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Hvorfor er det aktuelt at tale om antallet af 
afstemningssteder:

• Større mobilitet blandt vælgerne
• Økonomi

• NYT Valgsystem ved udgangen af 2019
• Anskaffelse af udstyr

• Antal tilforordnede 

Ultimo 2019 afløser et nyt valgsystem det nuværende 
KMD system. 
Ny leverandør er DXC Technology. 



Odder Kommune har 10 afstemningssteder
Afstemningssteder Antal 

stemme-
berettigede 
vælgere 
Aktuelt fra EP
-valget

Antal 
afgivne 
stemmer

Odder 9.567 6.839

Torrild 344 278

Saksild-Nølev 1.333 1.032

Randlev-Bjerager 973 719

Hou, Gosmer, Halling 1.587 1.215

Gylling 825 550

Ørting –Falling 1.038 737

Hundslund 978 698

Alrø 123 113

Tunø 92 54
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16.860 vælgere i alt 
Gns. 1.686
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Nuværende inddeling i afstemningssteder



Forslag til fremtidig inddeling af 
afstemningssteder

Forslag til nye 
afstemningssteder

Består af de 
nuværende 
afstemnings-
steder

Antal 
stemme-
berettigede 
vælgere

Odder Odder, Torrild og 
Saksild-Nølev

11.700

Hou Hou, Gosmer, 
Halling, Randlev-
Bjerager og Tunø

2.700

Ørting Ørting Falling, 
Gylling, Hundslund, 
Alrø

3.100
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Det foreslås, at der oprettes 
et mobilt valgsted på Tunø, 
så tunboerne har mulighed 
for at brevstemme på en 
given dag inden valgdagen. 
De tunboere, der er på 
fastlandet på valgdagen, kan 
afgive stemme i Hou



Forslag til fremtidig inddeling af 
afstemningssteder
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Morsø Kommune har valgt at reducere 
antallet af afstemningssteder:

• Morsø har reduceret antallet af afstemningssteder 
fra 18 til 6 i 2019

• Gennemsnitlig antal stemmeberettigede pr. 
afstemningssted: fra 912 til 2.737

• Ændring træder i kraft i 2019 – implementeringen 
er udskudt



Skanderborg Kommune har valgt at reducere 
antallet af afstemningssteder i 2011

• Skanderborg har reduceret antallet af afstemningssteder fra 19 
til 12 i 2011

• Gennemsnitlig antal stemmeberettigede pr. afstemningssted: fra 
2.195 til 3.767

• Hvordan er det gået i Skanderborg med valgdeltagelsen efter 
2011?
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Hvordan er det gået med valgdeltagelsen i 
Skanderborg efter reduktion i antallet af 
afstemningssteder:

Kommunalvalg Før 2005 74,60%
Før 2009 70,08%

Efter 2013 78,43%
Efter 2017 77,79%

Folketingsvalg Før 2005 86,21%
Før 2007 90,01%

Efter 2011 90,67%
Efter 2015 90,07%

Skanderborg Byråd vedtog i 2011 i forbindelse med 
Organisering af valg at nedsætte antallet af 
afstemningssteder fra 19 til 12, gældende for 
afvikling af valg, der udskrives efter den 1.marts 
2011.



Det nye valgsystem – Krav til udstyr

• Det nye valgsystem fordrer digital understøttelse på 
afstemningsstederne.

• Kombit har anslået, at anskaffelsesprisen på udstyret udgør ca. 
20.000 kr. pr. afstemningssted.

• Der skal anskaffes følgende til ét afstemningssted:
– Bærbar pc
– Trådløs printer
– Trådløse netværk
– En UPS
– En android enhed (tablet) pr valgbord til scanning af valgkort.
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Reduktion i antal afstemningssteder

• Hensigtsmæssigt at ændre antallet af afstemningssteder samtidig 
med overgang til et nyt valgsystem, så alle afstemningssteder 
køres digitalt med digital valgliste og digital brevstemmeprotokol.

• Support fra IT til de enkelte afstemningssteder i løbet af 
valgdagen.

• Antal valgstyrere/tilforordnede kan reduceres væsentligt.

• Mulighed for at indkalde et større antal administrative 
medarbejdere til optællingen om aftenen.
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