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Regionrådsvalg 2013
Regionrådsvalget tager sig bl.a. af:

• ambulancer

• lægevagt

• tog

• busser

• bosteder

• hospitaler



Kommunalvalg
Hvem kan stemme?

Følgende krav skal være opfyldt, før at man har ret til at stemme til kommunalvalg:

1. man skal være fyldt 18 år

2. man skal have fast bopæl i kommunen

3. man skal enten være

◦ dansk statsborger

◦ statsborger i et andet EU-medlemsland, Island eller Norge

◦ have haft fast bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne de sidste tre år



Kommunalvalg
Hvordan stemmer du?

Du kan stemme ved at møde op på et valgsted på selve valgdagen, eller ved at afgive din stemme før den 19.
november ved et stemmested overalt i landet.

Fem dage inden valget modtager du et valgkort med posten. Den 19. november kan du stemme ved at
henvende dig på det valgsted, der står på valgkortet. På valgstedet afleverer du dit valgkort, og modtager i
stedet to stemmesedler: En til kommunalvalget og en til regionsvalget. Dit valgkort bliver tjekket med en
personliste, og i nogle tilfælde skal du vise legitimation.

Stemmeseddelerne tager du med ind i en stemmeboks, hvor du sætter et kryds ud fra den kandidat eller parti,
som du ønsker at stemme på til kommunalvalget og til regionrådsvalget.



Kommunalvalg i Aarhus
Læs følgende artikel
Hvilke fokusområde er du mest interesseret i af dem som bliver nævnt i
artiklen? Hvorfor?

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/KV13/Fakta/Aarhus.htm


Kommunalvalg i Aarhus
Undersøg i grupper de enkelte partiers kommunale mærkesager. Find de 3-5 vigtigste.

• Socialdemokraterne - Jacob Bundsgaard

• Venstre

• Radikale Venstre

• Det konservative folkeparti

• Seniorpartiet

• Socialistisk Folkeparti

• Liberal Alliance

• Kristendemokraterne

• Dansk Folkeparti

• Danskernes Parti

• Enhedslisten

http://www.socialdemokraterne.dk/default.aspx?site=jacobbundsgaard&func=article.view&id=719695&menuID=719682&menuAction=select&topmenuID=719682
http://venstreaarhus.dk/
http://www.radikaleaarhus.dk
http://www.konservative.dk/Partiet/Lokalt/Storkredse/%C3%98stjyllands-Storkreds/%C3%85rhus-v%C3%A6lgerforening/Politik/Lokalpolitik/Vision-for-Aarhus
http://www.seniorpartiet.dk/
http://www.sf.dk/parti/sf-aarhus/politik
http://liberalaarhus.dk/kommunalvalg-2013-arhus/
http://www.kd.dk/aarhus/byraadsvalg-13/
http://www.danskfolkeparti.dk/%C3%85rhus
http://danskernesparti.dk/partiprogram/punktprogram
http://aarhus.enhedslisten.dk/


Hvem vil 9.Y have i byrådet?
Husk hvad I lige hørt om de forskellige partier/lokallister
Se: http://www.stemung.dk/
Afstemning.

http://www.stemung.dk/


Unge og kommunalvalg
Læs s. 4-5 i BU Nyt

• Hvis du var 18 tror du, du ville stemme til kommunalvalget?

• Hvorfor/ikke?

• Hvad kunne få dig til at stemme?
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