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Kommunalvalget 2017 står for døren. Planlægningen af indsatser for at styrke opmærksom-
heden på valget er i fuld gang over hele landet, og den fælles kampagne “Tænk dig om, før du 
ikke stemmer” er skudt i gang. Alle kommuner har modtaget en pakke med materialer. Det er 
tid til at operationalisere de sidste krøllede ideer og gode indfald.

KL har i samarbejde med kommuner fra hele landet udarbejdet en samling af forslag til kom-
munale aktiviteter til at understøtte valgdeltagelsen. Man kan sige, at det er aktiviteter, som 
sender kampagnen i arbejde både online og på gader og stræder, hvor borgerne færdes. 
Forslagene har vi samlet i en opfølgning på inspirationskataloget fra marts 2017. Denne gang 
er fokus på ideer til lokale aktiviteter, som relativt nemt kan omsættes til handling og styrke 
opmærksomheden på kommunalvalget. 

Der findes ikke en enkelt opskrift på, hvad der får borgere til at deltage i kommunalvalget. 
Målet med dette katalog er, med afsæt i kampagnen “Tænk dig om, før du ikke stemmer”, at 
inspirere til konkrete aktiviteter!

Vi håber, at I har lyst til at arbejde videre med ideerne og give dem netop den form og det ind-
hold, som passer til jeres kommune og den målgruppe, som I ønsker at nå.

God fornøjelse!

Erfaringsudveksling
Ud over kataloget er der mere viden og in-
spiration at hente fra de mange erfaringer, 
som I har gjort jer – og kommer til at gøre i 
kommunerne.

På KL’s Dialogportal kan kommunalt ansatte 
i gruppen ”Valg og valgprocessen” udveks- 
le ideer og erfaringer og sparre om gode 
løsninger. I KL følger vi gruppen tæt og bistår 
i alle de drøftelser, vi kan. Er du ikke allerede 
på Dialogportalen? Så gå ind på www.kl.dk, 
hvor du øverst på siden kan vælge ”Dialog-
portalen”. Derefter vælger du grupper. Scroll 
ned – eller søg i grupper – brug fx søgeordet 
”valg”.

I KL vil vi også gerne fortsat kunne bidrage 
til at dele jeres gode ideer og erfaringer på 
tværs af kommuner, og vi vil gerne kunne 
gøre opmærksom på alt det, der foregår i 

kommunerne over for journalister og borg-
ere. Til det formål vil vi meget gerne mod-
tage billeder og beskrivelser af jeres lokale 
indsatser, herunder hvordan I lokalt bruger 
”Tænk dig om, før du ikke stemmer”- kam-
pagnens elementer. Send det via mail til 
valgkampagne@kl.dk, og skriv gerne kom-
munenavn og emne i emnefeltet. Hvis I 
sender et billede, så skriv gerne, hvor billedet 
er fra, og oplys, hvilke rettigheder vi i KL har 
til at bruge billedet. Billedet skal helst være 
af høj kvalitet, så brug evt. et kamera.

Vi arbejder i KL på at samle og videreformid- 
le de valgaktiviteter, som I sætter i gang. 
Dokumentet deles på vores valgsite: www.
kl.dk/kommunalvalg og skal bidrage til at 
skabe et overblik på tværs af kommuner. På 
valgsitet kan I også følge KL’s indsats yder-
ligere.

Send kampagnen i  arbejde
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Film i offentlige rum
Flere kommuner laver film i forbindelse med kommunalvalget. Nogle kan allerede findes på 
Dialogportalen. Derudover laver KL en række film. Disse film samles og publiceres løbende til 
fri afbenyttelse på www.stem.dk/toolbox. Filmene kan vises med og uden lyd på rådhuset, 
borgerservice m.m. De kan også vises i det offentlige rum. Det kan fx foregå ved at bruge en 
projektor, som viser filmene om aftenen på jorden, på bygningsfacader eller på andre større 
flader, hvor folk kommer forbi.

Del jeres kampagnefilm på Dialogportalen og find eksempler på andres.
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Film til SoMe
Hvad ville de unge i kommunen gøre, hvis de selv 
var borgmestre? Optag film med unge, hvor de frit 
fra leveren giver deres bud på, hvordan kommunen 
bør indrettes. Videoerne kan deles på de sociale 
medier under et samlet hashtag. Opfordr de unge til 
at tagge sig selv, så filmene når bredt ud til venner 
og familie. Filmene kan være med unge under 18, 
der endnu ikke har stemmeret, med unge der allere-
de har stemmeret eller med begge grupper.

Inspiration fra Odder Kommune

Filmfestival
Filmfestivalen handler om at skabe opmærksom-
hed om, hvordan det er at være ung i en kommune, 
og hvad de unge synes har betydning for deres 
hverdag. Afhold sammen med de unge en række 
workshops op mod valget med fokus på film- og 
videoredigering på mobil eller tablet. De unge film-
er og redigerer selv deres film, som handler om  
ungdomslivet i netop jeres kommune. Filmene kan 
deles på de sociale medier med et fælles hashtag. 
Filmfestivalen sluttes af med en prisuddeling på 
rådhuset, biblioteket el.lign., hvor de bedste film 
bliver vist og kåret.

Inspiration fra Roskilde Kommune
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Orienteringsløb i kommunen
Orienteringsløbet er for folk i alle aldre, men mindre børn kan være i følgeskab med voksne. 
Deltagerne løber eller går rundt til forskellige poster, hvor de løser forskellige opgaver, som 
handler om kommunen. Spørgsmålene kan være meget simple og oplysende og fx have tre 
svarmuligheder.

Eksempler på spørgsmål:
• Hvor stort er X Kommunes budget?
• Hvor mange ansatte er der i X Kommune?
• Hvor mange medlemmer er der i byrådet?
• Hvilken forvaltning tager sig af byens parker?
• Hvor mange rådmænd/borgmestre er der i kommunen?
• Etc.

Andre idéer: Løbet kan fx laves i samarbejde med den lokale løbeklub, eller det kan kombineres 
med Skolernes Motionsdag eller andre arrangementer, hvor der er en bred deltagerkreds.
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Valgslutspurt
For at skabe fokus på, at der er kort tid til kommu-
nalvalget, opstilles en løbebane foran rådhuset, 
borgerservice el.lign., hvor man kan løbe 50 meter. 
Her kan børn løbe om kap hen til et valgsted, og 
ved målet opstilles fx en kopi af et valgsted i form 
af en stemmeboks og en valgurne, eller andet som 
signalerer ‘valg’. Her kan voksne og andre interesse-
rede finde information om valget, og hvordan man 
stemmer.

Hinkerude
Tegn en hinkebane af kridt i det offentlige rum, hvor 
børn og unge kan hinke sig til valget med sloganet: 
“Hop på valget den 21. november”.
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Lokale eksperter
For mange borgere kan det være svært at gennemskue, hvad kommunalpolitik handler om. 
Hvad bestemmer byrådet egentlig? Oplys borgerne om dette ved at lave små film med neu-
trale, lokale eksperter. Det kan fx være samfundsfagslærere fra et gymnasium eller en folke-
skole, som fortæller om, hvad kommunalpolitik er for en størrelse. Filmene kan eventuelt deles 
på Facebook. Husk så vidt muligt at lave undertekster til videoerne, da mange (især unge) ser 
videoer uden lyd på deres telefoner.
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“Unge” eksperter
Det skal være nemt at forstå, hvad kommunalvalget handler om. Derfor kan unge ‘eksperter’ 
bringes i spil for at forklare, hvad en kommune er, og hvad kommunalpolitikere laver. Idéen er 
at få børnenes perspektiv på valget for at gøre det så simpelt, at selv børn forstår, hvad der 
skal stemmes om. Lav korte video-interviews med børn, hvor I spørger dem om, hvad de tror, 
en borgmester laver, hvem der bestemmer over skolen og daginstitutionen og få dem til at 
forklare, hvorfor de synes, at voksne skal stemme. Vær OBS på, at det kræver godkendelse fra 
forældre, hvis I vælger at bruge videoerne til deling på sociale medier.
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Stemmeprocenter
Statistik kan være et godt middel til at fange opmærksomhed. Især hvis tallene er simple og 
illustrerede, så de er lette at afkode og fortæller en historie, som borgere kan relatere til. Dyk 
ned i stemmeprocenterne fra tidligere kommunalvalg, og brug tallene til at tematisere valg-
deltagelse generelt. Fx: Hvor mange % stemte i kommunen i 90’erne - hvor mange gør nu? 
Har nabokommunen højere eller lavere stemmeprocent? Tallene kan illustreres med simple 
diagrammer og kan evt. laves i kommunes egne eller kampagnens farver. Brug programmer 
som Excel, Powerpoint eller Keynote til at generere diagrammerne - eller prøv en online service 
som fx amcharts.com eller piktochart.com.
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Lav et virtuelt 
valgsted
At sætte et korrekt kryds er vigtigt, for stemmen 
kan gå tabt, hvis krydset ikke er sat korrekt. Det er 
dog slet ikke så svært, og det skal borgerne se. Bud-
skabet er, at et kryds er et kryds (og ikke en smiley), 
og at der kun er ét kryds pr. stemmeseddel. Opstil 
fx en valgboks på et offentligt sted, hvor I, med et 
glimt i øjet, giver borgerne mulighed for at øve sig i 
at sætte det perfekte kryds, før det går løs den 21. 
november. Overvej at optage en film til sociale me-
dier fra eventen, som kan deles for at sprede bud-
skabet om, hvor nemt det er at stemme.

Kommunalvalget  
- trin for trin
Skab synlighed omkring kommunalvalget for at gøre 
borgerne klar til at stemme. En mulighed er at sætte 
klistermærker på trapper i offentlige bygninger.

For hvert trin på trappen står der en valghandling, 
f.eks.:
1. Bestem, hvem der skal bestemme
2. Mød op på valgstedet
3. Sæt 1 X – ved parti eller kandidat
4. Læg stemmesedlen i stemmeurnen
5. Klap dig selv på skulderen
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Budgetspil: Kommunekassen  
– Kan du styre din by og blive genvalgt?
Brug budgetspillet ‘Kommunekassen – Kan du styre din by og blive genvalgt?’ som et led i at 
klæde de unge på til kommunalvalget. Spillet giver de unge indblik i, hvad kommunalpolitikerne 
laver, og hvilke udfordringer de står overfor, når de lægger kommunes budget. Budgetspillet 
er udformet som et brætspil, hvor der medfølger en historie, som giver deltagerne et indblik 
i kommunens demografiske sammensætning. Der vil være tre til fire runder, hvor deltagerne 
bliver påvirket af en hændelse, som kan være god eller dårlig: Flere er kommet i job, den lokale 
svømmehal skal renoveres, osv. Til sidst kåres det bedste budget ud fra, om de har taget højde 
for den demografiske sammensætning og udvikling.

Undervisningsmateriale til print kan hentes på Dialogportalen og kan tilpasses jeres 
kommune.
Inspiration fra Roskilde Kommune
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Børnevalg
Hvem skal være børnenes borgmester i kommunen? 
Send - i god tid inden valgdagen - let forståeligt ma-
teriale, der handler om de opstillede kandidater, om 
demokrati, flertal og hvad der gør, at en by er god 
at bo i til alle byens daginstitutioner. På valgdagen 
sætter hvert barn sit kryds på stemmesedlen i valg-
boksen, og til sidst kåres børnenes nye borgmester 
ved en valgfest.

Inspiration fra Frederikshavn Kommune

Borgmesterkæde
Byens daginstitutioner laver en borgmesterkæde af 
valgfrit materiale. Det kan fx være papir, pap, perler, 
træ, ukogt pasta, gamle aviser eller noget helt andet 
– kun fantasien sætter grænser!

Andre idéer: Lav en konkurrence på de sociale 
medier, hvor den bedste borgmesterkæde kåres. 
Kæderne fremvises via et hashtag, og de bedste 
kan blive udstillet på biblioteker eller andre offent-
lige steder.
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Prioriteringsøvelse  
Hvornår er kommunal- og regionspolitik vigtigt for dig? 

Vejledning til øvelsen:
1. Hver deltager får et kort med en opgave, som kommuner løser.
2. Deltagerne går rundt på gulvet og finder sammen to og to. De fortæller hinanden om den 

opgave, der står på deres kort.
3.  Bagefter skal de i fællesskab fordele syv point mellem de to kort. De skal give flest point til 

det kort, de synes er vigtigst og skrive de tildelte point på bagsiden.
4.  Ring med klokken: Alle deltagere bytter kort, så man ender med et nyt.
5. Herefter finder hver deltager en ny makker og laver ovenstående prioriteringsøvelse igen, 

nu med to nye opgaver. Skift af kort og pointdeling gentages tre gange.
6.  Deltagerne regner pointsummen ud, som står på bagsiden af det kort, de står med til sidst.
7. Ordstyren spørger, om der er nogle kort, der har fået maxpoint – altså 21 point. Tæl ned, 

indtil der er fundet de tre-fem kort med højest score. De tre-fem kort læses højt.
8.  Ordstyren spørger: Hvorfor tror I, at disse opgaver har fået så mange point? Er I enige? Og 

hvad med de opgaver, som har fået få point?

Undervisningsmateriale til print kan hentes på Dialogportalen.
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Forløb for unge 
omkring lokalpolitik
Lav forløb for de unge om lokalpolitik med fokus på, 
hvad kommunen er, hvilken betydning kommunen 
har for de unges hverdag, og hvad de kan gøre for 
at skabe forandringer i kommunen. Arranger fx et 
besøg fra nogle af kandidaterne til kommunalvalg- 
et, besøg rådhuset, engager de unge i at producere 
en valgavis eller andet, der kan få flere unge til at 
stemme.

Inspiration fra Holbæk Kommune

Valgmøde for unge
Eleverne gennemgår et undervisningsforløb, der fx 
strækker sig over tre uger, hvor hver skole (klasse) 
skal arbejde med et kommunalt emne, der optag-
er dem. Disse emner præsenteres af eleverne til et 
valgmøde med kandidater til kommunalvalget. De 
unge har her mulighed for at høre kandidaternes 
syn på deres emner og opleve, at ikke alle politikere 
har samme synspunkter. Ligeledes har de unge 
mulighed for at gå i dialog med de fremmødte kan-
didater.

Undervisningsmateriale til print kan hentes på Di-
alogportalen, hvor der i øvrigt eksisterer under-
visningsmateriale om kommuner og valg.

Inspiration fra Kolding Kommune
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Demokratimøbler
Indsatsen handler om at engagere unge førstegangsvælgere på erhvervsskolerne. Lav i sa-
marbejde med eleverne på den lokale tekniske skole et antal talerstole, som kan bruges til 
debatter og events op til kommunalvalget. En anden mulighed er at få elever på bager/kondi-
toruddannelserne til at lave valgkager i alle partiernes farver, som herefter deles ud. På den 
måde skabes en alternativ afstemning.

Inspiration fra Roskilde Kommune
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