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Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for 

valgdagen.  

 

Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme på afstemningsstedet. 

 

Vejledning til valgstyrere og tilforordnede 

 

For at sikre, at de politisk udpegede vælgere og frivillige er forberedt, når de møder på 

afstemningsstedet kl. 07.15, er følgende vejledning lavet.   

Her fortælles generelt om valgdagen og de forskellige opgaver, som skal udføres på valgdagen. 

Vejledningen er kun vejledende, da der er forskel på afstemningsstederne, lokale forhold og 

traditioner.  

Valgdagen 
Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til kommunal- & regionsvalget. 

På afstemningsstedet er følgende bemanding til stede: 

Sekretærer, listeførere, valgstyrerformand, valgstyrere og tilforordnede vælgere. 

Sekretærer og listeførere er alle administrative ansatte fra Esbjerg kommune.  

Valgformanden er sammen med sekretæren og de øvrige administrative medarbejdere ansvarlige for 

valgdagens forløb. 

Navneskilte  
Der udleveres navneskilte til alle, der hjælper på valgstedet. Navneskiltet skal bæres synligt.  

Politiske emblemer, mærkater og lignende  
De personer, som hjælper med afvikling af afstemningen, må ikke bære emblemer, mærkater, 

smykker og lignende, der agiterer for et bestemt synspunkt i forhold til aktuelle politiske spørgsmål 

eller i øvrigt giver udtryk for.  

Forplejning 
Der vil formiddag og eftermiddag blive serveret kaffe/the med brød. Herudover serveres frokost og 

aftensmad. Der vil desuden blive sørget for drikkevarer og frugt.  

På de afstemningssteder, hvor det er muligt at tilberede mad, vil forplejningen ske derfra. Hvor det 

ikke er muligt, vil forplejningen komme fra kantinen på Esbjerg Rådhus.  
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Inden valgstedet åbnes aftales spisetider og holdinddeling ved spisning.  

Pressens adgang 
Det er valgstyrerne på det enkelte afstemningssted, der afgør om og på hvilken måde pressen, 

herunder tv-reportagehold, skal have adgang til stemmelokalerne. 

Pressen må ikke rette henvendelse til vælgerne, før de har afgivet deres stemme. 

Mobiltelefoner 
Det er kun sekretærerne, der må anvende mobiltelefon i valglokalet. Alle øvrige telefonsamtaler skal 

foretages uden for lokalerne. 

Pauser 
Det sikres ved indbyrdes aftaler på de enkelte afstemningssteder, at alle funktioner er bemandet, når 

der holdes pauser.  

Det er muligt at forlade afstemningsstedet et kortere tidsrum for selv at stemme, såfremt dette er 

aftalt med sekretæren og valgformanden, og det er sikret, at der stadigvæk er den fornødne 

bemanding til rådighed. 

Før afstemningsstedet åbner 

Mødetidspunkt 
Administrative hjælpere er indkaldt til at møde på afstemningsstederne kl. 6.30. Politiske tilforordnede 

og valgstyrere er indkaldt til kl. 7.15. (For afstemningsstedet på Mandø er det klokken 8.15). 

Klargøring af afstemningssted 
Inden afstemningen begynder, skal formand og valgstyrerne kontrollere opstilling af stemmeborde og 

sørge for, at alt er parat til valget.  

I hvert stemmerum skal der være en blyant og et skilt med anvisning på, korrekt udfyldelse af 

stemmesedlen. 

I afstemningslokalet skal der et par steder være opsat kandidatlister samt vejledning til, hvordan man 

stemmer. Der skal være opsat skilte med angivelse af ”Indgang”.  

Opgavefordeling på afstemningsstedet 

Valgstyrerformanden 
Valgstyrerformanden har ansvaret for valgets forløb på afstemningsstedet. Dette foregår i tæt 

samarbejde med sekretæren, de øvrige administrative og valgstyrerne.  

Valgstyrerformandens opgaver i løbet af dagen er: 

• at åbne valget kl. 8.00 med en tale (På Mandø er det klokken 9.00).  
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• at åbne stemmekasserne for de første vælgere, så disse kan se, at de er tomme, hvorefter 

stemmekasserne plomberes 

• i samarbejde med sekretæren at udpege valgstyrere/tilforordnede vælgere til at overvære, at 

vælgerne lægger stemmesedlerne i de korrekte stemmekasser 

• at afslutte afstemningen kl. 20.00 efter at have sikret sig, at der ikke er flere vælgere, der 

ønsker at stemme  

• i samarbejde med sekretæren at instruere valgstyrere/tilforordnede vælgere i optælling samt 

overvære denne 

Valgstyrer 
Valgstyrernes opgaver i løbet af dagen er: 

• at sørge for ro og orden på afstemningsstedet 

• yde hjælp til vælgere, der anmoder om det 

• at hjælpe med optælling af stemmer, indtil denne er helt færdig 

• har sammen med sekretæren ansvar for, at der føres en afstemningsbog for valget  

• at være til stede under hele stemmeoptællingen og underskrive afstemningsbogen 

• at hjælpe med nedpakning af valgmateriale efter optælling 

 

Tilforordnede vælgere 
De tilforordnede har følgende opgaver i løbet af dagen: 

• at yde bistand til vælgere 

• at overvære at vælgeren lægger de sammenfoldede stemmesedler i de rigtige stemmekasser 

efter endt afstemning 

• at overvære at vælgerne ikke kommer til at tage stemmesedlerne med ud af valglokalet 

• at hjælpe med optælling af stemmer, indtil denne er helt færdig. 

• at hjælpe med nedpakning af valgmateriale efter optælling 
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Valghandlingen 

Åbningen af afstemningsstedet 
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Valgstyreformanden åbner valget kl. 8.00 i overværelse af de første vælgere. Herefter åbnes 

stemmekasserne - som skal være tomme - og forevises for de tilstedeværende, hvorefter 

stemmekasserne forsegles med strips, og valghandlingen kan begynde.  

Afstemningen i løbet af dagen 
 

Når vælgerne kommer ind i valglokalet skal de henvende sig til valglisteføreren ved 

valgbordet og afleverer valgkortet til valglisteføreren.  

  

Forinden stemmesedler udleveres, skal vælgeren oplyse sin fødselsdato, herunder årstal.  

 

Når listeføreren har afkrydset vælgeren, udleveres stemmesedlen.  

 

Vælgeren skal straks begive sig ind i stemmerummet, hvor ingen andre må være til stede, 

medmindre der er tale om vælgere, der har anmodet om hjælp. 

 

Når stemmesedlen er afkrydset, sammenfolder vælgeren denne, således at andre ikke kan se, 

hvordan vælgeren har stemt. Stemmesedlerne lægges straks (i overværelse af tilforordnede 

vælgere) i stemmekassen. 

 

Det er vigtigt, at stemmesedlerne lægges i stemmekasserne og ikke fjernes fra 

valglokalet - ellers stemmer regnskabet ikke!  

 

Hvis vælgeren sætter sit kryds forkert 
En vælger kan få ombyttet sin stemmeseddel ved listeføreren, hvis de er fejlagtigt afkrydset 

eller ved uagtsomhed er gjort ubrugelige. Ombytning kan ikke ske, efter at stemmesedlen er 

lagt i stemmekasserne.  

 

Det er en ufravigelig regel, at en ny stemmeseddel kun kan udleveres mod, at den 

ubrugeliggjorte stemmeseddel tilbageleveres. 

 

Mangler vælgeren sit valgkort 
Har vælgeren ikke medbragt sit valgkort, identificeres vælgeren ved opgivelse af navn, bopæl 

og fødselsdato. I tvivlstilfælde kan anmodes om legitimation, herunder billedlegitimation.  

For elektroniske valglister: kontaktes sekretæren, som udskriver et nyt valgkort. 

For manuelle valglister: findes vælgeren på valglisten, så udfylder valglisteføreren et nyt 

valgkort.  

Hvis vælgeren har afgivet brevstemme 
Vælgere kan ikke stemme på valgdagen, hvis de har afgivet en brevstemme, som er 

taget i betragtning. Vælgeren skal henvende sig til listeføreren.   

 

Hvis vælgeren ikke er opført på valglisten 
Hvis en vælger henvender sig og ønsker at afgive sin stemme, men ikke er opført i 

valglisten, skal sekretæren henvende sig til Borgerservicecenter Esbjerg på tlf. 76 16 10 89 

(Heidi) eller 76 16 10 95 (Christian).  
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Valgkort 
De valgkort, som listeføreren modtager fra vælgerne, og som listeføreren eller sekretæren 

udskriver for de vælgere, som ikke har modtaget valgkort, skal opbevares på 

afstemningsstedet i de udleverede papæsker til valgkort. 

 

Stemmeseddelregnskab 
Sekretæren er ansvarlig for beholdningen af stemmesedler, der er udleveret til valgbordet.  

Der er medsendt skemaer til opgørelse af stemmesedler (stemmeseddelregnskab). 
 

Valgret  
Valgret har alene vælgere, som er optaget på valglisten. 

Hvem kan stemme? Hvem kan ikke stemme? 
Alle, der har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget kan stemme 

ved valget. 

 

Hjælp til stemmeafgivning 
Når vælgere, der ikke selv kan foretage afstemningen, ønsker hjælp til stemmeafgivningen, må der 

tilkaldes to valgstyrere eller tilforordnede. Den ene af valgstyrerne eller tilforordnede kan erstattes af 

en person, som vælgeren selv udpeger.  

Hvis en vælger skal have hjælp til afkrydsning af stemmesedlen, må alene enten de to 

valgstyrere/ tilforordnede, der yder hjælpen, eller, den af vælgeren selv udpegede hjælper, medvirke.  

 

De, der forestår afstemningen, må ikke under afstemningen give en vælger råd eller opfordring 

med hensyn til, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren skal stemme på.  

De, der medvirker ved afstemningen, har endvidere tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte 

erfare om en vælgers stemmeafgivning. 

 

En kandidat til valget, må gerne yde hjælp, hvis vælgeren udtrykkeligt beder kandidaten om hjælp.  

Hjælp til afkrydsning af stemmesedlen må kun ydes, hvis vælgeren umiddelbart og utvetydigt kan 

fortælle, på hvilken kandidat eller liste (parti), vælgeren ønsker at stemme.  

En medbragt seddel, der beskriver kandidaten eller listen (parti) er ikke nok. Vælgeren skal selv være 

til stede.  

Stemmeafgivning uden for valglokalet 
Hvis en vælger skal afgive sin stemme uden for valglokalet pga. manglende førlighed, svaglighed eller 

lignende, skal de to valgstyrere/tilforordnede efter at have sikret sig vælgerens identitet, bringe 

stemmesedlen ud til vælgeren og - efter at vælgeren har stemt og sammenfoldet stemmesedlen og 

lagt den ned i en transportabel stemmekasse - bringe stemmekassen tilbage til stemmelokalet, hvor 

den opbevares forsvarligt.  

De transportable stemmekasser skal under hele valgdagen holdes forseglet med en strips. 
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Hvis en vælger, der afgiver stemme uden for stemmelokalet, skal have hjælp til afkrydsning af 

stemmesedlen, må alene enten de to valgstyrere eller tilforordnede vælgere, der yder hjælpen, eller, 

den af vælgeren selv udpegede hjælper, medvirke.  

 

De, der forestår afstemningen, må ikke under afstemningen give en vælger råd eller opfordring 

med hensyn til, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren skal stemme på.  

De, der medvirker ved afstemningen, har endvidere tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte 

erfare om en vælgers stemmeafgivning. 

 

En kandidat, der er opstillet til et eller begge valg, må ikke som valgstyrer eller tilforordnet vælger yde 

hjælp til stemmeafgivning. Dette gælder dog ikke, hvis vælgeren har udpeget kandidaten som 

personlig hjælper. 

Statistik 
Sekretærerne indberetter statistik. Det sker henholdsvis kl. 11.30, 15.00 og 18.00.  

Lukning af valgsted og optælling af stemmer 

Afstemningens afslutning 
Stemmeafgivningen slutter, når der efter kl. 20.00 ikke har meldt sig flere vælgere for at afgive 

stemme, efter at valgformanden nøje har sikret sig, at der ikke er flere, som ønsker at afgive stemme.  

Optælling af stemmer finder sted umiddelbart herefter. 

Valgformanden er i samarbejde med sekretæren ansvarlig for optællingen og instruerer valgstyrer og 

tilforordnede herom.  

Valgformanden og valgsyrerne skal underskrive afstemningsbogen efter endt optælling.  

Ingen må forlade afstemningsstedet før afstemningsbogen er underskrevet og valgmaterialet er pakket 

ned.  

Pakning 
Stemmesedlerne skal pakkes ned i plastposer. Plastposerne pakkes ned i flyttekasser. Både poser og 

kasser skal forsynes med labels med afstemningsstedets navn.  

Alt valgmateriale skal pakkes ned. 

 


