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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 2. november 2021 af Astrid Aller om stemmeafgivning ved kommunal- og regionalvalget ved corona-smitte eller symptomer
Spørgsmål:
Det er gået op for mig, at der er en ting jeg ikke har overvejet at spørge
om ift. valget: Hvad gør vi med den andel af Københavnerne, som ender
med at være coronasmittede eller have symptomer og afvente testsvar,
og som derfor er i isolation på valgdagen. Kan man gøre noget som
helst, eller er det bare ærgerligt? For man kan jo komme i en situation,
hvor nogen fravælger at brevstemme, men får coronasymptomer mellem d. 12. og d. 16., og er isoleret af den årsag.
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Svar:
Kultur- og Fritidsforvaltningen forestår afholdelsen af kommunal- og regionalvalget 2021 i Københavns Kommune. Forvaltningen har fokus på,
at vælgerne skal opleve det som trygt at afgive deres stemme ved kommunal- og regionalvalget 2021 på trods af covid-19-situationen, således
at vælgere ikke undlader at stemme af frygt for at blive smittet.
Forvaltningen overholder de til en hver tid gældende retningslinjer fra
myndighederne for afholdelsen af valget. Indenrigs- og Boligministeriet udsendte den 5. oktober 2021 og 2. november 2021 notater til
samtlige kommuner med juridiske og praktiske retningslinjer om covid19 i relation til afholdelse af kommunal- og regionalvalget 2021. Ministeriets notat blev fulgt op af anbefalinger fra KL den 2. november 2021.
Af Indenrigs- og Boligministeriets notat fremgår det, at:
Stemmeafgivning for vælgere, der på valgdagen er i isolation
Der er ikke hjemmel i valglovgivningen til at afvise vælgere, der er i isolation, og som på trods heraf ønsker at afgive stemme på valgdagen.
Sådanne vælgere skal derfor have mulighed for at afgive deres
stemme. Det gælder også, selv om vælgerne kunne have brevstemt,
herunder brevstemt i eget hjem. Der kan ikke stilles krav om fremvisning af coronapas i forbindelse med stemmeafgivningen. Sundhedsstyrelsens råd til personer, der er i isolation, lyder som følger: ”Anvend
et CE-mærket mundbind og hold 2 meters afstand til andre, hvis du
undtagelsesvis er nødt til at gå ud (…) Sørg for at gå ud på et tidspunkt, hvor du undgår at være i nærheden af andre.”
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Vælgere, som har symptomer på covid-19 eller er konstateret smittet
med covid-19, har dermed ifølge Indenrigs- og Boligministeriet ret til at
stemme på deres valgsted.
Kultur- og Fritidsforvaltningen følger løbende udviklingen i covid-19-situationen og tilpasser procedurer og kommunikation efter de udmeldte
retningslinjer. Indeværende svar afspejler derfor, hvordan situationen
er pr. dags dato, og håndteringen vil kunne ændre sig, hvis det er påkrævet.
Vælgere, som har symptomer på smitte eller er smittede,
opfordres til at ringe på et centralt nummer (30 57 39 14), så henvendelserne kan blive håndteret individuelt, da valgstederne er meget forskellige.
Ved alle valg er det muligt at vognstemme, og vælgere, som har symptomer på covid-19 eller er konstateret smittet med covid-19, har derfor
også mulighed for at stemme fra en bil. Der er altid to tilforordnede
uden for et valgsted til at hjælpe vælgerne, herunder dem, som ønsker
at vognstemme.
Herudover planlægger Kultur- og Fritidsforvaltningen, at vælgere, som
er smittet eller har symptomer på smitte, men ikke har mulighed for at
vognstemme, i stedet vil kunne stemme i et telt, som opstilles til formålet uden for valgstedet. Der vil blive benyttet den samme beklædning,
som kendes fra poderne på teststederne, til de personer, der håndterer
smittede vælgere.
Vælgerne, som ønsker at benytte mundbind, skal selv medbringe det.
Hvis en vælger ikke har medbragt mundbind, men ønsker at benytte
det, vil det kunne udleveres på valgstedet. Der vil være et øget fokus på
udluftning på valgstederne samt opfordring til vælgerne om at holde
afstand, både ved at de tilforordnede instrueres i at bede vælgerne om
det og via opslag på valgstedet.
KL har meddelt kommunerne, at de vil lave kommunikationstiltag omkring retningslinjerne vedrørende kommunal- og regionalvalget i relation til covid-19. Herudover har Kultur- og Fritidsforvaltningen i dag
kommunikeret på https://www.kk.dk/politik/valg/corona-og-valg,
hvilke særlige indsatser Københavns Kommune tager i forhold til at minimere smitte i forbindelse med afgivelse af såvel brevstemmer som på
valgdagen.
Formålet med både KL og Københavns Kommunes kommunikationstiltag bliver at formidle til vælgerne, at det er trygt at stemme samt at opfordre dem til at stemme i løbet af dagen, hvis det er muligt, således at
der undgås den sædvanlige spidsbelastningsperiode på valgstederne
om morgenen og fra kl. 16.00 og frem til kl. 20.00.
Venlig hilsen
Mette Touborg
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