europa-Parlamentsvalget, og som er anført på valglisten til EuropaParlamentsvalget. Tilsvarende gælder for udlevering af stemmesedler til folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven. Endvidere skal det ved tydelig
skiltning markeres, hvilke valgborde der vedrører Europa-Parlamentsvalget
henholdsvis folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven, samt i hvilken
stemmekasse en stemmeseddel til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og
folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven skal lægges.
./.

3. Velfærdsministeriet skal endvidere meddele, at velfærdsministeren har
udstedt vedhæftede bekendtgørelse nr. 1095 af 18. november 2008 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 7. juni 2009 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.
december 2008.
Endvidere vedhæftes en fil med det ansøgningsskema med tilhørende vejledning, der skal benyttes af de EU-bosatte ved ansøgning om optagelse på den
særlige valgliste i Københavns Kommune. Velfærdsministeriet vil senere levere
et antal eksemplarer af en papirudgave af skemaet med tilhørende vejledning
direkte til Københavns Folkeregister. Ansøgningsskemaet vil i øvrigt kunne
hentes på ministeriets nye valghjemmeside, www.valg.vfm.dk, som i skrivende
stund forventes frigivet i begyndelsen af 2009, og indtil da på www.im.dk (Valgog folkeafstemninger/Europa-Parlamentsvalg).
Der vil på et senere tidspunkt tilgå alle kommunalbestyrelser nærmere oplysning om optagelse på valglisten af herboende EU-borgere, der ønsker at
deltage i Europa-Parlamentsvalget her i landet.
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4. Der vil endvidere tilgå kommunalbestyrelserne instruktion på et senere tidspunkt vedrørende afvikling af brevstemmeafgivningen, der her i landet både
ved Europa-Parlamentsvalg og ved folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven kan begynde på folkeregistrene fra og med lørdag den 7. marts 2009 til
og med fredag den 5. juni 2009, jf. den vedhæftede oversigt over de tidsfrister,
der gælder ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009.
I kommuner, hvor folkeregisterfunktionerne varetages i flere afdelinger, herunder i en eller flere borgerserviceafdelinger, kan der gives adgang til at brevstemme på alle kommunens borgerserviceafdelinger inklusiv filialer. I de nye
kommuner, som er blevet væsentligt større efter kommunalreformen, kan det
være hensigtsmæssigt at give vælgerne adgang til at brevstemme flere steder i
kommunen, så vælgerne ikke får for lang afstand til et sted, hvor de kan brevstemme.
Folkeregistrene/borgerservicecentrene skal mindst ét sted i kommunen holde
åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer den sidste dag, hvor fristen
udløber (grundlovsdag), selv om der normalt kan være lukket denne dag. Det vil
i øvrigt være hensigtsmæssigt at holde også de øvrige folkeregistre/borgerservicecentre i kommunen åbent nogle timer den sidste lørdag før
fristens udløb samt at holde folkeregistrene/borgerservicecentrene åbne nogle
timer på alle lørdage i de tre uger, hvor der kan brevstemmes.
Med venlig hilsen

Nicoline Nyholm Miller
Valgkonsulent

