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Hvordan 
stemmer man? 
Valget foregår tirsdag den 16. november 2021. Der 
er flere valgsteder rundt om i kommunen og de har 
åbent fra kl. 08.00 til kl. 20.00 
 
Er du blandt dem, som har stemmeret, får du nogle 
uger før valget tilsendt et valgkort. Her står der, 
hvor du kan stemme. Du skal medbringe valgkortet 
på valgdagen. 
 
Skulle du have glemt dit valgkort på valgdagen, 
eller have smidt det væk, kan du stemme alligevel. 
Så skal du bare have kørekort, pas eller 
sygesikringsbevis med. Men husk: Du må kun 
stemme én gang. 
 
På valgstedet får du udleveret en stemmeseddel. 
Her kan du sætte et kryds – ENTEN på et parti 
ELLER ud for en person. Stemmer man på en 
person, tæller stemmen også som støtte til partiet. 
Men stemmer du på en person, er du ikke kun med 
til at vælge, hvilke partier, der skal bestemme i 
Hjørring Kommune – også hvilke personer, de skal 
repræsenteres af. 
 
husk, du må kun sætte ét kryds! 
 
 
 

Hvorfor 
stemme? 
 
I et demokrati er det helt afgørende, at borgerne 
stemmer. I Danmark ligger stemmeprocenten 
normalt ganske højt. 
 
I de sidste årtier har nye grupper i samfundet fået 
stemmeret ved bl.a. kommunalvalget. Det er 
vigtigt, de også deltager i valget. For den hverdag, 
der kommer ud af et valgresultat, er jo også disse 
menneskers hverdag. De har lige så megen ret (og 
pligt) som andre til at sætte retningen. 
 
Derfor håber vi, at du vil være med til at styrke 
folkestyret. Det sker ved, at du, sammen med 
mange andre, stemmer ved valget. 
 
Du kan stemme til kommunal- og 
regionsrådsvalget når du er fyldt 18 år og har haft 
fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for 
valgdagen 
 

 

Hvad  
stemmer   
vi om? 
Hjørring Byråd består af 31 medlemmer. I spidsen 
står byens borgmester. Medlemmerne bliver valgt 
for 4 år. 
 
Byrådet har det politiske ansvar for hele den 
kommunale administration i Hjørring Kommune. Af 
store områder, der har direkte betydning for 
borgernes hverdag, kan man nævne: 
 

• Indsatsen for at få ledige i beskæftigelse 
og få sygemeldte igennem et godt forløb. 

 
• Genoptræning efter sygdom og hjælp til 

handicappede. 
 

• Hvilke forhold vore ældre borgere skal 
have, både økonomisk, boligmæssigt og 
sundhedsmæssigt. 

 
• Hvordan skal vore børnehaver, skoler og 

uddannelsesinstitutioner virke? Hvad skal 
børnene lære og hvordan skal de lære 
det? 

 
• Hvilke veje skal bygges og vedligeholdes i 

kommunen? Hvordan vi kan cykle og gå 
sikkert rundt. Og hvordan kan vi køre med 
tog og bus. 

 
• Hvilke kultur-, fritids- og idrætstilbud skal 

der være i Hjørring Kommune? 
 

• Hvordan styrker vi integrationen i vor 
kommune? 

 
• Hvordan sikrer vi miljørigtig energi, godt 

vand og ren luft? 
 
Disse og mange andre ting, skal de mennesker, du 
er med til at vælge ved kommunalvalget, tage 
stilling til. Det har alt sammen noget med din 
hverdag at gøre. Derfor er det vigtigt, at du både 
stemmer og deltager i den lokale politiske debat 
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