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Til de valgansvarlige i samtlige kommuner og Dansk Blindesamfund, Danske Handicaporganisationer og IBOS –
Instituttet for Blinde og Svagsynede
 
Se venligst vedhæftede brev og informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler ved folkeafstemningen
den 1. juni 2022.

Med venlig hilsen

Camilla Leidesdorff Laudrup
Specialkonsulent
Kontoret for Demokrati, Valgenheden 
Mail: valg@im.dk

Indenrigs- og Boligministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.im.dk

Sådan behandler vi personoplysninger 
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Stormgade 2-6 

1470 København K 

Telefon 72 28 24 00 

im@im.dk 

Til samtlige kommuner og Dansk Blindesamfund, Danske 
Handicaporganisationer og IBOS – Instituttet for Blinde og 
Svagsynede 

 
cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 
 

Informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler 

Indenrigs- og Boligministeriet har udfærdiget vedlagte informationsfolder om hjælp til 

stemmeafgivning og hjælpemidler til brug for folkeafstemningen den 1. juni 2022. In-

formationsfolderen fremsendes i Word-format, således at udskriftskvaliteten kan æn-

dres efter behov. Der må ikke foretages yderligere ændringer af informationsfolderen. 

Informationsfolderen giver vælgere, der har brug for hjælp til stemmeafgivningen, de-

res pårørende og andre interesserede en kort orientering om mulighederne for at få 

hjælp til stemmeafgivningen på valgdagen og ved brevstemmeafgivningen, jf. § 99, stk. 

1, jf. § 49, stk. 2 og 4, og § 100, stk. 1, jf. § 61, stk. 4 og 6, i lov om valg til Folketinget. 

Endvidere indeholder informationsfolderen oplysning om hjælpemidler, som kommu-

nen skal stille til rådighed ved stemmeafgivningen, samt om muligheden for at ansøge 

om at skifte afstemningssted på valgdagen, hvis det hjælpemiddel, som vælgeren øn-

sker at benytte, ikke er tilgængeligt på vælgerens afstemningssted, jf. bekendtgørelse 

nr. 1499 af 12. december 2018 om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stem-

meafgivningen, samt § 47 a, stk. 2, og § 99, stk. 2, i lov om valg til Folketinget. 

Indenrigs- og Boligministeriet gør opmærksom på, at kommunerne ved folkeafstem-

ningen skal stille en overlægsplade til stemmesedlen til rådighed ved stemmeafgivning 

både på valgdagen og ved brevstemmeafgivning. For nærmere om overlægspladen til 

stemmesedlen henvises til Indenrigs- og Boligministeriets e-mail af 22. marts 2022 til 

kommunerne (med emnet ”Folkeafstemning den 1. juni 2022 - overlægsplader til 

stemmesedlen”). 

Indenrigs- og Boligministeriet opfordrer kommunerne til at gøre informationsfolde-

ren tilgængelig for vælgerne, f.eks. i borgerservice eller på kommunens hjemmeside, 

samt at videreformidle informationsfolderen til valgstyrere, tilforordnede vælgere og 

stemmemodtagere. 

Handicaporganisationerne inviteres også til at dele informationsfolderen med deres 

medlemmer, brugere og andre samarbejdspartnere. 
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Ved hvert valg får Indenrigs- og Boligministeriet henvendelser fra borgere og organi-

sationer om episoder, hvor valgstyrere og tilforordnede vælgere ikke har været til-

strækkeligt bekendt med reglerne om hjælp til stemmeafgivning. Ministeriet skal der-

for indskærpe, at kommunerne skal sikre, at valgstyrere og tilforordnede vælgere samt 

brevstemmemodtagere har modtaget tilstrækkelig instruktion, så de er bekendt med 

reglerne om hjælp til stemmeafgivning, herunder muligheden for at få hjælp alene af 

én person. 

Spørgsmål til dette brev kan sendes til valg@im.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 



                                                                             

 

  

 

DU KAN FÅ HJÆLP 

TIL AT SÆTTE DIT X 

 
 

Læs mere om, hvordan du kan få 

hjælp til at stemme ved 

folkeafstemningen den 1. juni 2022 
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Hjælp til at stemme på afstemningsdagen 

Vil du have hjælp til læse stemmesedlen eller til at 

sætte dit kryds? 

Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, 

der hjælper til ved afstemningen (en valgstyrer eller 

en valgtilforordnet). 

Alle kan få hjælp til at stemme 

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede 

eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, 

du selv har valgt. 

Du skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der 

hjælper dig, hvad du vil stemme. 

Har du et fysisk eller psykisk handicap? 

Så kan du få hjælp alene af én person. Du 

bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er 

et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der 

skal hjælpe dig. 

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at 

vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis: 

• ledsagekort  

• parkeringskort udstedt af Danske 

Handicaporganisationer  

• lægeerklæring 

• erklæring/attest fra en anden myndighed 

 



                                                                                                             

Hjælp til at brevstemme 

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du 

brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du 

hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen 

(brevstemmemodtagere). 

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få 

hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på 

samme måde som på afstemningsdagen. 

 

Hjælpemidler 

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal 

stemme: 

• Sort pen (en sort tusch) 

• Lup (forstørrer teksten op til fire gange) 

• LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere 

lysstyrke og lysfarve) 

• Overlægsplade til stemmesedlen (NYT) 

• Hæve-/sænkebord 

• CCTV (et apparat, der forstørrer teksten) 

Obs: Hæve-/sænkebord og CCTV findes ikke på 

alle kommunens valgsteder. 

Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit 

valgsted? Så kan du søge om at skifte til et andet 

valgsted i din kommune. 

Kommunen skal have din ansøgning senest 

tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00. 



                                                                                                             

Vil du vide mere? 

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at 

stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og 

Boligministeriets valghjemmeside valg.im.dk. 

 

Har du spørgsmål? 

Kontakt din kommune, hvis du for eksempel har 

spørgsmål til 

• hvilke hjælpemidler der er på dit valgsted, 

• hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du 

vil brevstemme, eller 

• hvordan du søger om at flytte valgsted. 

 

                          

                     

                                                                                                       


