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Kommunal- og regionalvalget den 21. november 2017 nærmer sig med hastige skridt,
og i kommunerne arbejdes der på højtryk med alle valgforberedelserne.
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Et af parametrene for et velgennemført valg er en høj valgdeltagelse. Vi håber selvfølgelig på en flot valgdeltagelse ligesom i 2013. Et sted, hvor valgdeltagelsen dog stadig
halter lidt, er blandt de unge. Derfor er både regeringen og KL optaget af at motivere
og aktivere de unge vælgere mest muligt i forbindelse med valget. Én af måderne kan
være at arbejde for, at flere unge udpeges som tilforordnede vælgere.
Til kommunal- og regionalvalget skal der i hver kommune udpeges et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere har som bekendt bl.a. til
opgave at hjælpe med afviklingen af valget på afstemningsstederne på valgdagen,
herunder at medvirke ved stemmeoptællingen.
Lovgivningen indeholder ikke nærmere regler om, hvor mange tilforordnede vælgere
der skal udpeges, men forudsætter blot, at kommunalbestyrelsen udpeger det nødvendige antal.
Tilforordnede vælgere udpeges af kommunalbestyrelsen efter forholdstal under ét,
dvs. i forhold til den repræsentation, som partierne har i kommunalbestyrelsen. Enhver
vælger har pligt til at påtage sig hvervet som tilforordnet vælger. Alle vælgere – også
kandidater – kan udpeges som tilforordnede vælgere. De tilforordnede vælgere skal
have bopæl i den pågældende kommune og i øvrigt opfylde valgretsbetingelserne til
det pågældende valg, dvs. bl.a. være fyldt 18 år. Det er ikke reguleret i lovgivningen,
hvordan partierne udpeger tilforordnede vælgere.
Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL anerkender den store indsats, som de valgtilforordnede gør i kommunerne i dag. De valgtilforordnede har en væsentlig del af æren
for, at kommunerne er i stand til at afvikle velfungerende valg, der lever op til alle demokratiske forskrifter.
Nogle kommuner oplever imidlertid, at det er en udfordring at finde et tilstrækkeligt
antal tilforordnede vælgere. Flere steder er der derfor praksis for at rekruttere tilforordnede vælgere via opslag på kommunens hjemmeside eller via samarbejde med
almennyttige foreninger og organisationer eller fra f.eks. uddannelsessteder. Det fungerer i praksis sådan, at partierne udpeger et antal og samtidig lader forvaltningen
finde de resterende ad disse alternative kanaler.

Ved at rekruttere flere unge som tilforordnede vælgere vil de unge få praktisk indsigt i
den demokratiske afvikling af lokale valg, og de vil tilmed bidrage til at afhjælpe en
udfordring, som flere kommuner står med – at skaffe et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere.
Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL vil gerne gøre opmærksom på muligheden for
at indgå samarbejde med uddannelsesinstitutioner for på den måde at skabe interesse og opmærksomhed om at være tilforordnet blandt de unge. Det kan også ske ved,
at kommunalbestyrelsen går i dialog med partierne/listerne om mulighederne for, at
flere tilforordnede kommer fra partiernes/listernes ungdomsafdelinger.
Kommunal- og regionalvalget den 21. november 2017 er en kærkommen anledning til
at opfordre kommunerne til at være opmærksomme på disse muligheder, så flere
unge inddrages i arbejdet som tilforordnede vælgere.
Ved det kommende kommunal- og regionalvalg har mange kommuner allerede udpeget valgtilforordnede. Opfordringen til at få flere unge valgtilforordnede gælder derfor
også til fremtidige valg.
Vi ønsker jer alle et godt valg!

Med venlig hilsen

Simon Emil Ammitzbøll
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