
 Notat vedrørende valghandling til integrationsrådsvalg 2013 

Arbejdsgruppen nedsat på SIR mødet i januar 2013 har på baggrund af gruppens 
andet arbejdsmøde besluttet at indstille følgende valghandlingsprocedure til SIR til 
beslutning. 

 Valget gennemføres 27. november 2013 

 Der foretages valg ved stemmeurner flere steder i byen 
           (Skovbyhus, Jægermarken, Sprogskolerne, Stenstrup) 

 Alle stemmeberettigede modtager brev med følgende indhold:
            Valgkort, brev på alle sprog med oplysninger om: Kandidat -

opstillingsprocedure, kandidatpræsentationsmøde, dato for valg 
           og  oplysninger om valgsteder. 

 Der produceres plakater 

 Kandidatpræsentationsmøde på Rådhuset i kantinen 

 Udarbejdelse af pressestrategi   

 Tids - og handleplan udarbejdes og godkendes på møde i september 

Arbejdsgruppen har gjort sig følgende overvejelser vedrørende indstillingen til 
valghandlingen. Valghandlingerne i 2005 og i 2009 til Svendborg Integrationsråd er 
gennemført ved opsøgende arbejde og høj grad af udpegning/opfordring. 
Svendborg kommunes Integrationspolitiske vision og formål er blandt andet: at 
kommunen skal bidrage med at ”ud(danne) til demokrati og til aktivt 
medborgerskab, derfor finder arbejdsgruppen det vigtigt, at valghandlingen 
gennemføres, så den afspejler kommunens overordnede integrationspolitiske 
ramme.  

*************************************************************************

I vedtægterne for SIR er anvendt følgende definition på stemmeberettigede 
borgere: 

SIR`S DEFINITION IFØLGE VEDTÆGTERNE 
  
  Man er stemmeberettiget til valg til SIR, hvis man
- er fyldt 18 år
- er bosat i Svendborg Kommune
- er dansk eller udenlandsk statsborger med oprindelse i 3. lande i op til tre
generationer. (Danske og udenlandske statsborgere med oprindelse i Norge,
Island, Liechtenstein, Grønland og Færøerne samt alle EU-lande undtagen
Danmark er således ikke stemmeberettigede).
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 KMD har udviklet et program, der kan træffe følgende vælgerlister:

DEN DEFINITION KMD KAN LEVERE LISTER EFTER 
Borgere over 18 år med bopæl i Svendborg Kommune, hvor pågældende borger 
selv, eller begge borgerens forældre, eller blot en af borgerens forældre er født i 
et ” integrationsrådsland” Som ikke er Norden, EU, EØS, Schweiz, Canada, 
USA, Japan, New Zealand eller Australien. Denne definition er fra Københavns 
kommunes valg 2006   

Hvis vi anvender denne definition vil et udtræk fra KMD koste følgende: 

Prisen for vælgerudtræk samt levering af flettefil vil udgøre kr. 14.000 
plus moms Ved valget i 2009 var der 1832 stemmeberettigede vælgere 

Desuden har KMD oplyst priser ved udsending af brev til alle stemmeberettigede 
med valgkort indarbejdet i SIR’s A 4 skrivelse. Skrivelsen afleveres på fil til KMD 
oversat på relevante sprog og med 
Oplysninger om 1. kandidatopstilling 2. kandidatpræsentationsmøde 3. dato og 
sted for selve valghandlingen. 

Prisen for 2000 breve med ovenstående indhold sendt som B post ligger på mellem 
13.150 -16.800 kr. plus moms afhængig af, hvilken model der vælges. Hertil skal så 
lægges udgift for udtræk af selve listerne cirka 14.000 kr. plus moms   
 
Pris i alt cirka 30.000 kr. PLUS MOMS hvis SIR vælger at anvende definition på en 
stemmeberettiget borger som KMD modellen lægger op til 

Alternativt skal KMD udvikle en helt ny model på baggrund af SIR vedtægternes 
definition på stemmeberettigede, KMD har ikke udregnet denne pris men blot 
oplyst, at det vil blive dyrt. 

Vælger SIR at anvende den mulige KMD model, der bygger på 
københavnerdefinitionen fra 2006, fordres en vedtægtsændring 

  

På arbejdsgruppens vegne 

Lene Søndberg 
Sekretær for SIR 
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