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Retningslinjer for politisk betjening i forbindelse med afholdelse af 
Folketingsvalg/valg til Europarlamentet/folkeafstemning  
 
Tidspunkt for reglernes ikrafttræden 
Nedenstående regler gælder fra en måned før henholdsvis valg til Europaparlamentet og 
folkeafstemninger, og for folketingsvalg fra den dato valget udskrives. 
 
Anmodning om oplysninger om regionens opgaver, organisering m.m. 
Hvis kandidater anmoder om materiale om regionens opgaver, organisering m.m, henvises til 
hjemmesiden, og/eller der kan udleveres allerede eksisterende materiale, f.eks. planer, 
politikker m.m. Der udarbejdes ikke nyt materiale, der er særligt tilpasset kandidatens 
ønsker. 
 
Foto og logo 
Regionens fotos, må anvendes af kandidater, hvis regionen har gjort dem offentligt 
tilgængelige på regionens hjemmeside eller sociale medier, og hvis regionen ikke herved 
pålægges en udgift. Kandidater må ikke anvende regionens logo i deres eget valgmateriale, 
f.eks. valgplakater og valgfoldere. 
 
Uddeling af valgmateriale på regionens institutioner 
Der må ikke uddeles valgmateriale eller valgrelaterede effekter (f.eks. balloner, rundstykker 
og slik) i regionens bygninger og ved indgangene til regionens enheder. Valgplakater 
ophænges i overensstemmelse med reglerne herom i lov om offentlige veje og lov om 
private fællesveje.  
 
Afholdelse af valgmøder 
Valgmøder kan afholdes på regionens institutioner i det omfang, der er sikret en bred 
repræsentation af kandidater og det formidles til en bred kreds af regionens borgere. 
Valgmøder på regionens institutioner kan kun afholdes med godkendelse af regionens 
direktion. 
 
Besøg på sygehuse/specialområde 
Som udgangspunkt imødekommes ønsker fra kandidater om besøg på et 
sygehus/specialområde medmindre driftsmæssige hensyn taler imod. Ligeledes kan der 
tages hensyn til muligheder for ledelsesmæssig deltagelse. Ønsker om besøg koordineres 
med Råds- og direktionssekretariatet.  
 
Særligt vedrørende regionsrådsmedlemmer, der stiller op 
Hvis et nuværende regionsrådsmedlem stiller op til Folketinget, er han eller hun både 
regionsrådsmedlem og kandidat. 
 
Regionsrådsmedlemmer kan med henblik på at varetage deres politiske virke i regionsrådet 
stille spørgsmål til administrationen og gennem regionsrådets spørgeordning. Ligeledes kan 
regionsrådsmedlemmerne få udleveret faktuelle oplysninger som sædvanligt. 
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Regionsrådsmedlemmerne kan ligeledes få faktuelle input til oplæg, de skal afholde som led 
i deres virke som regionsrådsmedlem. 
 
Regionsrådsmedlemmer må ikke særbehandles i valgkampen i forhold til andre kandidater, 
der ikke medlem af regionsrådet. Der må derfor ikke udarbejdes materiale til nuværende 
regionsrådsmedlemmer, der skal anvendes til vælgermøder, indgå i valgmateriale eller på 
anden måde skal indgå i valgkampen. 
 
I forhold til besøg må der efter en konkret vurdering skelnes mellem, om der er tale om et 
besøg som en del af medlemmets nuværende politiske virke, eller om der er tale om besøg 
som kandidat og som led i valgkampen. Hvis der er tale om et besøg som en del af virket 
som regionsrådsmedlem, vil der stadig være adgang til besøg på regionens institutioner i 
forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder, besøg som led i hvervet som 
regionsrådsmedlem, indvielser mv. Er der tale om et besøg som følge af kandidaturet til 
folketinget, så gælder de samme retningslinjer som for andre kandidater.  
 
 
Vedtaget af regionsrådet for Region Syddanmark, den 28. januar 2019. 
 
 


