Valgbestyrelsen 14-09-2021

Principper for tildeling af partibogstaver
Sagsnr. i ESDH:
21/8034
Beslutningskompetence: Valgbestyrelsen
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.
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Tidspunkt for tildeling af bogstavbetegnelser
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.
Bilag:

