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VALHALLA 
Online rekrutteringssystem af valgtilforordnede 

udviklet af Aarhus Kommune 
 

Systemet Valhalla 

Valhalla er et webbaseret system til håndtering af valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med et 
valg. Løsningen udviklet af Aarhus Kommune og foreligger nu i en version 1.0.  
 
Valhalla er udviklet i samarbejde med de politiske partiforeninger i Aarhus og er udviklet for at 
forenkle og digitalisere processen med at rekruttere tilforordnede til valg.  
 
Målene med projektet Valhalla er, at: 

• Digitalisere en tung, manuel opgave og bibeholde meget højt datasikkerhedsniveau 

• Give partiforeningerne overblikket over deres andel af valget 

• Mest mulig uddelegering ved at smidiggøre partiforeningernes opgave 

• Hurtigere effektuering ved efterfølgende valg gennem genbrug af data 

• Give valgsekretariatet et simpelt overblik over en kompleks opgave 

• Anvendelse af automatiserede e-mails, der hvor det er muligt 

• Størst mulig automatiseringsgrad af bekræftelser m.m. 
 
Brugen af systemet for partierne kan groft nedbrydes i 3 faser 
 

1. Check status og tilføj tilforordnede 
2. Placering af de tilforordnede 
3. Borgerens bekræftelse over e-mail eller gennem partierne direkte til systemet (først når 

valg er udskrevet) 
 
Bemærk, at punkt 3 ikke igangsættes før et valg er udskrevet. Der udsendes altså ikke 
kommunikation til de potentielle valgtilforordnede, førend valg udskrives. Punkt 1 og 2 kan derfor 
udføres i god tid inden valget, og opgaven op til valget bliver derfor at hjælpe kommunen med at 
indhente bekræftelser. 
 
Desuden er det værd at nævne, at Valhalla også fungerer på flere typer smartphones (bl.a. 
iPhones), da hele løsningen er en browserbaseret løsning. 
 
Til sammen håber vi i Aarhus Kommune, at Valhalla gør rekrutteringsopgaven nemmere for alle 
parter. 
 
Rigtig god arbejdslyst! 
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KOM GODT I GANG MED VALHALLA 
 

Oprettelse af partisekretærer 

Førend Valhalla kan tages i brug af partierne, skal der oprettes en bruger – en såkaldt 
partisekretær. Disse koordinatorer for rekrutteringsopgaven indmeldes for hvert parti. 
Partisekretæren har adgang til alle de valgsteder, partiet skal udfylde med valgtilforordnede og 
oprettes af kommunen. 
 

Oprettelse af underbrugere 

Det er muligt for den enkelte partisekretær at anmode kommunen om at få oprettet yderligere 
underbrugere (partisekretærer), der alene har adgang til udvalgte valgsteder. Herved bliver det 
muligt for partierne at uddele opgaven blandt øvrige partikollegaer, der eksempelvis tager sig af 
en eller flere valgkredse eller specifikke valgsteder.  
 

Status-siden 

Status siden – eller forsiden i Valhalla – er et af de vigtigste værktøjer for partisekretæren (eller 
underbrugere). På denne side kan partisekretæren se den del af valgstederne, som partiet har 
ansvar for at udfylde. Er der tale om et lille parti, der ikke har tilforordnede på alle valgsteder, 
vises de ikke på listen. Ligeledes vises kun de valgsteder for underbrugere, som de har adgang til.  
 

 
 
Med socialdemokraterne som eksempel på en partisekretær kan det herover ses på illustrationen 
at valgstederne i højre kolonne er inddelt i kredse, og det fremgår for hvert valgsted, hvor mange 
valgtilforordnede, der skal findes af hhv. typen VAF/VA (Valgstyrerformand/Valgstyrer) og TI 
(Tilforordnet vælger). 
I kolonnen kan det også aflæses, hvor mange valgtilforordnede, der er indberettet pr. valgsted. 
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Eksempelvis for Frederiksbjerg Hallen viser tallet 0/4 altså, at der pt. er fundet 0 ud af i alt 4 
valgstyrerformænd/valgstyrere, og ligeledes viser tallet 0/19, at der pt. er fundet 0 ud af 19 
tilforordnede vælgere. Disse tal ændrer sig løbende, når de tilforordnede tildeles pladser på 
valgstederne (se nedenfor under ”Placer tilforordnede”) 
 

Tilføj ny tilforordnet 

Førend valgtilforordnede kan placeres på valgstederne skal de oprettes på partiets liste over 
potentielle valgtilforordnede i Valhalla. Dette gøres via status siden via linket ”Tilføj 
tilforordnede” – ses både i venstre menu og i menuen i toppen. 
 
At tilføje tilforordnede kan gøres via individuel 
indtastning pr. valgtilforordnet, men kan også 
importeres via kommaseparerede lister (under 
punktet ”importer via CSV”). 
 
For hver tilforordnet skal der indtastes de følgende 
oplysninger: 

• Navn 

• CPR-nr. 

• E-mail adresse 
 
Vi anbefaler kraftigt, at man ved samme lejlighed 
også indtaster følgende, da den efterfølgende 
kontaktopgave for partisekretæren og 
underbrugerne dermed lettes væsentligt: 

• Telefonnummer 1 

• Telefonnummer 2 
 
Der kan allerede under indtastningen af de valgtilforordnede vælges et valgsted på listen 
”valgsted”. Vælges et valgsted, bliver denne tilforordnet lettere at finde, når vedkommende skal 
placeres. Han bliver sat øverst på den liste, man kan vælge fra på det pågældende valgsted. 
 
Under udviklingen af Valhalla blev der truffet en beslutning i samarbejde med repræsentanter fra 
de politiske partier, om at der for hver valgtilforordnet skal indmeldes en e-mail-adresse. Denne 
kanal benyttes som den primære til at kommunikere og indhente bekræftelser hos de 
tilforordnede. Hvis den tilforordnede ikke har nogen e-mail-adresse, opfordres partisekretæren til 
at anvende sin egen e-mail adresse og siden på anden vis skaffe den tilforordnede de mails, der 
måtte blive sendt til vedkommende. Alternativt bede om en e-mail på familie eller venner til den 
valgtilforordnede. 
 
NB: Systemet håndterer automatisk al kommunikation med borgerne, når valget er udskrevet. Der 
sendes ikke noget til brugerne førend valget ”aktiveres” af kommunen i systemet. Så valget kan 
forberedes i god tid inden de valgtilforordnede modtager besked. 
 
Import af CSV fil anbefales kun for partisekretærer, der har arbejdet med datafiler før. Filformatet 
skal være UTF-8. 
 
Bemærk desuden, at det først er når valget aktiveres, at partisekretæren kan tilgå data som CPR-
nr., e-mail og telefonnumre igen i Valhalla. Så vær venligst omhyggelig med indtastningen af data! 

Placer tilforordnede 

Partisekretæren kan efter tilføjelse af tilforordnede placere dem på ledige pladser på de forskellige 
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valgsteder. Det gøres ved at klikke på de enkelte valgsteder på status-siden. 
 
Herefter vises en oversigt som den nedenfor, hvor man kan se de pladser, der skal udfyldes på 
valgstedet. På de ledige pladser kan man let kan placere de valgtilforordnede, der allerede er 
tilføjet i Valhalla. 
 

 
For at placere en tilforordnet på en plads benyttes det grønne kryds. Herefter fremkommer en 
søgbar oversigt over partiets potentielle valgtilforordnede. Disse indsættes på det pågældende 
valgsteds plads med et klik på teksten ”vælg”. Når en tilforordnet er placeret tæller han med på 
status-siden som en udfyldt plads. 
 

 
Fortrydes handlingen, klikkes på det grønne minus. 
 
Partisekretæren kan senere se eller ændre data for den tilforordnede ved at klikke på det lille 
grønne person-ikon. Denne funktionalitet er dog ikke tilgængelig endnu.  

Ved valg: Borgernes bekræftelse 

Som det ses under foregående punkt ”Placer tilforordnede” får den placerede valgtilforordnede 
automatisk vedhæftet en tekst, der beskriver vedkommendes svar-status til valget. Som 
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udgangspunkt får alle valgtilforordnede beskrivelsen ”(Har endnu ikke bekræftet)”. 
 
Først når valget aktiveres fra kommunen, sender systemet en invitationsmail ud til alle 
valgtilforordnede, der er blevet tildelt pladser på valgstederne. Tilforordnede, der efterfølgende 
tildeles pladser, modtager invitationsmailen med det samme.  
 
Der kommer altså ikke mails ud til nogen valgtilforordnede, før kommunen aktiverer et udskrevet 
valg i Valhalla. Alle partisekretærer og underbrugere bliver underrettet om dette. 
 
Der vil senere blive udsendt en nærmere beskrivelse af, hvordan bekræftelses-processen foregår – 
og hvordan partisekretærene og underbrugerne direkte i Valhalla kan bekræfte eller melde afbud 
for den valgtilforordnede efter et telefonisk opkald eller personligt møde – eller fremskaffelse af 
tilbagemeldingen fra den valgtilforordnede på anden vis. 
 

Linket ”Lister” 

Dette link finder først anvendelse på et senere tidspunkt. Listerne vil ikke kunne tilgås endnu. 
 

Brevstemme-valgtilforordnede 

Der kan endnu ikke indtastes data for deltagelse ift. brevstemme-indsamling i plejehjem og egne 
hjem. Der vil komme yderligere information om dette senere. 
 
 


