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Til samtlige kommuner 

Orientering om COVID-19 og kommunalvalg 2021 

 

Kære borgmester og kommunaldirektør  

 

Flere kommuner har spurgt til retningslinjerne for brevstemmeperioden 

og afholdelse af kommunalvalg d.16. november 2021 i tilfælde af fortsatte 

corona-restriktioner.  

 

Afholdelse af kommunalvalg 2021 

På nuværende tidspunkt er forventningen, at kommunalvalget i det store 

hele kan afvikles som normalt, da alle voksne danskere ifø lge vaccinati-

onskalenderen pt. vil have modtaget et tilbud om vaccine, når vi står i au-

gust måned 2021.  

  

KL har holdt flere møder med Indenrigs- og Boligministeriet om afholdel-

sen af valget og herunder ikke mindst om de udfordringer, som COVID-

19 kan medføre. Dette har indtil videre ikke ført til ændrede retningslinjer 

eller vejledninger. Ministeriet er opmærksomme på at melde eventuelle 

ændringer ud til kommunerne i god tid inden valget.  

  

Styrken ved det danske valgsystem er, at valget i meget høj grad gen-

nemføres decentralt. Derfor er det et vigtigt opmærksomhedspunkt i den 

enkelte kommune, at der i den lokale beredskabsplan i forbindelse med 

afholdelsen af valget overvejes, om der kan være et behov for fx afstand i 

køen til valgstedet, at størstedelen af køen afvikles udendørs eller lig-

nende m.m. Forholdsreglerne i forbindelse med at reducere smitten ved 

COVID-19 er på nuværende tidspunkt kendte og beslutninger om den 

konkrete udmøntning på det enkelte valgsted træffes bedst lokalt .     

 

Brevstemmeperiode  

Brevstemmeperioden er fastsat i valgloven, og der er ingen planer om at 

ændre ved denne som følge af epidemien. Valgloven giver vide mulighe-

der for lokalt at tilrettelægge brevstemmeindsatsen, ved fx at udvide åb-

ningstiderne på brevstemmestederne, at oprette mobile brevstemmeste-

der eller lignende. 

 

KL er bekendt med, at der er kommuner, som overvejer at gøre brug af 

disse muligheder, for derved at sprede valgdeltagelsen ud over en læn-

gere periode. Det forlyder også, at der er andre kommuner, som ikke øn-

sker at opfordre til flere brevstemmer, fordi det ved brevstemmer kan 

være sværere at forudse eller styre, hvor mange der vil dukke op hvor og 
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hvornår, hvorimod borgerne er tilknyttet faste valgsteder på selve valgda-

gen. Dette er blot et eksempel på, at det valgte løsning afhænger af, 

hvilke faciliteter kommunen har til rådighed lokalt. 

  

Der er naturligvis og desværre ingen garantier for den videre udvikling ift. 

COVID-19. Det mest realistiske scenarie, som det ser ud nu, er imidlertid 

at valget kan afvikles som normalt. Hvis der på et tidspunkt skulle opstå 

en situation, hvor det vurderes, at der er behov for ændrede retningslinjer 

eller vejledninger i forbindelse med afholdelsen af kommunalvalget, så 

skal KL nok kommunikere om det med det samme.  

 

Hvis du skulle have spørgsmål eller kommentarer, skal du være velkom-

men til at kontakte kontorchef Jane Møller Pedersen ( jmp@kl.dk / 

33703836).  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Wendelboe 
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