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Indkomne klager i forbindelse med Byråds- og Regionsrådsvalget den 19. november 2013.
2013-47674.
Magistraten indstiller til byrådet, at indkomne klager over valget den 19. november 2013 imødekommes ved
at Valgsekretariatet foretager en nærmere undersøgelse af forholdene på afstemningsstederne Sct.
Mariæ skole og Gistrup på baggrund af indkomne klager, og
at Valgsekretariatet udarbejder en samlet evaluering af valget den 19. november 2013. Denne
evaluering vil blive fremlagt for byrådet til februar 2014.

Sagsbeskrivelse
Ifølge Lov om kommunale og regionale valg § 93, stk. 1 kan enhver vælger skriftligt indgive klage
over valget senest ugedagen efter valgdagen, hvilket vil sige den 26. november 2013. Klage afgøres
af byrådet. Klage over byrådets afgørelse kan herefter indbringes for økonomi- og indenrigsministeren.
Valgsekretariatet i Aalborg Kommune har modtaget to klager efter valget den 19. november 2013.
Jørgen B. Andersen klager den 22. november 2013 over forholdene på afstemningsstedet Sct. Mariæ skole. Der manglede lys, borde og stole, ligesom optællerne ikke rigtig fik nogen instruktion i
opgaven.
Valgsekretariatet er enig med Jørgen Andersen i, at forholdene på afstemningsstedet ikke var optimale, og sekretariatet vil til kommende valg/afstemninger enten forbedre forholdene eller finde et
helt andet afstemningssted.
Ove Andersen klager den 20. november 2013 over lange køer ved såvel udlevering af stemmeseddel
som ved stemmeboksene på afstemningsstedet i Gistrup.
Hertil skal Valgsekretariatet bemærke, at afstemningsstedet i Gistrup ved folketingsvalget i 2011
var et digitalt afstemningssted. På baggrund af en række henvendelser fra vælgere i området blev
ca. 2.300 vælgere flyttet fra Gistrup til Gigantium, og i den forbindelse blev afstemningsstedet i
Gigantium gjort digitalt. Valgsekretariat vil - ved at sammenligne med andre afstemningssteder af
tilsvarende størrelse som Gistrup – undersøge om der er behov for yderligere bemanding, valgborde
og valgbokse.
På baggrund af tilbagemeldinger fra bl.a. valgsekretærer, valgstyrerformænd og optællere vil Valgsekretariatet udarbejde en samlet evaluering af valget den 19. november 2013, og herunder vil be-
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hovet for ændringer i afstemningssteder, yderligere instruktion, øget bemanding m.v. blive nærmere
undersøgt. Denne evaluering vil blive fremlagt for byrådet i februar 2014, således at der kan tages
højde for eventuelle ændringer inden EU-valget den 25. maj 2014.
Det kan i øvrigt oplyses, at Valgbestyrelsen den 21. november 2013 modtager en anmodning om
omtælling fra Dansk Folkeparti.
Efter afholdelse af et møde svarer Valgbestyrelsen samme dag Dansk Folkeparti, at Valgbestyrelsen
ikke finder anledning til at foretage en fornyet gennemgang af stemmesedlerne. Valgbestyrelsen
gennemgår de ugyldige stemmesedler, og godkender herefter 34 stemmesedler under henvisning til
en meddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som indgår midt på dagen den 20. november
2013.
Dansk Folkeparti tager efterfølgende Valgbestyrelsens afgørelse til efterretning.
Fra Region Nordjylland har Valgsekretariatet fået en orientering om, at Regionsvalgbestyrelsen
efter en henvendelse fra Dansk Folkeparti har afslået at foretage en fornyet fintælling.

Beslutning:
Godkendt.

Byrådet
Udskrift af beslutningsprotokollen
Mødet den 16.12.2013

