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Vedrørende brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven den 7. juni 2009
Søndag den 7. juni 2009 skal der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Valget afholdes efter reglerne i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (lovbekendtgørelse nr. 584 af 23. juni 2008, som
ændret ved § 2 i lov nr. 1347 af 19. december 2008) samt de bekendtgørelser
og cirkulærer, som Velfærdsministeriet har udstedt i henhold til loven.
Samme dag afholdes der folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven.
Folkeafstemningen afholdes efter reglerne om folkeafstemninger i kapitel 12 i
lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af
23. juni 2008 med senere ændringer) samt de bekendtgørelser og cirkulærer,
som Velfærdsministeriet har udstedt i henhold til loven.
Efter reglerne i folketingsvalglovens og Europa-Parlamentsvalglovens kap. 8
kan vælgere, der er forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen,
afgive brevstemme til den kommune, hvor de er optaget på valglisten.
Fristerne for brevstemmeafgivning er de samme for Europa-Parlamentsvalget
og folkeafstemningen om tronfølgeloven.
Brevstemmeafgivning på folkeregistrene kan således finde sted fra 3 måneder før valgdagen, dog senest næstsidste hverdag før valgdagen. Der kan
således brevstemmes fra og med lørdag den 7. marts 2009 til og med fredag den 5. juni 2009 (grundlovsdag). Da folkeregistrene normalt holder lukket
lørdag og søndag, vil der dog i praksis tidligst kunne brevstemmes fra og med
mandag den 9. marts 2009.
Uanset, at den 5. juni 2009 er grundlovsdag, og kommunens folkeregister/borgerservicecenter måtte holde lukket på grundlovsdag, skal folkeregistrene/borgerservicecentrene mindst ét sted i kommunen holde åbent for brevstemmeafgivning den 5. juni 2009 i mindst nogle timer. Velfærdsministeriet har
endvidere henstillet over for kommunerne, at også de øvrige folkeregistre/borgerservicecentre i kommunen holder åbent nogle timer den pågældende
dag.
Ministeriet skal anmode Beredskabsstyrelsen om at sørge for, at de tjenestegørende personel i fornødent omfang bliver gjort bekendt med foranstående.
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