Valgbestyrelsen 14-09-2021

Godkendelse af kandidatlister, der kan fritages for kravet om stillerunderskrifter
Sagsnr. i ESDH:
21/8034
Beslutningskompetence: Valgbestyrelsen
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.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
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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.
Bilag:

