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Oversigt
over
tidsfristerne
ved folketingsvalget
torsdag den 15. september 2011
Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for
de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold til folketingsvalgloven. I det følgende
gives en oversigt over disse tidsfrister.

Fredag den 26. august 2011 – valgets udskrivelse
Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer til valgbestyrelsen samt valgstyrere og
tilforordnede vælgere, hvis dette ikke allerede er sket.
Kommunalbestyrelsen indrykker annoncer i de stedlige dagblade eller lokalaviser
om brevstemmeafgivningen, herunder muligheden for at brevstemme i vælgerens
hjem.
Kommunalbestyrelsen træffer de fornødne forberedelser til brevstemmeafgivningen i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen,
herunder i pleje- og ældreboliger. Kommunalbestyrelsen skal herunder fastsætte
den dag eller de dage, hvor brevstemmeafgivningen skal finde sted, samt sørge
for, at vælgere, der bor eller opholder sig i de nævnte boformer eller boliger, i god
tid, inden afstemningen skal finde sted, bliver gjort bekendt med muligheden for at
brevstemme i boformen eller boligen.
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der får personlig eller praktisk
hjælp m.v. i hjemmet eller hjemmesygepleje, og som må antages at opfylde betingelserne for at stemme i hjemmet, får udleveret et ansøgningsskema af den person, der yder den personlige eller praktiske hjælp m.v., eller af hjemmesygeplejersken eller en anden aktivt udøvende person fra hjemmesygeplejerskeordningen.
Kommunalbestyrelsen eftersender brevstemmer fra vælgere, der har brevstemt før
udskrivelse af valget (f.eks. på danske skibe i udenrigsfart), men som siden er
flyttet til en anden kommune, til den nye bopælskommune.
Vælgere kan, når valget er udskrevet, ansøge folkeregisteret/borgerservicecentret i
opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet.
Anmeldelse af kandidater, meddelelse om godkendte kandidater, anmeldelse af
nominering af kandidater og anmeldelse af partiliste kan tidligst indleveres til anmeldelsesmyndigheden, når valget er udskrevet.

Side 2

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsender en foreløbig fortegnelse over de opstillingsberettigede partier og disses bogstavbetegnelser.
I Danmark, herunder på danske havanlæg på dansk område, kan man begynde at
brevstemme. På folkeregistrene/borgerservicecentrene skal man kunne brevstemme fra denne dag.
Alle lørdage inden for 3 uger før valgdagen torsdag den 15. september 2011,
dvs. lørdag den 27. august 2011, lørdag den 3. september 2011 og lørdag den 10.
september 2011
Det vil være hensigtsmæssigt at holde folkeregistrene/borgerservicecentrene åbne
nogle timer for brevstemmeafgivning.
Søndag den 28. august 2011 – 18 dage før valgdagen
Skæringsdato for optagelse af tilflyttere fra Færøerne og Grønland på valglisten.
Skæringsdato for sletning fra valglisten ved fraflytning fra Danmark til Færøerne
eller Grønland.
Onsdag den 31. august 2011 – 15 dage før valgdagen
1) - kl. 12. Sidste frist for anmeldelse af nye partier til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet udsender derefter snarest en endelig fortegnelse over de
opstillingsberettigede partier og disses bogstavbetegnelser, såfremt der er nogen ændringer i forhold til den foreløbige fortegnelse, der er udsendt ved valgets udskrivelse, se ovenfor.
2) Skæringsdato for optagelse af tilflyttere fra en anden kommune på valglisten.
3) Skæringsdato for optagelse af personer, der flytter inden for kommunen, på
valglisten under den nye bopæl.
4) Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR (Det Centrale
Personregister) af
- anmeldelser om flytning,
- iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige
handleevne, jf. værgemålslovens § 6,
- erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret, samt
- dødsfald i de særlige tilfælde, hvor dødsfald indberettes af kommunalbestyrelsen og ikke af sognemyndigheden.
Indberetningerne til CPR sker til brug for den maskinelle udskrivning af valglisten
over de vælgere, der denne dag er bopælsregistreret i CPR med adresse i kommunen (15.-dagsvalglisten).
5) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende
afstemningsområder (valgdistrikter) til CPR’s vejregister.
6) Sidste frist for kommunalbestyrelsens indberetning af ændringer vedrørende
afstemningssteder til kommunens databehandler.

Side 3

Søndag den 4. september 2011 – 11 dage før valgdagen
- kl. 12. Sidste frist for at indlevere kandidatanmeldelser til anmeldelsesmyndigheden.
- kl. 12. Sidste frist for at trække en kandidatanmeldelse tilbage over for anmeldelsesmyndigheden.
Anmeldelsesmyndigheden skal denne dag efterse sin postkasse og elektroniske
post. Endvidere skal anmeldelsesmyndigheden afhente sin post lørdag den 3. september 2011.
Mandag den 5. september 2011 – 10 dage før valgdagen

1) - kl. 12. Sidste frist for partiernes meddelelse til anmeldelsesmyndigheden om
godkendte kandidater og nominering af kandidater samt anmeldelse af partiliste. Anmeldelsesmyndigheden skal denne dag afhente sin post og efterse sin
postkasse og elektroniske post. Anmeldelsesmyndigheden går i gang med at
udarbejde en fortegnelse over de kandidater, der er opstillet i storkredsen.
2) Indenrigs- og Sundhedsministeriet bekendtgør senest denne dag i landets
dagblade
- dag og tid for afstemningen
- at der vil blive sendt valgkort ud til vælgerne, samt
- at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller modtagelse af
valgkort med et fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommunalbestyrelsen.
3) - kl. 12. Sidste frist for at ansøge folkeregistret/borgerservicecentret i opholdskommunen om at brevstemme i hjemmet (da 12.-dagen før valgdagen er en
lørdag, forlænges fristen for at ansøge om at brevstemme i hjemmet til den
førstkommende mandag kl. 12).

Onsdag den 7. september 2011 – 8 dage før valgdagen
Kommunalbestyrelsen skal have modtaget de maskinelt udskrevne 15.dagsvalglister. Kommunalbestyrelsen skal også have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort for vælgere optaget på 15.-dagsvalglisten, hvis det er kommunalbestyrelsen og ikke kommunens databehandler, der skal aflevere valgkortene til
postbesørgelse.
Kommunalbestyrelsen sørger for manuel rettelse af disse valglister.
Kommunalbestyrelsen vil senest denne dag have modtaget fortegnelser fra anmeldelsesmyndigheden over de kandidater, der er opstillet i storkredsen. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgerne fra denne dag kan gøre sig bekendt med
fortegnelsen ved brevstemmeafgivning på folkeregistre/borgerservicecentre, i visse
boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i
pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem.

Side 4

Fortegnelsen fra anmeldelsesmyndighederne over de kandidater, der er opstillet i
storkredsene, forventes fra denne dag at være tilgængelig på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside valg.im.dk.

Torsdag den 8. september 2011 – 7 dage før valgdagen
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 hertil fra udlandet (dvs. ikke Færøerne eller Grønland).

3)

Personer, der har valgret til Folketinget uanset udlandsophold, jf. lovens § 2,
og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i CPR som udrejst og
har ansøgt om at blive optaget på valglisten, skal optages på valglisten (udlandsdanskervalglisten), hvis kommunalbestyrelsen eller Valgnævnet har truffet afgørelse herom senest denne dag.
Kommunen afhenter post og efterser sin postkasse og elektroniske post 7.dagen før valgdagen for samme dag at behandle anmeldelser om tilflytning fra
udlandet og ansøgninger om optagelse på valglisten fra udlandsdanskere,
kommunen har modtaget senest denne dag.

4)

Skæringsdato for kommunalbestyrelsens indberetninger til CPR af
- anmeldelser om tilflytning fra udlandet, (dvs. ikke Færøerne eller Grønland)
- iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige
handleevne, jf. værgemålslovens § 6, samt
- erhvervelse eller fortabelse af dansk indfødsret.
Indberetningerne til CPR sker til brug for den maskinelle udskrivning af en
valgliste over de vælgere, der ikke er optaget på 15.-dagsvalglisten, men som
senest 7 dage før valgdagen er flyttet til kommunen fra udlandet eller har fået
ophævet værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. 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 uanset udlandsophold,
til brug for den maskinelle udskrivning af en særlig valgliste over disse vælgere (udlandsdanskervalglisten).

Fredag den 9. september 2011 – 6 dage før valgdagen
Kommunens databehandler skal aflevere de maskinelt udskrevne valgkort for de
vælgere, der er optaget på den maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste, til
postbesørgelse.

Lørdag den 10. september 2011 – 5 dage før valgdagen

Side 5

Vælgerne skal have modtaget de maskinelt udskrevne valgkort.
Kommunalbestyrelsen skal have modtaget den maskinelt udskrevne udlandstilflyttervalgliste og udlandsdanskervalgliste.
Kommunalbestyrelsen sørger for manuel rettelse af disse valglister.

Tirsdag den 13. september 2011 – næstsidste hverdag før valgdagen
Sidste dag for afgivning af brevstemme i Danmark, herunder på danske havanlæg
på dansk område.
Folkeregistrene/borgerservicecentrene skal mindst ét sted i kommunen holde
åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer. Det vil i øvrigt være hensigtsmæssigt at holde også de øvrige folkeregistre/borgerservicecentre i kommunen
åbent for brevstemmeafgivning nogle timer den pågældende dag.

Onsdag den 14. september 2011 – dagen før valgdagen
Valgstyrerne kan begynde undersøgelsen af, om brevstemmer kan komme i betragtning. Undersøgelsen skal være færdig, inden afstemningen begynder på valgdagen.
For at komme i betragtning skal brevstemmer være modtaget af valgstyrerne, inden afstemningen begynder.
Kommunen afhenter post og efterser sin postkasse denne dag for at sikre, at brevstemmer rettidigt kan afleveres til vedkommende valgstyrere.
Valgbestyrelsen skal aflevere stemmesedler og opslag til kommunalbestyrelserne i
god tid, inden afstemningen begynder.

Valgdagen torsdag den 15. september 2011
Afstemning kl. 9-20. Stemmeoptælling på afstemningsstederne. Indberetning af
resultatet til valgbestyrelsen og til Danmarks Statistik.

Fredag den 16. september 2011 – dagen efter valgdagen
Kommunalbestyrelsen sørger for, at stemmematerialet er til stede ved fintællingen.
Valgbestyrelsen foretager senest dagen efter valgdagen fintælling for hele opstillingskredsen, udarbejder valgbog og sender samme dag en attesteret kopi af valgbogen m.v. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og en attesteret kopi af valgbogen
m.v. til Danmarks Statistik. Valgbestyrelsen sender samtidig en annulleret stemmeseddel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Side 6

Torsdag den 22. september 2011 – ugedagen efter valgdagen
Sidste frist for at klage over valget. Klager skal stiles til Folketinget og sendes til
Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Torsdag den 29. september 2011 – 12 hverdage (inkl. lørdag) efter valgdagen
- kl. 12. Det nyvalgte Folketing træder sammen, hvis kongen (statsministeren) ikke
har indkaldt det til møde forinden.
Når Folketinget endeligt har afgjort eventuelle klager over valget, tilintetgøres valglister og valgkort samt stemmesedler og brevstemmemateriale.

