DANSKE KOMMUNER / NO. 4 / 2021 / KV21 /// 23

KV21 KAN BLIVE ET DYRT
VALG FOR KOMMUNERNE
Hvis corona-usikkerhed får ﬂere til at
brevstemme, kan KV21 blive dyrt for
kommunerne at afvikle.
tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN

BREVSTEMMER

Ved KV21 kan vælgerne brevstemme fra tirsdag den 5. oktober til og
med fredag den 12. november. Vælgerne kan brevstemme ved at møde
op på kommunen, på plejehjem,
på sygehuse, i særlige boformer,
i fængsler – og nogle kommuner
giver også mulighed for at brevstemme på biblioteker eller mobile
brevstemmesteder.
En stemmemodtager på stedet vil
guide vælgerne og håndtere vælgernes stemme. Efter brevstemmen
er udfyldt, bliver den sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune,
hvor vælgeren har bopæl, og afleveret på det valgsted, vælgeren er
tilknyttet, inden afstemningen går i
gang på valgdagen.
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Et kommunalvalg i en coronatid
kan vise sig at blive en dyr affære for
kommunerne. Efter måneder med
nedlukning og restriktioner og formaninger om ikke at forsamles for
mange, kan coronapandemien nemlig betyde, at flere vælgere beslutter sig for at brevstemme frem for at
tage turen ned til et valgsted.
– En fremmøde-stemme koster cirka
10 kroner, og gennemsnitligt koster
en brevstemme cirka 100 kroner.
Derfor kan det blive meget dyrere for
kommunerne, særligt fordi man har
mulighed for at brevstemme flere
uger før, og man har mulighed for
at brevstemme i hvilken som helst
kommune. Omkostningen ligger i så
fald på den kommune, du stemmer
i, så hvis jeg stemmer i en kommune
i Jylland, skal den kommune betale
for at sende min stemmeseddel over
til min egen kommune, siger professor og valgforsker ved Københavns
Universitet, Kasper Møller Hansen.
Kommunalforsker ved DMJX, Roger
Buch, ser samme udfordring.
– Det er selvfølgelig en god service
for borgerne, at der er denne her
mulighed, men det er noget enormt
bøvl og langt dyrere, fordi de steder,
man kan brevstemme, skal være bemandet, og der skal være dedikeret
personale til at hjælpe folk. Så hvis
der er flere, der brevstemmer, bliver

valget dyrere for kommunerne at
afvikle, siger han.
Kasper Møller Hansen påpeger, at
flere brevstemmer samtidig ikke
giver kommunerne mulighed for at
spare på valget andre steder.
– Du kan ikke spare på valget om tirsdagen, for det er jo en kommunes værste mareridt at løbe tør for stemmesedler klokken 19.30. Det tør de ikke,
og derfor trykker de altid stemmesedler til en valgdeltagelse på 100 procent.
Samtidig skal man også tidligere i gang
på valgdagen, hvis flere brevstemmer,
fordi brevstemmeposten skal gennemgås, før valgstedet åbner, så man sikrer
sig, at den samme person ikke stemmer to gange. Så hvis bunken er tre
gange så stor, skal der flere kræfter til
fra morgenstunden, konstaterer valgforskeren. • antj@kl.dk

