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1.

Godkendelse af kandidatlister og tildeling af bogstavbetegnelser

Sagsnr.: 21/7956

Beslutningstema
Valgbestyrelsen skal godkende de rettidige indleverede kandidatlister og tildele disse en
bogstavbetegnelse.
Sagsfremstilling
Fristen for indlevering af kandidatlister, med krav om stillerunderskrifter, udløber tirsdag den
28. september 2021 kl. 12.00.
Valgbestyrelsen skal godkende de indleverede kandidatlister og tildele disse en
bogstavbetegnelse.
Der er en række bogstavbetegnelser der reserveret og disse kan derfor ikke tildeles lokallister.
Der er følgende ureserverede bogstavbetegnelser, som kan tildeles lokallister:
E, H, J, L, M, N, P, Q, R, T, U (W), Y, Z og Æ.
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.
De indleverede kandidatlister gennemgås på mødet. Kandidater og stillere skal opfylde
valgretsbetingelserne (bortset fra kravet om alder) fredag den 1. oktober. Forvaltningen vil
derfor foretage opslag i CPR den 1. oktober og kontrollere om alle kandidater og stillere
fortsat opfylder valgretsbetingelserne.
Lørdag den 2. oktober er sidste frist for underretning til kontaktpersonen på kandidatlisten om
mangler ved listen. Fristen for afhjælpning af mangler er mandag den 4. oktober kl. 12.00.
Sidste frist for anmeldelse af liste- og/eller valgforbund er mandag den 4. oktober kl. 12.00.
Der skal ske en offentliggørelse af de godkendte lister og kandidater mandag den 4. oktober
eller snarest derefter.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærknigner.
Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
 valgbestyrelsen godkender de indleverede kandidatlister
 valgbestyrelsen tildeler lokallister en bogsavsbetegnelse
 formanden bemyndiges til at meddele godkendelserne til repræsentanten for
kandidatlisterne.
 der sker offentliggørelse af de godkendte lister og kandidater hurtigst muligt efter
fristen for anmeldelse af liste- og/eller valgforbund er udløbet mandag den 4. oktober
kl. 12.00
 formanden bemyndiges til at meddele godkendelse af anmeldte forbund ved fristens
udløb mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00.

2.

Det videre forløb

Sagsnr.: 21/7956

Beslutningstema
Valgbestyrelsen orienteres om det videre forløb.
Sagsfremstilling
Forvaltningen vil på mødet fremlægge og gennemgå hovedlinjerne omkring tilrettelæggelsen
af optællingen og fintællingen af valgene, herunder principper for mulige lodtrækninger i
forbindelse med opgørelsen af valget på valgnatten og ved fintællingen.
På møde den 13. oktober vil forvaltningen fremlægge et oplæg til, hvordan valgaftenen og det
praktiske omkring konstitueringen vil kunne foregå.
Valgbestyrelsen er indkaldt til møde den 13. oktober, hvor forvaltningen vil fremlægge oplæg
til stemmeseddel til godkendelse.
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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.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Furesø Kommune

4

Møde i Valgbestyrelsen / 28-09-2021

Underskriftsside
Ole Bondo Christensen
(Socialdemokratiet)

Gustav Juul (Venstre)

Lars Carstensen (Konservative)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Øjvind Vilsholm (Enhedslisten)
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