Magistraten

Punkt 4.

Godkendelse af vederlag/diæter til Europa-Parlamentsvalget 26. maj 2019
2019-035949
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende vedrørende Europa-Parlamentsvalget
den 26. maj 2019:
At der indkaldes 310 formænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere fra partierne til bemanding af
afstemningsstederne, og
at de valgstyrerformænd og valgstyrere, som deltager i kontrol af brevstemmer lørdag den 25. maj 2019
vederlægges med en diæt på 425,00 kr.,
at valgbestyrelsens medlemmer får en diæt på 425,00 kr. for møder, der varer under 4 timer, og en diæt på
850,00 kr. for møder der varer længere end 4 timer (der gives ikke diæter til borgmester eller
magistratsmedlemmer),
at

der ikke skal ydes befordringsgodtgørelse til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer,

at vederlaget til valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere for varetagelse af valgopgaver
søndag den 26. maj 2019 skal udgøre 1.700,00 kr. pr. person, og
at

udgiften skal dækkes ind via budgettet på 4,2 mio. kr., der er afsat til Europa-Parlamentsvalget.

Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fra partierne indkaldes 31 valgstyrerformænd, 124 valgstyrere og 155 tilforordnede vælgere, altså i alt 310
personer til bemanding af afstemningsstederne i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget den 26. maj
2019.
Valgstyrerformænd, valgstyrere og de tilforordnede vælgere møder ind på afstemningsstederne kl. 8.30 på
valgdagen indtil optællingen er afsluttet, hvilket forventes at være mellem kl. 22.00/23.00. Ifølge § 16, stk. 1 i
Europa-Parlamentsloven jf. Folketingsvalglovens § 29, stk. 6 og § 30, stk. 1 jf. § 68, stk. 1 skal valgstyrerne
og de tilforordnede vælgere deltage i optælling af de afgivne stemmer, og valgstyreformænd og valgstyrere
skal underskrive afstemningsbogen, når optællingen er afsluttet.
Derudover indkaldes valgstyreformænd og en ekstra valgstyrer pr. afstemningssted til kontrol af
brevstemmer lørdag den 24. maj kl. 8.00 i Aalborg Kongres og Kultur Center.
I lov om valg til Europa-Parlamentet er udgangspunktet, at valgstyrerformænd, valgstyrere og de
tilforordnede vælgere vederlægges med en diæt på 425,00 kr. for møder under 4 timer, og 850,00 kr. for
møder der varer længere end 4 timer.
Ifølge Europa-Parlamentslovens § 17, stk. 2 jf. Folketingsvalglovens § 31, stk. 3 kan byrådet beslutte, at der
enten ikke skal ydes diæter, eller at de diæter, der ydes, skal udgøre et højere eller lavere beløb. Diæterne
kan dog maksimalt udgøre 2.125,00 kr. pr. dag.
Valgsekretariatet foreslår, at vederlaget til valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere for
deltagelse i Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 skal udgøre to diæter á 850,00 kr., svarende til i alt
1.700,00 kr., da valget afholdes en søndag.
Ligeledes foreslår valgsekretariatet at de valgstyrerformænd og valgstyrere, som deltager i kontrol af
brevstemmer lørdag den 25. maj 2019 vederlægges med en diæt på 425,00 kr., da dette hverv forventes at
vare mindre end 4 timer.
Der skal ikke ydes befordringsgodtgørelse til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Valgbestyrelsens medlemmer vederlægges med diæter på 425,00 kr. for møder der varer under 4 timer, og
850,00 kr. for møder der varer længere end 4 timer.
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