Byrådet

Punkt 4.

Orientering om Folkeafstemning om forsvarsforbehold den 1. juni 2022
2022-029044
Økonomiudvalget fremsender til byrådet - orientering om følgende forhold vedrørende folkeafstemningen
den 1. juni 2022 om forsvarsforbeholdet:
• Bemanding på afstemningsstederne
• ændringer på afstemningsstederne
• adgangsforhold og hjælpemidler
• brevstemmeafgivning
• vederlæggelse
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Til orientering.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den 1. juni 2022 er der folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal deltage i det europæiske samarbejde om
sikkerhed og forsvar. I den forbindelse vil Økonomi og Erhverv orientere om følgende:
Bemanding af afstemningsstederne:
Folkeafstemningen er en fælles kommunal opgave, der skal prioriteres ved, at det indkaldte ved Aalborg
Kommune, ansatte administrative personale tildeles den arbejdsfrihed, der er nødvendig for at varetage de
opgaver, der måtte være i forbindelse med folkeafstemningens afholdelse.
Til bemanding på afstemningsstederne indkaldes 75 valgsekretærer og 150 optællere blandt det
administrative personale. Magistraten besluttede i møde den 2. oktober 2017, at valgsekretærer gives
tjenestefri med normal løn, og arbejde udover normal arbejdstid aflønnes på timebasis på baggrund af
faktiske timer.
Fra partierne indkaldes 36 valgstyreformænd, 144 valgstyrer og 179 tilforordnede vælgere, altså 359
personer til bemanding af afstemningsstederne.
Jf. bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget § 65, stk. 1 jf. § 100, stk. 1 indkaldes valgsekretærerne og to
valgstyrer pr. afstemningssted til kontrol af brevstemmer tirsdag den 31. maj kl. 16.00 i Aalborg Kongres og
Kultur Center.
På valgdagen møder valgstyrerformænd, valgstyrere og de tilforordnede vælgere ind på
afstemningsstederne kl. 7.30 indtil optællingen er afsluttet, hvilket forventes at være mellem kl. 22.00/23.00.
De tilforordnede vælgere skal, jf. bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget §§ 29, stk. 1 og 30, stk. 1 jf. §
97, stk. 1., deltage i optællingen af de afgivne stemmer, og valgstyreformænd og valgstyrere skal
underskrive afstemningsbogen, når optællingen er afsluttet.
Vedr. afstemningssteder:
Til folkeafstemningen vil der igen være 36 afstemningssteder i Aalborg Kommune, dog med nedenstående
ændringer ift. kommunal- og regionrådsvalget i november 2021.




Afstemningssted nr. 27 flyttes retur fra Østre Alle Hallen til Sønderbroskolen, som nu er færdigrenoveret
Afstemningssted nr. 34 Gug skole flyttes til Gug Hallen grundet andre aktiviteter på Gug skole
På afstemningsstederne nr. 20 Hasseris Gymnasium og nr. 34 Aalborghus Gymnasium flyttes
afstemningen fra Idrætshallerne til festsalene grundet eksamen.

Adgangsforhold og hjælpemidler:
Alle Aalborg Kommunes afstemningssteder overholder gældende krav om adgangsforhold,
handicapparkering mv.
På alle brevafstemningssteder og afstemningssteder er derudover følgende hjælpemidler til rådighed:

en LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve

en sort filtpen til brug ved udfyldelse af brevstemmesedlen

en ikke håndholdt lup

en overlægsplade.
I Borgerservice (til brug ved brevafstemning) og på valgdagen på afstemningsstedet i AKKC er der desuden:

et hæve-/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet

et CCTV (forstørrelsesapparat)
Brevstemmeafgivning:
Fra onsdag den 20. april 2022 til lørdag den 28. maj 2022 er der mulighed for at brevstemme hos
Borgerservice, på hovedbiblioteket og på lokale biblioteker. Der vil ligeledes være adgang til at brevstemme i
Aalborg Kommunes bogbusser.
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Der vil være udvidet åbningstid tre lørdage og en fredag i Borgerservice. På biblioteker og i bogbusser kan
der brevstemmes i den bemandede åbningstid.
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på et afstemningssted på
valgdagen, kan brevstemme i eget hjem. Samtidig er der mulighed for, at vælgere med handicap eller nedsat
førlighed kan ansøge om at ændre afstemningssted.
Vederlæggelse:
Under henvisning til bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget § 31, stk. 3 jf. § 97, stk. 1 udgør vederlaget
til valgstyreformænd, valgstyrer og tilforordnede vælgere til folkeafstemningen i 2022 2 diæter svarende til
880,00 kr. Derudover modtager valgstyreformænd og valgstyrere en diæt á 440,00 kr. for deltagelse i
brevstemmekontrollen den 31. maj 2022.
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