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Punkt 2.

Valg til Europaparlamentet og Folkeafstemning den 25. maj 2014.
2014-14138.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der indkaldes 448 formænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere fra partierne til bemanding af
afstemningsstederne,
at vederlaget til valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal udgøre 1.600 kr. pr.
person,
at digital valgliste køres til begge valg på de 9 største afstemningssteder,
at vederlaget til valgsekretærer skal udgøre 4.800 kr. pr. person, og
at timelønnen til optællere udgør en timeløn på 179,35 kr. + 100% overbetaling.

Sagsbeskrivelse
Valgsekretariatet orienterer om afholdelsen af Europaparlamentsvalget og Folkeafstemningen om
patentdomstolen den 25. maj 2014.
På baggrund af brevet fra Økonomi og Indenrigsministeriet den 31. januar 2014, bilag A, skal der til
valget den 25. maj 2014 være to valglister – en til hvert valg. Dette skyldes, at det er to forskellige
personkredse, som kan stemme til de to valg. Dermed skal vælgeren først krydses af i en valgliste
og have udleveret stemmeseddel, og efterfølgende krydses af i næste valgliste og have stemmeseddel udleveret.
Med udgangspunkt i at valgdeltagelsen ved Europaparlamentsvalget og Folkeafstemningen om
tronfølgeloven i 2009 i Aalborg Kommune var på henholdsvis 46,06% til Europaparlamentsvalget
og 54,39%, minimeres antallet af valgborde på afstemningsstederne ud fra antallet af vælgere.
Digital valgliste
Da der på de afstemningssteder, som har digital valgliste, skal etableres to uafhængige netværk, et
til hvert valg, vil der til valget den 25. maj 2014 alene blive etableret digital valgliste på de ni største afstemningssteder, tilsvarende de som havde digital valgliste til Kommunal- og Regionsrådsvalget den 19. november 2013.
For at kunne benytte digital valgliste, skal der være tre pc’ere i netværk pr. valgliste, to pc’ere til
valgborde og en sekretær-pc. Antallet af valgborde skæres på de fem største afstemningssteder ned
til tre pr. valg, de resterende afstemningssteder får to valgborde, pr. valg. Det betyder, at der skal
bruges 32 pc’ere pr. valg, altså 64 pc’ere i alt.
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Bemanding
Fra partierne indkaldes 31 valgstyreformænd, 124 valgstyrere og 293 tilforordnede vælgere, altså i
alt 448 personer til bemanding af afstemningsstederne, mens der indkaldes ca. 67 valgsekretærer og
valgsekretærmedhjælpere til afstemningsstederne. Ved Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2013
deltog 31 formænd, 124 valgstyrere og 236 tilforordnede vælgere, altså i alt 391 personer.
Derudover indkaldes 226 optællere, som møder ind kl. 19.30 og er klar til optælling ved valgets
afslutning kl. 20.00.
Valgstyrerformænd, valgstyrere og de tilforordnede vælgere møder ind kl. 8.30 på valgdagen, indtil
optællingen er afsluttet, hvilket forventes at være mellem kl. 24.00/01.00. Ifølge § 28, stk. 2 i Europa-Parlamentsloven, jf. Folketingsvalglovens § 68, stk. 1, skal de tilforordnede vælgere deltage i
optælling af de afgivne stemmer, og valgstyrerformænd og valgstyrere skal underskrive afstemningsbogen, når optællingen er afsluttet.
Derudover indkaldes valgsekretærerne og valgstyrerformænd og en ekstra valgstyrer pr. afstemningssted til kontrol af brevstemmer lørdag den 24. maj kl. 8.00 i Aalborg Kongres og Kultur Center. Valgsekretærerne deltager desuden i fintællingen i Aalborg Kongres og Kultur Center mandag
den 26. maj i tidsrummet 08.00 – 13.00.
Under henvisning til Europa-Parlamentslovens § 17, stk. 2, jf. Folketingsvalglovens § 31, stk. 3
foreslår Valgsekretariatet, at vederlaget til valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere
i 2014 skal udgøre to diæter á 800 kr., i alt 1.600 kr., da valget holdes en søndag. Ved Kommunalog Regionsrådsvalget i 2013 fik de udbetalt 790 kr.
Valgsekretariatet foreslår endvidere, at vederlaget for valgsekretærer i 2014 skal udgøre seks diæter
á 800 kr., i alt 4.800 kr., da valget holdes en søndag. Ved Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2013
fik de udbetalt 3.160 kr.
Vederlaget for optællere udgør i 2014 en time løn på 179,35 kr. Efter gældende overenskomst udbetales for minimum tre timer, og da valget holdes en søndag er der 100% overbetaling.
Budget 2014
Der er i budget 2014 afsat 4,3 mio kr. til afholdelse af Europaparlamentsvalget.
Forventet omkostning
Det forventes at den samlede omkostning til afholdelsen af Europaparlamentsvalget og Folkeafstemningen om Patentdomstolen er på ca. 6,7 mio. kr.
Budget:
Afstemningssteder

1.110.000 kr.
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Diverse

70.000 kr.

Information, skiltning mv.

280.000 kr.

Kandidatlister, stemmesedler, brevstemmemateriale mv.

450.000 kr.

IT

375.000 kr.

KMD
Porto (Udsendelse af valgkort)
Licens og driftsafgift til valgudskrivelse
Licens og driftsafgift til brevstemmeprotokol
Licens og driftsafgift til digital valgliste
Valgopgørelse EU-Parl. Valg
Valgopgørelse folkeafstemning
Diverse (kursus og print af valglister)

1.020.000 kr.
850.000 kr.
270.000 kr.
360.000 kr.
90.000 kr.
55.000 kr.
155.000 kr.

2.800.000 kr.

Personale (diæter, forplejning mv.)

1.650.000 kr.

I alt

6.735.000 kr.

Brev fra Økonomi og Indenrigsministeriet vedr. valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen
om Patentdomstolen den 25. maj 2014
Beslutning:
.
Anbefales, idet merudgiften på 2,4 mio. kr. i forhold til budgettet søges dækket ind under bevillingen til sektor Fælles kommunale udgifter.
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