Har du styr på reglerne om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler?
Tip en 13’er
1. Hvornår kan man få hjælp til stemmeafgivning?
1) Kun på valgdagen
x) Kun ved brevstemmeafgivning
2) Både på valgdagen og ved brevstemmeafgivning

2. Hvem kan få hjælp til at stemme?
1) Kun personer med et fysisk eller psykisk handicap
x) Alle
2) Kun personer over 60 år

3. Hvem kan få hjælp alene af én person, som de selv udpeger?
1) Kun personer med fysisk eller psykisk handicap
x) Ingen
2) Alle

4. Skal en vælger altid have hjælp til at stemme, hvis vælgeren har et synshandicap?
1) Nej, det er frivilligt
x) Ja, altid
2) Ja, hvis vælgeren har mobilitystok eller førerhund

5. Hvad gør du, hvis du er i tvivl om reglerne for at kunne få hjælp til stemmeafgivning
eller anvende hjælpemidler?
1) Spørger valgstyrerformanden eller kommunens medarbejder på valgstedet
x) Ingenting
2) Følger reglerne fra sidste gang

6. Hvis du hjælper en vælger med at stemme, har du så tavshedspligt?
1) Nej
x) Ja, men kun oplysningen om, hvad vælgeren har stemt
2) Ja, både oplysningen om, hvad vælgeren har stemt, og at vælgeren overhovedet har
stemt
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7. Hvem må anvende hjælpemidler ved stemmeafgivning?
1) Kun personer over 60 år
x) Kun personer med et fysisk eller psykisk handicap
2) Alle

8. Hvornår kan man anvende hjælpemidler til stemmeafgivning?
1) Både på valgdagen og ved brevstemmeafgivning
x) Kun på valgdagen
2) Kun ved brevstemmeafgivning

9. Hvilke hjælpemidler skal være på alle valgsteder på valgdagen?
1) Sort pen, lup og LED-lampe
x) Hæve-/sænkebord, lup og LED-lampe
2) Sort pen, CCTV (forstørrelsesapparat med skærm) og LED-lampe

10. Må en vælger tage sit eget hjælpemiddel med?
1) Nej
x) Ja
2) Ja, men kun et særligt skriveredskab

11. Hvilken myndighed har lavet en informationsfolder om hjælp til stemmeafgivning
og hjælpemidler?
1) Danske Regioner
x) Indenrigs- og Boligministeriet
2) Kommunernes Landsforening

12. Må du kontakte Indenrigs- og Boligministeriet, hvis du har et spørgsmål om reglerne om hjælp til stemmeafgivning eller hjælpemidler?
1) Nej
x) Ja, men kontakt gerne den valgansvarlige i kommunen først
2) Ja, men først efter valget

13. Hvad gør du, hvis en vælger er utilfreds med hjælpen?
1) Vejleder om at klage efter valget
x) Beklager, men sender venligt vælgeren afsted
2) Kontakter valgstyrerformanden eller kommunens medarbejder på valgstedet for at
være sikker på, at reglerne er overholdt. Hvis vælgeren herefter fortsat er utilfreds,
gives klagevejledning.
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Svar til Tip en 13’er om hjælp til stemmeafgivning og hjælpemidler
Spørgsmål 1: 2) Både på valgdagen og ved brevstemmeafgivning
Spørgsmål 2: x) Alle
Spørgsmål 3: 1) Kun personer med fysisk eller psykisk handicap
Spørgsmål 4: 1) Nej, det er frivilligt
Spørgsmål 5: 1) Spørger valgstyrerformanden eller kommunens medarbejder på valgstedet
Spørgsmål 6: 2) Ja, både oplysningen om, hvad vælgeren har stemt, og at vælgeren overhovedet har stemt
Spørgsmål 7: 2) Alle
Spørgsmål 8: 1) Både på valgdagen og ved brevstemmeafgivning
Spørgsmål 9: 1) Sort pen, lup og LED-lampe
Spørgsmål 10: x) Ja
Spørgsmål 11: x) Indenrigs- og Boligministeriet
Spørgsmål 12: x) Ja, men kontakt gerne den valgansvarlige i kommunen først
Spørgsmål 13: 2) Kontakter valgstyrerformanden eller kommunens medarbejder på valgstedet for at være
sikker på, at reglerne er overholdt. Hvis vælgeren herefter fortsat er utilfreds, gives klagevejledning.

Du finder svarene på side 3.
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