
Tillidsrepræsentantvalg 2021 – eksempler på valghandlingen: 

 

Hvordan afholdes valg i praksis? 

Fredsvalg – når opstillingsperioden er udløbet og der ikke er kommet yderligere kandidater til, er 

kandidaten valgt og det melder vedkommende selv ud i afdelingen/afdelingerne (hele valgområdet). 

 

1 AFDELING I VALGOMRÅDET: 

 

Kampvalg – hvor der i forvejen er en tillidsrepræsentant i afdelingen  

1) Valget afholdes på et morgenmøde for afdelingen 

- Tillidsrepræsentanten gør opmærksom på, at hvis man ikke ønsker stemmesedlen udleveret på 

morgenmødet i det offentlige rum ift. GDPR, kan vedkommende maile til tillidsrepræsentanten 

og sammen finder de en løsning inden morgenmødet. 

- Tillidsrepræsentanten udleverer stemmesedler jf. sin medlemsliste på morgenmødet. 

- Medlemmerne afleverer deres stemmeseddel til valgudvalget på morgenmødet (hvis nogen 

ikke ønsker at aflevere sin stemmeseddel i det offentlige rum ift. GDPR, afleveres 

stemmesedlen i en stemmeboks* inden kl. 12.00). 

- Valgudvalget tæller stemmerne op efter mødet/kl. 12.00. 

- Valgudvalget skriver en mail til afdelingen med resultatet. 

 

2) Valget afholdes ikke på et morgenmøde for afdelingen 

- Tillidsrepræsentanten sørger for, at hvert medlem særskilt får sin stemmeseddel, jf. 

medlemslisten (gøres diskret iht. GDPR). 

- Medlemmerne afleverer stemmesedlen i en stemmeboks* indenfor den periode, der er fastsat 

af tillidsrepræsentanten.  

- Valgudvalget får af tillidsrepræsentanten oplyst, hvor mange stemmesedler (fx 1-15), der er 

udleveret.  

- Valgudvalget tæller stemmerne op efter udløbet af perioden. 

- Valgudvalget skriver en mail til afdelingen med resultatet. 

 

Kampvalg – uden tillidsrepræsentant i afdelingen: 

Afdelingsdirektør i afdelingen aftaler afholdelse af valget med områdetillidsrepræsentanten. 

- Områdetillidsrepræsentanten nummererer og mailer i en privat mail stemmesedler til 

medlemmerne jf. afdelingens medlemsliste. 

- Medlemmerne afleverer stemmesedlen i en stemmeboks* indenfor den periode, der er fastsat 

af tillidsrepræsentanten.  

- Valgudvalget – min. 2 personer, hvoraf den ene bør være en afdelingsdirektør/leder – får af 

områdetillidsrepræsentanten oplyst, hvor mange stemmesedler (fx 1-15), der er udleveret.  

- Valgudvalget tæller stemmerne op efter udløbet af perioden. 

- Valgudvalget skriver en mail til afdelingen med resultatet. 

 



FLERE LOKATIONER I VALGOMRÅDET: 

Kampvalg – hvor der i forvejen er en eller flere tillidsrepræsentanter: 

1) Valget afholdes for alle afdelinger i valgområdet 

- Tillidsrepræsentanten nummererer og mailer i en privat mail stemmesedler særskilt til hvert 

enkelt medlem i alle afdelinger jf. medlemslisterne (hele valgområdet). Til medlemmerne i egen 

afdeling kan tillidsrepræsentanten selvfølgelig udlevere stemmesedlen - gøres diskret iht. 

GDPR. 

- Medlemmerne afleverer stemmesedlen i en stemmeboks*, placeret i hver afdeling, indenfor 

den periode, der er fastsat af tillidsrepræsentanten.  

- Valgudvalget får af tillidsrepræsentanten oplyst, hvor mange stemmesedler (fx 1-15), der er 

udleveret.  

- Valgudvalget afholder et skypemøde, hvor de sammen tæller stemmerne op efter udløbet af 

perioden. 

- Valgudvalget skriver en mail til alle afdelinger (hele valgområdet) med resultatet. 

 

Kampvalg – uden tillidsrepræsentant: 

Afdelingsdirektørerne i afdelingerne aftaler afholdelse af valget med områdetillidsrepræsentanten. 

- Områdetillidsrepræsentanten nummererer og mailer i en privat mail stemmesedler til 

medlemmerne jf. afdelingernes medlemslister. 

- Medlemmerne afleverer stemmesedlen i en stemmeboks*, placeret i hver afdeling, indenfor 

den periode, der er fastsat af ledelsen og områdetillidsrepræsentanten. 

- Valgudvalget får af områdetillidsrepræsentanten oplyst, hvor mange stemmesedler pr. afdeling 

(fx 1-15), der er udleveret.  

- Valgudvalget afholder skypemøde, hvor de sammen tæller sammen stemmerne op efter 

udløbet af perioden. 

- Valgudvalget skriver en mail til alle afdelinger (hele valgområdet) med resultatet. 

 

* Ift. stemmeboksen, så anbefales det, at man ikke bruger en åben kasse – men fx en papkasse lukket med 

gaffatape + hul foroven. Det enkelte medlem kan også aflevere stemmesedlen i en lukket kuvert til en i 

valgudvalget (hvis det er OK for vedkommende ift. GDPR).    

Hvis der kan vælges 2 tillidsrepræsentanter i området og der er mere end 2 kandidater, skal medlemmerne 

anføre 2 navne – dvs. stemmesedlen er ugyldig, hvis der kun er skrevet 1 navn. 
 

Hvem er valgudvalget? 

Valgudvalg ved 1 afdeling = Min. 2 personer, hvoraf den ene bør være leder – tillidsrepræsentanten eller 

kandidater til posten kan IKKE være en del af valgudvalget. 

Valgudvalg flere afdelinger/lokationer = 1 person fra hver afdeling (1 i valgudvalget bør være leder) – 

tillidsrepræsentanten eller kandidater til posten kan IKKE være en del af valgudvalget.  

Det vil typisk være nuværende tillidsrepræsentant eller områdetillidsrepræsentanten, der spørger leder og 

et andet medlem i afdelingen/området, om de vil være valgudvalg – dvs. stå for stemmeoptælling og 

efterfølgende give besked i afdelingen om resultatet.  


