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1.

Godkendelse af kandidatlister, der kan fritages for kravet om stillerunderskrifter

Sagsnr.: 21/8034

Beslutningstema
Valgbestyrelsen skal godkende de rettidige indleverede kandidatlister, der kan fritages for
kravet om stillerunderskrifter.
Sagsfremstilling
Valgbestyrelsen kan, efter anmodning, fritage en kandidatliste for stillerkrav, når det vurderes,
at lovens betingelser er opfyldt.
For at kunne fritages for kravet om at indsamle underskrifter fra mindst 25 stillere, er der en
række betingelser, der skal være opfyldt:



kandidatlisten opnåede repræsentation i byrådet ved seneste valg
kandidatlisten fortsat er repræsenteret tirsdagen 9 uger før valgdagen (14. september
2021)
identitet:
 a) ingen af listens medlemmer har i valgperioden skiftet liste eller er blevet løsgængere,
og listen har bevaret sin listebetegnelse.
 b) et eller flere af listens medlemmer har i valgperioden skiftet liste eller er blevet
løsgængere, og disse medlemmer udgør under halvdelen af listens medlemmer.
Er betingelserne opfyldt har valgbestyrelsen pligt til at fritage listen for kravet om stillere.
Fristen for indlevering af kandidatlister, der ønsker at fritages for stillerkravet, er tirsdag den
14. september kl. 12.00.
Forvaltningen vil til mødet medbringe de rettidige indleverede kandidatlister og gennemgå
betingelserne for, om listerne kan fritages for stillerkravet.
Forvaltningen medbringer desuden KMDs fortegnelse over kandidaterne, der er indtastet og
foreløbigt godkendt i valgsystemet.
Kandidater skal opfylde valgretsbetingelserne (bortset fra kravet om alder) fredag den 1.
oktober. Forvaltningen vil derfor kontrollere om alle kandidater fortsat opfylder
valgretsbetingelserne den 1. oktober.
Kandidatlister, der ikke kan fritages for stillerkravet, kan indlevere kandidatlister fra tirsdag
den 14. september og listerne skal senest være indleveret tirsdag den 28. september kl. 12.00.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg § 19.
Det videre forløb
Efter udløb af fristen for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for stillerkravet, er
valgbestyrelsen indkaldt til møde med henblik på godkendelse af disse kandidatlister
Mandag den 4. oktober – eller snarest derefter – bliver de godkendte kandidatlister,
listeforbund og valgforbund offentliggjort på kommunens hjemmeside og de steder, hvor
brevstemmeafgivningen begynder tirsdag den 5. oktober.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
 valgbestyrelsen godkender de indleverede kandidatlister
 formanden bemyndiges til at meddele godkendelserne til repræsentanten for
kandidatlisterne.
Beslutning i Valgbestyrelsen den 14-09-2021
Valgbestyrelsen godkendte følgende kandidatlister, herunder at listerne opfylder betingelserne
for fritages for kravet om stillerunderskrifter:
A – Socialdemokratiet
B – Radikale Venstre
C – Det Konservative Folkeparti
I – Liberal Alliance
O – Dansk Folkeparti
V – Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø – Enhedslisten – De Rød-Grønne.
Formanden blev bemyndiget til, at meddele godkendelserne til repræsentanterne.

2.

Principper for tildeling af partibogstaver

Sagsnr.: 21/8034
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Beslutningstema
Valgbestyrelsen kan bemyndige forvaltningen til, at give de enkelte lokallister et betinget
forhåndstilsagn om en bestemt bogstavbetegnelse til den enkelte lokalliste i overensstemmelse
med lovens principper.
Forhåndstilsagnet er betinget af valgbestyrelsens senere og endelige godkendelse.
Sagsfremstilling
Indenrigs- og Boligministeriet meddeler forud for hvert kommunalvalg, hvilke
bogstavbetegnelser der på forhånd er reserveret til partier, der er opstillingsberettiget til
folketinget pr. 1. august i valgåret, jf. kommunal- og regionalvalglovens § 33, stk. 1.
I forbindelse med det forestående kommunalvalg den 16. november 2021 er følgende
bogstaver reserveret til nedennævnte partier, hvorfor de ikke kan tildeles andre kandidatlister:
A - Socialdemokratiet
B - Radikale Venstre
C - Det Konservative Folkeparti
D - Nye Borgelige
F - SF - Socialistisk Folkeparti
G - Veganerpartiet
I - Liberal Alliance
K - Kristendemokraterne
O - Dansk Folkeparti
S - Slesvigsk Parti
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne
Å - Alternativet
Disse bogstavbetegnelser kan ikke tildeles andre kandidatlister, jf. § 33, stk. 2.
Bogstavet "X" kan ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. kommunal- og regionalvalglovens §
34, stk. 1.
Derudover henstiller Indenrigs- og Boligministeriet blandt andet normalt til følgende:
Bogstavbetegnelsen W kan (som følge af forvekslingsmulighed med V) kun anvendes, hvis
der ikke i øvrigt er bogstavbetegnelser nok til alle kandidatlister.
Lokallister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, får fortrinsret til den
bogstavbetegnelse, som lokallisten tidligere har anvendt.
Valgbestyrelsen i Furesø Kommune følger de til enhver tid fremsatte henstillinger fra
ministeriet i forbindelse med tildeling af bogstavbetegnelser til de kandidatlister, der opstiller
til kommunalvalg.
Tidspunkt for tildeling af bogstavbetegnelser
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Såfremt flere lokallister ønsker samme bogstavbetegnelse, anvendes princippet ”først i tid
først i ret”. Dog betragtes de kandidatlister, der er indleveret senest kl. 11.00 på den dag, hvor
kandidatlisterne tidligst kan indleveres, som afleveret samtidigt.
Såfremt flere lokallister må anses for indleveret samtidigt, og såfremt disse ønsker samme
bogstavbetegnelse, vil der blive trukket lod om den ønskede bogstavbetegnelse mellem de
pågældende lokallister.
Lodtrækningen foretages af formanden for valgbestyrelsen i overværelse af de pågældende
lokallister.
Idet lokallisterne kan have en berettiget interesse i så hurtigt som muligt at få kendskab til,
hvilken bogstavbetegnelse de kan forvente at få, kan valgbestyrelsen bemyndige forvaltningen
til, at meddele de enkelte lokallister et betinget forhåndstilsagn om en bestemt
bogstavbetegnelse til den enkelte lokalliste i overensstemmelse med nærværende principper.
Forhåndstilsagnet er betinget af valgbestyrelsens senere og endelige godkendelse af
kandidatlisterne.
Forvaltningen kan tidligst meddele et betinget forhåndstilsagn om en bogstavbetegnelse til en
lokalliste i forbindelse med lokallistens indlevering af kandidatlisten.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg.
Det videre forløb
Igen bemærkninger
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at valgbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til, at meddele de
enkelte lokallister et betinget forhåndstilsagn om en bestemt bogstavbetegnelse til den enkelte
lokalliste i overensstemmelse med ovenfor nævnte principper.
Beslutning i Valgbestyrelsen den 14-09-2021
Godkendt.
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3.

Det videre forløb

Sagsnr.: 21/7956

Beslutningstema
Valgbestyrelsen orienteres om det videre forløb.
Sagsfremstilling
Valgbestyrelsen er indkaldt til møde den 28. september med henblik på godkendelse af de
rettidige indleverede kandidatlister, der ikke kan fritages for kravet om stillerunderskrifter.
På mødet den 28. september vil forvaltningen fremlægge hovedlinjerne omkring
tilrettelæggelse af optælling og fintælling af valgene, herunder principper for mulige
lodtrækninger i forbindelse med opgørelse af valget.
Forvaltningen foreslår, at valgbestyrelsen bemyndige forvaltningen til, at godkende de
rettidige indleverede anmeldelser af liste- og/eller valgforbund. Fristen for indlevering er
mandag den 4. oktober kl. 12.00. Forvaltningen underretter valgbestyrelsen om de godkendte
forbund.
Udover at godkende de rettidige indleverede kandidatlister og liste- og/eller valgforbund,
består valgbestyrelsens opgaver blandt andet i, at tilvejebringe stemmesedler.
Forvaltningen har truffet aftale med en trykker om fremstilling af stemmesedlerne.
Valgbestyrelsen vil få forelagt stemmeseddelforelæg til godkendelse på et møde den 13.
oktober 2021.
På mødet den 13. oktober vil forvaltningen fremlægge et oplæg til, hvordan valgaftenen og
det praktiske omkring konstitueringen vil kunne foregå.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
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Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
 forvaltningen bemyndiges til, at godkende rettidige indleverede anmeldelser af listeog/eller valgforbund
 valgbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Valgbestyrelsen den 14-09-2021
Godkendt og taget til efterretning.

Furesø Kommune

7

Møde i Valgbestyrelsen / Tirsdag den 14-09-2021

Underskriftsside
Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Lars Carstensen (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)

Gustav Juul (Venstre)
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