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Kapitel 1. Indledning

1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium

Den 1. september 1983 nedsatte indenrigsministeren et udvalg med den opgave
at foretage en gennemgang af folketingsvalgloven og den kommunale valglov
med henblik på revision af disse love.

Udvalget fik følgende kommissorium:

"Udvalget skal gennemgå de forslag til forenklinger og forbedringer vedrøren-
de folketingsvalgloven og den kommunale valglov, som er indsendt til Inden-
rigsministeriet fra kommuner, amtskommuner og privatpersoner bl.a. i forbin-
delse med regelsaneringen.

Herudover skal udvalget foretage en gennemgang af de nævnte valglove og
overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at foreslå yderligere forenklinger.

På grundlag af den foretagne gennemgang skal udvalget formulere forslag til
ændringer i valglovene, idet udvalget skal iagttage, at der ikke ønskes foreslået
principielle ændringer i det gældende valgsystem.

Udvalgets arbejde skal være afsluttet så betids, at lovforslag kan fremsættes i
efteråret 1984."

Siden udvalgets nedsættelse er kommissoriet blevet udvidet til at omfatte en
gennemgang af Europa-Parlamentsvalgloven med henblik på en revision også
af denne lov. Endvidere er fristen for udvalgets afslutning af sit arbejde blevet
forlænget.

I efteråret 1986 afgav udvalget delbetænkning om en ny folketingsvalglov, be-
tænkning nr. 1084/1986. På grundlag af betænkningen fremsatte indenrigsmi-
nisteren i januar 1987 forslag til en ny folketingsvalglov. Forslaget blev vedta-
get som lov nr. 271 af 13. maj 1987.
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Siden december 1986, hvor udvalget har arbejdet med den kommunale valglov
og Europa-Parlamentsvalgloven, har udvalget haft følgende sammensætning:

Konsulent i valgspørgsmål, nu særlig sagkyndig i valgspørgsmål Vilh. Brock-
meyer, Indenrigsministeriet.
Kontorchef, nu kommitteret Ruth Christensen, Statsministeriet.
Afdelingschef i Indenrigsministeriet, nu departementschef i Kirkeministeriet,
dr. jur. Preben Espersen.
Lektor, lic. jur. Holger Hansen, Københavns Universitet (formand).
Vicekontorchef Hans Otto Jørgensen, Kommunernes Landsforening.
Kontorchef Kjeld Meyer, Københavns Kommune.
Direktør Jens M. Nielsen, Amtsrådsforeningen i Danmark.
Fuldmægtig, nu konsulent i valgspørgsmål Anne Birte Pade,
Indenrigsministeriet.
Vicekontorchef Per Hard Poulsen, Frederiksberg Kommune.

Fuldmægtig Birgitte Herfelt, Indenrigsministeriet, har fungeret som sekretær
for udvalget indtil 1. september 1987, hvor hun blev afløst af fuldmægtig Lis-
beth Andersen, Indenrigsministeriet.

Med hensyn til udvalgets sammensætning ved nedsættelsen og senere ændrin-
ger heri henvises til betænkning nr. 1084/1986.

1.2. Baggrunden for udvalgets nedsættelse

I forbindelse med regeringens regelsaneringskampagne, der blev iværksat i ef-
teråret 1982, blev der til Indenrigsministeriet indsendt en række forslag til æn-
dringer i valglovene fra kommuner, amtskommuner, organisationer og privat-
personer.

Indenrigsministeriets behandling af konkrete og generelle sager på valgområ-
det havde ligeledes givet anledning til overvejelser om forskellige ændringer i
valglovene.

Yderligere kan nævnes, at Folketingets Kommunaludvalg i folketingsåret
1982-83 rejste spørgsmål om eventuel gennemførelse af mere principielle æn-
dringer i folketingsvalglovens bestemmelser om kandidatudvælgelsen, når der
er anmeldt partiliste.

På denne baggrund besluttede indenrigsministeren i foråret 1983 at nedsætte
et udvalg (Valglovsudvalget af 1983) med den opgave at gennemgå valglovene
og fremkomme med forslag til forenklinger og andre ændringer.

I udvalgets arbejde er indgået de forslag til ændringer i valglovene, der er ind-
sendt til Indenrigsministeriet siden udvalgets nedsættelse, herunder forslag
indsendt efter afholdelsen af de kommunale valg i november 1985.1 udvalgets
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arbejde er ligeledes indgået det forslag til ændring af den kommunale valglovs
regler om tab af valgbarhed på grund afstraf, som Folketinget behandlede i fol-
ketingsåret 1985-86.

1.3. Udvalgets arbejde

En række regelsæt om valg er fælles for folketingsvalgloven og den kommunale
valglov. Det drejer sig fx om reglerne om kandidaters navne på stemmesedlerne,
om afstemning på valgdagen, om brevstemmeafgivning og om bedømmelse af
stemmesedler.

Regelforenklingsforslag og andre ændringsforslag, der vedrører de fælles regel-
sæt, er derfor behandlet i udvalgets betænkning om folketingsvalgloven og be-
handles ikke særskilt i denne betænkning, idet udvalget har lagt til grund, at
de gennemførte ændringer i de pågældende regelsæt i folketingsvalgloven til-
svarende skal gennemføres i de pågældende regelsæt i den kommunale valglov.

I kapitel 2 er særskilt opregnet de forslag til ændringer i den kommunale valg-
lov, der er en konsekvens af de gennemførte ændringer i folketingsvalgloven,
ligesom disse ændringer fremgår af bemærkningerne til udkastet til ny kom-
munal valglov.

Udvalgets arbejde med den kommunale valglov efter afgivelsen af delbetænk-
ningen om folketingsvalgloven har derfor været koncentreret om de regelsæt,
der er særegne for den kommunale valglov, og herunder navnlig reglerne om
valgbarhed og straf og om kandidatlister.

Om Europa-Parlamentsvalgloven bemærkes, at denne lovs bestemmelser om
valgets forberedelse og gennemførelse i vid udstrækning består i en henvisning
til de tilsvarende bestemmelser i folketingsvalgloven.

Udvalgets arbejde med Europa-Parlamentsvalgloven har derfor i det væsentlig-
ste været af redaktionel karakter, bestående i en ajourføring af denne lov med
den nye folketingsvalglov.

Udvalgets overvejelser og forslag til ændringer i den kommunale valglov og
Europa-Parlamentsvalgloven skal i øvrigt ses på baggrund af, at det i kommis-
soriet udtrykkeligt er fastsat, at der ikke ønskes gennemført principielle æn-
dringer i det gældende valgsystem, dvs. i de regler, der har betydning for valgets
udfald. Bortset herfra ligger der ikke i kommissoriet nogen begrænsninger for
udvalgets overvejelser og forslag.

Udvalget har siden december 1986 holdt 10 møder om den kommunale valglov
og Europa-Parlamentsvalgloven.
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1.4. Betænkningens opbygning

Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag.

Kapitel 3 indeholder en historisk oversigt over den kommunale valglovgivning.
Endvidere indeholder kapitlet udvalgets forslag til opbygning af en ny kommu-
nal valglov, samt hvilke principper der i øvrigt bør lægges til grund for en ny
lov. De tilsvarende forslag om Europa-Parlamentsvalgloven indeholdes ligele-
des i kapitlet tilligemed en oversigt over Europa-Parlamentsvalgloven af 1977
med senere ændringer.

Kapitel 4 indeholder en oversigt over udviklingen i reglerne om valgbarhed og
straf samt en gennemgang af praksis efter de gældende regler. Kapitlet indehol-
der endvidere udvalgets overvejelser og forslag til de fremtidige regler om valg-
barhed og straf på det kommunale område.

Kapitel 5 indeholder en udførlig gennemgang af udvalgets overvejelser og stil-
lingtagen til de forskellige emneområder (kapitler) i den kommunale valglov,
herunder udvalgets overvejelser og stillingtagen til de "udefra" kommende for-
slag til ændringer i gældende regler. De ændringsforslag, som udvalget har be-
handlet og taget stilling til i forbindelse med gennemgangen af folketingsvalg-
loven, omtales dog kun summarisk. Gennemgangen af emneområderne er fore-
taget i den rækkefølge, der er lagt til grund for kapitelinddelingen i udvalgets
udkast til ny kommunal valglov. Kapitel 5 har derfor også karakter af udførlige
bemærkninger til de enkelte kapitler i lovudkastet.

Kapitel 6 indeholder udvalgets udkast til ny kommunal valglov med tilhørende
bemærkninger.

Kapitel 7 indeholder udvalgets udkast til ny Europa-Parlamentsvalglov med til-
hørende bemærkninger.

Med hensyn til betænkningens nærmere indhold henvises til indholdsforteg-
nelsen.

København, den 15. februar 1988

Vilh. Brockmeyer Ruth Christensen Preben Espersen

Holger Hansen Hans Otto Jørgensen Kjeld Meyer
(formand)

Jens M. Nielsen Anne Birte Pade Per Hard Poulsen

Lisbeth Andersen
(sekretær)
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Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets
overvejelser og forslag

2.1. Forslag til ny kommunal valglov

Udvalget fik til opgave at gennemgå en række konkrete forslag til ændring af
den kommunale valglov samt foretage en almindelig gennemgang af denne lov.
På grundlag heraf skulle udvalget vurdere mulighederne for at gennemføre en
forenkling af den kommunale valglovs regler og udarbejde forslag hertil.

Det er udvalgets opfattelse, at der på en række områder kan foretages en forenk-
ling af reglerne i den kommunale valglov, og at denne forenkling mest hensigts-
mæssigt kan gennemføres i forbindelse med, at der vedtages en helt ny kommu-
nal valglov.

Udvalget har derfor udarbejdet et udkast til en ny kommunal valglov.

I dette lovudkast er indarbejdet dels de indholdsmæssige ændringer, der særlig
vedrører de kommunale valgregler, jf. nedenfor i afsnit 2.3., dels de ændringer,
der er en konsekvens af den nye folketingsvalglov, jf. nedenfor i afsnit 2.4. Lov-
udkastet indeholder herudover en lang række sproglige og enkelte redaktionel-
le ændringer i forhold til den gældende lov.

2.2. Forslag til ny Europa-Parlamentsvalglov

En række bestemmelser i Europa-Parlamentsvalgloven består hovedsagelig i
henvisninger til de tilsvarende bestemmelser i folketingsvalgloven. Det gælder
således bestemmelserne om valglister, om afstemningen på valgdagen og om
brevstemmeafgivning.

Vedtagelsen af den nye folketingsvalglov indebærer derfor, at der skal gennem-
føres en række konsekvensændringer i Europa-Parlamentsvalgloven.

Selv om disse konsekvensændringer hovedsagelig er af teknisk/redaktionel ka-
rakter, og selv om Europa-Parlamentsvalgloven er relativt ny - den er fra 1977
med senere ændringer - har udvalget fundet det mest hensigtsmæssigt, at dis-
se ændringer gennemføres i form af en helt ny lov.
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Udvalget har derfor udarbejdet udkast til en ny Europa-Parlamentsvalglov.

Udvalget foreslår ingen indholdsmæssige ændringer i de særlige regler, der
gælder for valg til Europa-Parlamentet.

2.3. Indholdsmæssige ændringer i den kommunale valglov i forhold til
gældende lov

Udvalgets væsentligste forslag til indholdsmæssige ændringer i de regler, der
er særegne for kommunale valg, vedrører følgende regler:

(1) Reglerne om fortabelse af valgbarhed som følge af straf

Udvalget foreslår, at værdighedskravet til valgbarhed erstattes af en regel om,
at ubetinget frihedsstraf på 30 dage eller derover eller frihedsberøvelse efter
straffelovens § § 68-70 medfører tab af valgbarhed. Når straffen er udstået, en-
deligt eftergivet eller bortfaldet, kan straffen ikke medføre tab af valgbarhed.
Som en konsekvens af foranstående foreslår udvalget, at Valgbarhedsnævnet
nedlægges.

Begrundelse

Reglerne om strafbare handlingers betydning for valgbarheden til kommunale
råd må anses for afledt af bestemmelsen i grundloven om, at valgbarheden til
Folketinget fortabes, såfremt et medlem er straffet for en handling, der i almin-
deligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Folketin-
get.

Reglerne om strafbare handlingers betydning for valgbarheden til kommunale
råd bør derfor udformes under hensyn til den praksis, som Folketinget har til-
kendegivet i sine afgørelser efter grundlovens § 30, jf. § 33. Folketinget har hid-
til alene truffet afgørelse om tab af valgbarhed i tilfælde, hvor der var idømt
ubetinget frihedsstraf af en vis størrelse.

Ved indførelse af faste regler om, hvilke straffe der medfører tab af valgbarhed,
bortfalder Valgbarhedsnævnets opgaver.

(2) Reglerne om fritagelse for at opstille til valg henholdsvis modtage valg

Udvalget foreslår, at personer, der på valgdagen er fyldt 60 år, eller som har væ-
ret medlem af en kommunalbestyrelse eller et amtsråd i 2 hele sammenhæn-
gende valgperioder, ikke mere skal kunne fritages for at modtage valg, med-
mindre andre grunde giver de pågældende ret hertil (helbredstilstand, vareta-
gelse af andet offentligt hverv mv.). De nævnte objektive fritagelsesgrunde kan
derfor for fremtiden alene bevirke fritagelse for at opstille til valg.

Samtidig foreslås, at pligten til at opstille til valg bortfalder, når den pågælden-
de har været medlem i 2 hele, sammenhængende valgperioder.
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Begrundelse

Af hensyn til vælgerne må det anses for rigtigst, at de nævnte fritagelsesgrun-
de alene kan påberåbes som grunde til at blive fritaget for at opstille og ikke
tillige som grunde til at blive fritaget for at modtage valg.

Udvalget finder det rimeligt, at pligten til at opstille til valg, og dermed pligten
til at modtage valg, bortfalder, når den pågældende i 2 hele sammenhængende
valgperioder har været medlem af en kommunalbestyrelse eller et amtsråd.

Medlemskab af kommunalbestyrelser og amtsråd skal fortsat betragtes som et
borgerligt ombud.

(3) Reglerne om fastsættelse af valgdagen

Udvalget foreslår, at det fastsættes direkte i loven, at valgdagen for de næste
kommunale valg er den 3. tirsdag i november 1989, derefter den 3. tirsdag i no-
vember 1993 og så fremdeles.

Begrundelse

Efter de gældende regler foregår de kommunale valg på en af indenrigsministe-
ren fastsat dag, der skal være en tirsdag, i den sidste halvdel af november må-
ned. Det vil være en forenkling at fastsætte den nøjagtige valgdag i loven.

(4) Reglerne om antal stillere for en kandidatliste

Udvalget foreslår, at antallet af stillere for en kandidatliste til kommunalbesty-
relsesvalg skal variere fra 25 til 150 afhængig af vælgertallet i kommunen. Ved
kandidatlister til amtsrådsvalg foreslås stillertallet forhørjet fra 50 til 150, dog
ikke på Bornholm.

Begrundelse

Efter udvalgets opfattelse bør antallet af stillere afpasses efter vælgertallet i
en kommune, henholdsvis amtskommune. Forslaget indebærer en forhøjelse af
stillerantallet i de store kommuner og i amtskommunerne og er et led i de nød-
vendige bestræbelser på at begrænse stemmesedlens omfang ved at sikre, at der
er en vis tilslutning bag en kandidatliste til kommunale valg.

(5) Reglerne om fristen for indlevering af kandidatlister

Udvalget foreslår, at fristen for indlevering af kandidatlister forlænges fra 14
dage før valgdagen til 4 uger før valgdagen. Andre frister i forbindelse med kan-
didatlister forlænges tilsvarende.

Begrundelse

Ved såvel folketingsvalg som kommunale valg giver det ofte anledning til kla-
ger fra vælgerne, at oplysninger om de opstillede lister (partier) og kandidater
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ikke foreligger på det tidspunkt, hvor brevstemmeafgivningen kan gå i gang,
dvs. 3 uger før valgdagen. Ved kommunale valg kan ikke - i modsætning til ved
folketingsvalg - anføres tungtvejende grunde til ikke at forlænge fristen for
kandidatanmeldelser. Kandidatlisterne, kandidaterne, valgforbund etc. bør væ-
re på plads, når brevstemmeafgivningen går i gang.

(6) Reglerne om kandidatlisters oplysninger om stillere og kandidater

Udvalget foreslår, at kandidatlisterne for fremtiden skal indeholde oplysning
om stilleres og kandidaters personnummer i stedet for som hidtil fødselsdato.

•

Begrundelse
i

Arbejdet med kontrol af, at stillerne og kandidaterne opfylder lovens betingel-
ser, vil blive lettet væsentligt ved indførelse af personnummeroplysning i stedet
for fødselsdato. Samtidig kan kravet om, at stillernes stilling skal angives på
kandidatlisterne, ophæves. Forslaget vil indebære en væsentlig administrativ
forenkling.

I folketingsvalgloven er allerede gennemført den ordning, at personnummer
skal oplyses såvel for stillere (for kandidater uden for partierne) som for kandi-
dater.

(7) Reglerne om personlige stedfortrædere ved amtsrådsvalg

Udvalget (med undtagelse af Jens M. Nielsen) foreslår, at adgangen til at an-
melde personlige stedfortrædere ved amtsrådsvalg ophæves.

Begrundelse

Den gældende adgang til ved amtsrådsvalg at anmelde personlige stedfortræ-
dere indebærer, at en person vil kunne indtræde i amtsrådet uden overhovedet
at have været opstillet til valget og opført på stemmesedlen.

Udvalget mener, at en sådan ordning er utidssvarende, ikke mindst på bag-
grund af den betydning der i de senere år er tillagt den personlige stemmeafgiv-
ning. Ordningen er tillige af principielle grunde betænkelig. Alene personer,
som har været opstillet til valget, bør kunne indtræde som medlem af et amts-
råd. De valgtekniske fordele ved ordningen, at den muligvis i et vist omfang
medvirker til en begrænsning af listeantallet til amtsrådsvalg og dermed til en
begrænsning afstemmesedlens størrelse, kan ikke opveje de principielle betæn-
keligheder.

Amtsrådsforeningen finder, at muligheden for personlige stedfortrædere ved
amtsrådsvalg bør bevares i en eller anden form. Under hensyn hertil foreslår
et medlem (Jens M. Nielsen), at de nuværende regler, som af valglovsudvalget
af 1978 foreslået, bevares.
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(8) Reglerne om listebetegnelse

Udvalget foreslår, at det for fremtiden bliver obligatorisk at anmelde en listebe-
tegnelse.

Begrundelse

Efter de gældende regler kan der for en kandidatliste anmeldes en listebeteg-
nelse, hvormed listen skal anføres på stemmesedlen. Langt de fleste kandidatli-
ster udnytter denne mulighed. Af administrative grunde bør det imidlertid sik-
res, at der for alle lister anmeldes en listebetegnelse.

(9) Reglerne om stiller- og kandidatblanketter til amtsrådsvalg

Udvalget foreslår, at kravet om indlevering af særlige stiller- og kandidatblan-
ketter til amtsrådsvalg ophæves.

Begrundelse

Efter de gældende regler skal der samtidig med en kandidatliste til amtsråds-
valg for hver enkelt stiller og kandidat indleveres en særlig blanket, der er ud-
fyldt med oplysning om den pågældende stiller eller kandidats fulde navn, fød-
selsdato og bopæl. Blanketterne benyttes af amtsvalgbestyrelsen til via folke-
registrene at kontrollere, at stillerne og kandidaterne opfylder lovens krav. Ud-
valget mener, at den hidtidige kontrolordning bør erstattes af en mere tidssva-
rende ordning, fx en ordning baseret på EDB og oplysningerne i det centrale
personregister (CPR), således at blanketterne kan afskaffes. Forslaget vil bety-
de en væsentlig lettelse af de lokale partiforeninger mfl.s arbejde i forbindelse
med kandidatlister til amtsrådsvalg.

(10) Reglerne om fredsvalg og udfyldningsvalg

Udvalget foreslår, at reglerne om fredsvalg og udfyldningsvalg ophæves.

Begrundelse

Reglerne anvendes ikke i praksis. Reglerne bør derfor ophæves (regelsanering).

(11) Reglerne om tildeling af landsdækkende bogstavbetegnelser

Udvalget foreslår, at en landsdækkende bogstavbetegnelse ved kommunalvalg
for fremtiden skal forbeholdes de partier, der er opstillingsberettigede til Folke-
tinget, og således, at kandidatlister for disse partier skal tildeles partiets bog-
stavbetegnelse til folketingsvalg.

Begrundelse

Forslaget indebærer en administrativ forenkling i forhold til de gældende reg-
ler. Hertil kommer, at partier, der ikke er opstillingsberettigede til folketings-
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valg, erfaringsmæssigt kun opstiller kandidatlister i nogle få kommuner. Det
er derfor uhensigtsmæssigt, at sådanne partier/lister kan beslaglægge et bog-
stav også i kommuner, hvor de ikke opstiller.

(12) Reglerne om tildeling af samme bogstavbetegnelse

Udvalget foreslår, at lister med en fælles listebetegnelse skal tildeles samme
bogstavbetegnelse, uanset om en eventuel tillægsbetegnelse til en fælles liste-
betegnelse angiver et særligt geografisk tilhørsforhold eller ej.

Begrundelse

Efter de gældende regler, der blev indsat i den kommunale valglov i 1981, er
det en betingelse for samme bogstavbetegnelse, at en eventuel tillægsbetegnel-
se angiver et geografisk tilhørsforhold. Denne bestemmelse er bl.a. til hinder
for, at partiernes ungdomsorganisationer kan opstille særlige ungdomslister
under det pågældende partis bogstavbetegnelse. Udvalget mener ikke, at der er
tungtvejende grunde til den i 1981 indførte begrænsning, der derfor foreslås op-
hævet.

(13) Reglerne om listeforbund og valgforbund

Udvalget foreslår, at kandidatlister med samme bogstavbetegnelse kun skal
kunne indgå valgsamarbejde i form af listeforbund, der derefter har mulighed
for at indgå valgforbund med kandidatlister (listeforbund) med en anden bog-
stavbetegnelse.

Begrundelse

For at begrænse stemmesedlens størrelse blev i 1985 i den kommunale valglov
indsat en regel om, at det samlede antal kandidater på lister i listeforbund ikke
må overstige det antal, der gælder for "enkeltlister" (4 mere end det antal med-
lemmer, der skal vælges). Denne regel er imidlertid i enkelte tilfælde blevet om-
gået derved, at lister med samme bogstavbetegnelse i stedet for har indgået
valgforbund. Dette udelukkes ved forslaget.

(14) Reglerne om afstemningsområder

Udvalget foreslår, at det direkte fastsættes i loven, at afstemningen til kommu-
nale valg foregår i de samme afstemningsområder som folketingsvalg.

Begrundelse

Forslaget svarer til gældende praksis, der således lovfæstes.

(15) Reglerne om stedfortræderes indtræden ved mandatledighed

Udvalget foreslår, at et ledigt mandat i tilfælde af, at vedkommende stedfortræ-
derliste er udtømt, skal kunne overføres ikke blot til en liste, som den udtømte
liste har været i listeforbund med, men, såfremt også sådanne lister er udtømte,
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til en liste, som disse lister har været i valgforbund med, eller eventuelt til den
nærmest berettigede liste i øvrigt (i nævnte rækkefølge).

Begrundelse

Det må anses for rimeligt, at et ledigt mandat i valgperioden - på samme måde
som i valgopgørelsessituationen - skal vandre til den nærmest berettigede liste,
og uden at dette skal være betinget af eventuelle listeforbund eller valgforbund.
En sådan regel findes allerede i Europa-Parlamentsvalgloven.

2.4. Konsekvensændringer som følge af den nye folketingsvalglov

De forslag til indholdsmæssige ændringer, der er anført i det følgende, er en
konsekvens af de gennemførte ændringer i folketingsvalgloven. De anførte be-
grundelser blev lagt til grund for ændringerne i folketingsvalgloven.

(1) Reglerne om middagslukning på afstemningssteder i mindre kommuner

Udvalget foreslår, at den hidtidige adgang til at holde middagslukning (fra kl.
13 til 15) på afstemningssteder i kommuner med under 6.000 indbyggere op-
hæves.

Begrundelse

En ensartet og tidssvarende vælgerbetjening tilsiger, at der overalt i landet skal
være adgang til at afgive stemme hele valgdagen (fra kl. 9 til 20).

(2) Reglerne om hjælp til stemmeafgivning

Udvalget foreslår, at det skal være en betingelse for at yde hjælp til afkrydsning
(ved brevstemmeafgivning udfyldning) af stemmesedlen, at vælgeren umiddel-
bart over for den, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, hvordan vælgeren
ønsker at stemme. Endvidere foreslås, at hjælpen som hovedregel skal ydes af
2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere (ved brevstemmeafgivning af 2 stem-
memodtagere).

Begrundelse

Ved de senere valg, herunder navnlig de kommunale valg, er der fremkommet
klager over den måde og det grundlag, hvorpå der ydes hjælp til selve stemmeaf-
givningen. På baggrund af disse klagesager har indenrigsministeren bedt ud-
valget om at overveje en præcisering af reglerne om hjælp til stemmeafgivning.
Udvalget mener, at der er behov for en præcisering, som på én gang sikrer, at
vælgeren får den fornødne hjælp til at udøve sin valgret, og at det virkelig er
vælgerens eget ønske, der bestemmer stemmeafgivningen. Forslaget om 2 hjæl-
pere er begrundet i retssikkerhedsmæssige hensyn.
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(3) Reglerne om stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning på institutioner

Udvalget foreslår, at der på institutioner altid skal medvirke 2 personer som
brevstemmemodtagere. Ved brevstemmeafgivning på plejehjem mv. må kun den
ene af stemmemodtagerne være ansat på institutionen.

Begrundelse

Ved de senere valg, herunder kommunale valg, har der fra flere sider været rejst
kritik af brevstemmeafgivningen på plejehjem mv. i retning af påvirkning af
vælgernes stemmeafgivning. Udvalget har derfor fundet det nødvendigt at styr-
ke retssikkerheden omkring stemmeafgivning på institutioner.

(4) Reglerne om adgangen til at afgive brevstemme på institutioner

Udvalget foreslår, at alle beboere mv. i de institutioner, hvor der foregår brev-
stemmeafgivning, skal have adgang til at afgive brevstemme på institutionen,
uanset om de har mulighed for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen.
Endvidere foreslås, at der skal være adgang til at foranstalte brevstemmeafgiv-
ning på daghjem. Kommunerne får til gengæld i et vist omfang adgang til at
bestemme, at der på en institution ikke skal ske brevstemmeafgivning efter in-
stitutionsreglerne (brevstemmetilbud til alle), men efter reglerne om stemmeaf-
givning i hjemmet (behovsbestemt brevstemmetilbud).

Begrundelse

Af administrative og servicemæssige grunde er det mest hensigtsmæssigt, at
alle beboere mv. får tilbud om at afgive brevstemme på vedkommende instituti-
on. Daghjem er oftest placeret i forbindelse med plejehjem og foreslås bl.a. af den
grund omfattet af reglerne om brevstemmeafgivning på institutioner. Nogle af
de institutioner under bistandslovens område, der er omfattet af reglerne om
brevstemmeafgivning på institution, har imidlertid en meget forskellig beboer-
sammensætning i relation til de pågældendes mulighed for ved egen hjælp at
møde frem på valgdagen. Reglerne bør derfor smidiggøres, således at kommu-
nerne i et vist omfang får adgang til at bestemme, hvorvidt reglerne om brev-
stemmeafgivning i institution eller i hjemmet skal anvendes, for så vidt angår
en eller flere bestemte institutioner.

(5) Reglerne om flere brevstemmer fra én vælger. Ophævelse af adgangen til at
stemme på valgdagen uanset afgiven brevstemme

Udvalget foreslår, at det altid skal være den sidst afgivne brevstemme, der tages
i betragtning, hvis vælgeren har afgivet flere brevstemmer. Endvidere foreslås,
at adgangen til at stemme på valgdagen uanset tidligere afgivet brevstemme
ophæves.

Begrundelse

Efter gældende lov er det hovedreglen, at det er den først afgivne brevstemme,
der tages i betragtning. For søfolk, der brevstemmer på danske skibe i udenrigs-
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fart, gælder dog, at det i nogle tilfælde er den senere afgivne brevstemme, der
tages i betragtning. Udvalget mener, at disse regler er unødigt komplicerede,
og ser ingen betænkeligheder ved, at brevstemmeafgivere helt generelt får mu-
lighed for at fortryde en stemmeafgivning ved at afgive en ny brevstemme. Den-
ne "fortrydelsesret" findes allerede i den gældende folketingsvalglov og i den
kommunale valglov, hvor der i 1980, henholdsvis 1981, blev indsat en bestem-
melse om, at en afgivet brevstemme ikke er til hinder for, at vælgeren stemmer
på valgdagen, idet der så bortses fra den pågældendes brevstemme. Udvalgets
forslag om, at det altid skal være den sidst afgivne brevstemme, der tages i be-
tragtning, mindsker i væsentlig grad behovet for adgang til at afgive stemme
på valgdagen uanset tidligere afgivet brevstemme. Udvalget mener derfor, at
denne adgang - der giver anledning til et betydeligt kontrolarbejde på afstem-
ningsstedet i hvert enkelt tilfælde - bør ophæves. Hertil kommer, at adgangen
til at afgive stemme på valgdagen uanset tidligere afgivet brevstemme kun ud-
nyttes i yderst beskedent omfang.

Foranstående begrundelse, der blev lagt til grund for ændringerne i folketings-
valgloven, er ikke helt dækkende for kommunale valg, hvor der ikke gælder
særlige regler om søfolk, der brevstemmer på danske skibe i udenrigsfart. Som
følge heraf har der ikke ved kommunale valg været nogen undtagelser fra den
hidtidige hovedregel om, at det er den først afgivne brevstemme, der tages i be-
tragtning.

(6) Reglerne om brevstemmeafgivning på danske skibe og danske havanlæg

Udvalget foreslår, at adgangen til at afgive brevstemme på danske skibe i in-
denrigsfart ophæves. I øvrigt foreslås, at reglerne om adgang til at afgive brev-
stemme på danske havanlæg lovfæstes.

Begrundelse

Udviklingen har medført, at der ikke mere er noget reelt behov for at afgive
brevstemme på danske skibe i indenrigsfart. Brevstemmeafgivning på danske
havanlæg har hidtil været baseret på en analogislutning fra reglerne om brev-
stemmeafgivning på skibe. Adgangen til at brevstemme på danske havanlæg
bør imidlertid fremgå direkte af loven.

" KJ m

Udvalget foreslår i øvrigt forskellige ændringer af mere teknisk karakter. Disse
ændringer er - med en enkelt undtagelse - en konsekvens af de tilsvarende æn-
dringer i folketingsvalgloven. Disse ændringer er kort angivet i det følgende.
I øvrigt henvises til kapitel 5 samt til bemærkningerne til udvalgets lovudkast
til ny kommunal valglov, der findes i kapitel 6.
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Indholdsmæssige ændringer af overvejende teknisk karakter:

(1) Liberalisering af reglerne om kandidaters navneangivelse på stemmesed-
len, herunder afskaffelse af "parenteser",

(2) nye regler om næstformanden i valgbestyrelsen,
(3) videregående adgang til diæter for valgstyrere og tilforordnede vælgere,
(4) kommunalbestyrelsen skal bestemme skriftfarven i det skriveredskab, der

skal anvendes til afkrydsning af stemmesedlen,
(5) stemmekasser, der er forseglet, kan anvendes,
(6) almindelig adgang til inden udlevering af stemmesedlen at spørge en væl-

ger om navn, fødselsdato og bopæl,
(7) afskaffelse af kravet om udskrivelse af særskilt valgkort for vælgere, der

har afgivet brevstemme,
(8) frister med klokkeslæt angives som hovedregel til kl. 12,
(9) forenkling af reglerne om kontrol med brevstemmer,
(10) valgstyrernes valgbog benævnes for fremtiden "afstemningsbog" (for at

undgå forveksling med valgbestyrelsens valgbog) og
(11) præcisering af reglerne om udgiftsfordelingen ved kommunale valg.

2.5. Hidtidigt lovstof til bekendtgørelsesstof

Udvalget foreslår, at den detailregulering på nedennævnte områder, der hidtil
har været fastsat i selve den kommunale valglov, for fremtiden skal fastsættes
af indenrigsministeren i en bekendtgørelse i henhold til bemyndigelse i loven.
Tilsvarende er forudsat ved gennemførelsen af den nye folketingsvalglov.

(1) Nærmere regler om stemmesedlernes udformning

Reglerne om den typografiske udformning mv. af stemmesedlerne foreslås for
fremtiden fastsat i en bekendtgørelse. Ligeledes bør indenrigsministeren kun-
ne bestemme den nærmere udformning af brevstemmematerialet.

Begrundelse

De principielle regler om stemmesedlernes indhold ved kommunale valg (kan-
didatlister og kandidater samt disses rækkefølge) bør findes i selve loven. Deri-
mod er reglerne om den typografiske udformning nærmest af samme karakter
som reglerne om papirkvaliteten, farven mv. og er dermed naturligt bekendtgø-
relsesstof. Der forudsættes i øvrigt ikke foretaget ændringer i stemmesedlernes
udformning.

(2) Nærmere regler om gennemførelsen af brevstemmeafgivningen

Udvalget foreslår, at de nærmere regler om tilrettelæggelse af brevstemmeaf-
givningen på institutioner mv. samt om udfyldelsen af følgebrevet og yderku-
verten (omslaget) mv. fastsættes i en bekendtgørelse.
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Begrundelse

I selve loven bør findes de brevstemmeregier, der retter sig direkte til vælgeren,
samt de principielle regler, der skal sikre, at brevstemmeafgivningen går rig-
tigt til (antal stemmemodtagere mv.). Detailregler om den nærmere fremgangs-
måde, der primært retter sig til de ansvarlige kommunalbestyrelser mfl. og der-
efter til de enkelte stemmemodtagere, hører derimod naturligt hjemme i admi-
nistrativt fastsatte regler.

Det forudsættes, at reglerne om brevstemmeafgivning ved folketingsvalg, folke-
afstemninger, kommunale valg og Europa-Parlamentsvalg udarbejdes som et
fælles regelsæt.
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Kapitel 3. Baggrund og principper for ny
kommunal valglov og ny Europa-
Parlamentsvalglov

3.1. Den kommunale valglov af 1924 og senere ændringer heri

Den gældende kommunale valglov (lovbekendtgørelse nr. 139 af 26.marts 1985)
er fra 1924 (lov nr. 101 af 29. marts 1924). Siden da er loven ændret ved 26 æn-
dringslove. En del af disse har været meget omfattende. Det er kun ganske få
bestemmelser i den gældende lov, der har samme affattelse (ordlyd) som i 1924.

Lovens område

1924-valgloven indeholdt bestemmelser om direkte valg af medlemmer til Bor-
gerrepræsentationen i København, byrådene i købstæderne, herunder Frede-
riksberg, Marstal og de sønderjyske flækker, samt sognerådene på landet, her-
under bestyrelserne for købstadkommunernes landdistrikter. I købstæderne
fandt reglerne om direkte valg endvidere anvendelse på valg af ligningskom-
missionens medlemmer samt valg af 2 kommunale revisorer. 1924-valgloven
indeholdt herudover bestemmelser om indirekte valg af medlemmer til amtsrå-
dene. Valgene blev foretaget af valgmænd, der var valgt af samtlige sogneråd
i amtsrådskredsen. På Bornholm blev en vis andel af amtsrådets medlemmer
dog valgt af valgmænd valgt af byrådene, idet købstæderne på Bornholm indgik
i det amtskommunale fællesskab, mens dette ikke var tilfældet for købstæder-
ne i den øvrige del af landet.

Valgperioden for amtsrådenes medlemmer var 6 år, mens valgperioden for med-
lemmerne af kommunalbestyrelserne, ligningskommissionerne og de valgte re-
visorer var 4 år.

Ved en ændring af købstadkommunalloven i 1933 blev det bestemt, at lignings-
kommissionens medlemmer skulle vælges af byrådet blandt personer, der er
valgbare til dette. Bestemmelserne om direkte valg af ligningskommissionens
medlemmer udgik derfor af den kommunale valglov (ved en lovændring i 1936).
Bestemmelserne om pligt til at modtage valg til ligningskommissionen, hen-
holdsvis om fritagelse for at modtage valg og om fritagelse for hvervet i valgpe-
rioden, blev dog bibeholdt i den kommunale valglov, jf. nærmere nedenfor i ka-
pitel 5.9.3.
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11933 blev reglerne om valg af amtsrådenes medlemmer ændret, idet de hidti-
dige bestemmelser om indirekte valg blev afløst af bestemmelser om direkte
valg. Valgperioden for amtsrådene blev samtidig nedsat til 4 år. Bestemmelser-
ne om direkte valg af amtsrådene blev i alt væsentligt de samme som dem, der
gjaldt for valg af kommunalbestyrelserne. Reglerne om direkte valg af amtsråd
fandt første gang anvendelse ved amtsrådsvalgene i marts 1935. Valgret til
amtsrådsvalg tilkom de vælgere, der havde valgret til sognerådene i den pågæl-
dende amtsrådskreds. På Bornholm valgte byrådsvælgerne en vis andel af
amtsrådets medlemmer. Særreglerne om Bornholm blev ophævet i 1959 i for-
bindelse med opløsningen af det amtskommunale fællesskab mellem købstæ-
der og landdistrikter på Bornholm.

Baggrunden for indførelse af direkte valg til amtsrådene var først og fremmest,
at "de gældende valgregler i høj grad hindrer en for de forskellige vælgergrup-
per fuldtud forholdsmæssig repræsentation i amtsrådene" (citat fra bemærk-
ningerne til det pågældende lovforslag). Amtmanden var dog fortsat født for-
mand for amtsrådet. Først ved kommunalreformen i 1970 blev gennemført den
ordning, at amtsrådets formand skulle vælges blandt de valgte medlemmer.

Ved kommunalreformen, der trådte i kraft 1. april 1970, blev etableret nye
amtskommuner, der omfattede såvel de hidtidige sognekommuner som de hidti-
dige købstadkommuner. Som følge heraf fik også de hidtidige købstadkommu-
nale vælgere valgret til det pågældende amtsråd. Kommunalreformen (den nye
kommunale styrelseslov) medførte endvidere, at bestemmelserne om direkte
valg af kommunale revisorer blev ophævet. De ændringer af valgloven, der var
nødvendiggjort af kommunalreformen, blev gennemført i 1969.

Valgmåden

1924-valglovens principper for valgmåden, dvs. reglerne om kandidatlister,
stemmesedler, stemmeafgivning og om opgørelse af valget er fortsat gældende.
De nærmere regler om valgmåden er dog i tidens løb blevet justeret og udbygget
på forskellig måde, jf. nedenfor i afsnit 3.2.

Valgret og valgbarhed

Reglerne om valgret og dermed også valgbarhed til kommunale råd er undergå-
et meget væsentlige ændringer siden den oprindelige 1924-valglov. Reglerne
om fortabelse af valgret som følge af straf eller modtagelse af fattighjælp er op-
hævet, henholdsvis i 1951 og i 1961. Straf kan dog fortsat medføre tab af valg-
barhed, jf. kapitel 4. Valgretsalderen er gradvis nedsat fra 25 år til 18 år. 11949
blev valgretsalderen nedsat til 23 år, i 1961 til 21 år, i 1971 til 20 år og i 1978
til 18 år.

Efter 1924-valgloven var der til kommunal valgret (og dermed valgbarhed)
knyttet dels en særlig bopælsbetingelse, dels en særlig skattebetingelse.
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Valgretten var ikke blot - som efter de gældende regler - betinget af bopæl i
kommunen på valgdagen (og ved valglistens endelige udarbejdelse), men tillige
af uafbrudt bopæl i kommunen i en periode på mindst 14 måneder forud for val-
get. Ved en lovændring i 1936 blev bopælskravet nedsat til ca. 4 måneder. 11953
ophævedes kravet om forudgående bopæl. Reglerne om udarbejdelse af kommu-
nale valglister bevirkede dog, at personer, der tilflyttede en kommune efter ud-
gangen af januar måned i valgåret, ikke kunne udøve deres valgret ved valgene,
der fandt sted i første halvdel af marts måned, jf. nærmere nedenfor om udvik-
lingen i reglerne om valglister.

1924-valglovens skattebetingelse bestod dels af en skatteansættelsesbetingel-
se, dels af en skattesvarelsesbetingelse. Skatteansættelsesbetingelsen, der in-
debar, at det var en betingelse for kommunal valgret, at man var ansat til skat,
blev endeligt ophævet i 1953. Skattesvarelsesbetingelsen, der indebar, at det
var en betingelse for kommunal valgret, at vedkommende ikke var i restance
med betaling af kommunale skatter, blev ophævet i 1957. En skattesvarelsesbe-
tingelse bibeholdtes dog som en betingelse for indtræden i kommunale råd. En
valgt kandidat, der på valgdagen var i skatterestance, kunne således ikke ind-
træde i kommunalbestyrelsen (amtsrådet). Et medlem, der kom i skatterestan-
ce, efter at vedkommende var indtrådt som medlem, skulle dog ikke udtræde.
Skattesvarelsesbetingelsen som indtrædelsesbetingelse blev ophævet i 1965.

I denne sammenhæng kan nævnes, at 1924-valgloven indeholdt regler om, at
mand og hustru samt beslægtede i op- og nedstigende linie ikke samtidigt kun-
ne være medlemmer af et kommunalt råd. Disse regler blev ligeledes ophævet
i 1965.

I perioden 1957 til 1970 var betingelserne for kommunal valgret og valgret til
Folketinget sammenfaldende. Siden 1970 har der på ny været visse forskelle i
valgretsbetingelserne til kommunale råd og Folketinget. I 1970 fik danske
statsborgere, der er ansat af den danske stat og beordret til tjeneste i udlandet,
tillagt valgret til Folketinget, og i 1980 fik visse andre danskere, der opholder
sig midlertidigt i udlandet, ligeledes tillagt valgret til Folketinget. De pågæl-
dende har derimod ikke valgret ved kommunale valg, da de ikke opfylder betin-
gelsen om fast bopæl i en kommune. I 1978 fik nordiske statsborgere, der har
haft fast bopæl her i landet i en sammenhængende periode på mindst 3 år forud
for valgdagen, tillagt kommunal valgret. 11981 blev kommunal valgret tillagt
alle udenlandske statsborgere, der opfylder denne bopælsbetingelse. De pågæl-
dende har derimod ikke valgret til Folketinget, da dansk indfødsret i henhold
til grundloven er en ufravigelig betingelse herfor.

Valglister

Valglister til kommunale valg skulle efter 1924-valgloven udarbejdes i de år,
hvor de ordinære kommunale valg skulle afholdes. Folketingsvalglisterne, der
dengang (og indtil 1980) skulle udarbejdes årligt, kunne ikke anvendes som føl-
ge af de særlige betingelser for kommunal valgret (bopælsbetingelsen og skat-
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tebetingelsen). De kommunale valglister bestod ligesom folketingsvalglisten af
en hovedliste og en tillægsliste (liste over de personer, der i årets løb ville opnå
aldersbetingelsen for valgret). De kommunale valglister havde derimod, i mod-
sætning til folketingsvalglisten, ingen tilflytterliste, dvs. en liste over vælgere,
der i årets løb flyttede til kommunen, idet den særlige bopælsbetingelse bevir-
kede, at der ikke var behov for en sådan tilflytterliste. Den særlige bopælsbetin-
gelse for kommunal valgret blev som nævnt ophævet i 1953, men først i 1965
blev der indført en tilflytterliste derved, at det blev bestemt, at folketingsvalg-
listen, incl. dennes tilflytterliste, også skulle anvendes ved kommunale valg. I
perioden 1965 til 1980 blev folketingsvalglisten tillige anvendt som kommunal
valgliste. Da der fra 1970 på ny blev visse forskelle i valgretsbetingelserne til
folketingsvalg og kommunale valg, blev de personer, der alene havde valgret til
Folketinget (diplomater mfl.), henholdsvis til kommunale råd (nordiske stats-
borgere) optaget på særlige supplementsvalglister for de pågældende valg. Si-
den 1980 udarbejdes folketingsvalglister alene, når der udskrives valg, og sær-
skilte kommunale valglister udarbejdes (på ny) i de år, hvor der afholdes kom-
munale valg (lovændring i 1981). Efter de siden 1985 gældende regler for kom-
munale valglister er det en betingelse for at stemme til kommunale valg, at
man senest 11 dage før valgdagen er flyttet til den kommune, henholdsvis amts-
kommune, hvor man har fast bopæl på valgdagen.

Brevstemmeafgivning

Den kommunale valglov af 1924 indeholdt ingen regler om brevstemmeafgiv-
ning. Søfolk, der siden 1915 havde haft adgang til at brevstemme ved folketings-
valg, kunne således ikke brevstemme til kommunale valg. Først i 1933 blev ind-
ført regler om adgang til at brevstemme ved kommunale valg. Siden da er ad-
gangen til at brevstemme ved kommunale valg blevet udvidet i overensstem-
melse med de tilsvarende udvidelser i adgangen til at brevstemme ved folke-
tingsvalg. Den særlige adgang for søfolk i udenrigsfart til at brevstemme på ski-
bet fra dagen efter et folketingsvalg med virkning for det kommende folketings-
valg, der blev indført i 1980, gælder dog ikke tilsvarende ved kommunale valg.

3.2. Særligt om 1924-valglovens regler om valgmåden og senere ændrin-
ger heri

Hovedindholdet af 1924-valglovens regler om kandidatlister, stemmesedler,
stemmeafgivning, mandatfordeling og kandidatudvælgelse ved kommunalbe-
styrelsesvalg fremgår af nedenstående oversigt. Fra 1933, hvor de hidtidige be-
stemmelser om indirekte valg af amtsråd blev afløst af bestemmelser om direk-
te valg, fandt disse regler tillige anvendelse ved amtsrådsvalg med de afvigelser,
der fremgår af oversigten.
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Oversigt

1) Afstemningen foregår i henhold til lister, hvorpå bestemte personer bringes
i forslag til valg.

2) En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 vælgere
som stillere, til amtsrådsvalg af mindst 15 og højst 30 stillere.

3) En kandidatliste må højst indeholde fire navne mere end antallet af med-
lemmer, der skal vælges.

4) Stillerne kan anmelde en listebetegnelse, som kandidatlisten skal opføres
med på stemmesedlen.

5) Kandidatlisterne mærkes af valgbestyrelsen med en bogstavbetegnelse
(A,B,C osv.), der angiver kandidatlisternes rækkefølge på stemmesedlen.

6) Kandidatlisterne kan støtte hinanden ved at indgå listeforbund.
7) På stemmesedlen opføres kandidatlisterne med angivelse af bogstavbeteg-

nelse samt listebetegnelse, hvis en sådan er anmeldt. Endvidere anføres
navnene på samtlige opstillede kandidater. Kommunalbestyrelsen i kom-
muner med flere end 2.000 vælgere kan beslutte, at kandidaternes navne
ikke skal opføres på stemmesedlen.

8) Vælgeren kan stemme på en kandidatliste eller på en bestemt kandidat.
9) Mandatfordelingen sker efter forholdstal efter D'Hondts metode, dvs. med

divisorerne 1,2,3 osv. Listeforbund betragtes i første omgang som én kandi-
datliste.

10) Kandidatudvælgelsen sker efter følgende regler (den såkaldte belgiske me-
tode): Kandidatlistens fordelingstal beregnes, listestemmer tildeles kandi-
daterne til opnåelse af fordelingstallet. Tildelingen sker efter kandidater-
nes rækkefølge på kandidatlisten. Kandidater, der har et antal stemmer
(personlige stemmer og tillagte listestemmer), der mindst svarer til forde-
lingstallet, er valgt. Øvrige kandidater, der skal vælges, vælges i rækkeføl-
ge efter størrelsen af de opnåede stemmetal. Ved amtsrådsvalg vælges øvri-
ge kandidater dog i kandidatlistens rækkefølge.

11) De ikke-valgte er stedfortrædere for de valgte af samme liste i rækkefølge
efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige stemmer og tillagte li-
stestemmer). Ved amtsrådsvalg er rækkefølgen på kandidatlisten dog afgø-
rende for stedfortræderrækkefølgen.

De ændringer i reglerne om valgmåden, der er gennemført siden 1933, gennem-
gås kort i det følgende.

1936-lovændring

Ad bogstavbetegnelser, jf. oversigten nr. 5: Partier, der ønsker at anvende sam-
me bogstavbetegnelse for deres kandidatlister i hele landet, kan efter ansøg-
ning til indenrigsministeren få tildelt en landsdækkende bogstavbetegnelse.
Opstiller et sådant parti flere lister i en kommune, skal valgbestyrelsen til dette
bogstav føje et nummer (Al, A2, A3 osv.).

Ad kandidatnavne på stemmesedlen, jf. oversigten nr. 7: Reglen om, hvilke kom-
muner der kan undlade at opføre kandidaternes navne på stemmesedlen, æn-
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dres fra 2.000 vælgere til 5.000 indbyggere efter den sidst afholdte almindelige
folketælling.

Ad stedfortrædere, jf. oversigten nr. 11: Rækkefølgen på kandidatlisten bliver
afgørende for stedfortræderrækkefølgen også ved kommunalbestyrelsesvalg.

1950-lovændring

Ad stillerantallet, jf. oversigten nr. 2: Stillerantallet for kandidatlister til amts-
rådsvalg forhøjes fra mindst 15 og højst 30 til mindst 50 og højst 75.

Ad stedfortrædere, jf. oversigten nr. 11: Ved amtsrådsvalg indføres adgang til at
anmelde indtil 4 personlige stedfortrædere for hver kandidat. De personlige
stedfortrædere opføres ikke på stemmesedlen. Er der anmeldt personlige sted-
fortrædere, udgår de ikke-valgte kandidater samt disse kandidaters stedfortræ-
dere af kandidatlisten, medmindre de tillige er opstillet som stedfortrædere for
de valgte kandidater.

1953-lovændring

Ad kandidatnavne på stemmesedlen, jf. oversigten nr. 7: Amtsrådet får adgang
til at bestemme, at kandidaternes navne ikke skal opføres på stemmesedlen.

1954-lovændring

Ad listeforbund, jf. oversigten nr. 6: To eller flere kandidatlister, der har samme
bogstavbetegnelse, kan indgå listeforbund. Sådanne listeforbund kan herefter
indgå valgforbund med andre kandidatlister eller andre listeforbund. Reglerne
om mandatfordelingen ændres i overensstemmelse hermed (ved mandatforde-
lingen betragtes i første omgang valgforbund som én liste, i anden omgang be-
tragtes listeforbund som én liste. I tredie omgang fordeles mandaterne på de en-
kelte lister).

1965-lovændring

Ad kandidatudvælgelse og stedfortrædere, jf. oversigten nr. 10 og 11: Ved amts-
rådsvalg ændres reglerne om kandidatudvælgelse for kandidater, der ikke har
opnået fordelingstallet, således at kandidater, der har opnået mindst 1/2 af for-
delingstallet i personlige stemmer "sprænger" kandidatlistens rækkefølge. Til-
svarende ændring gennemføres vedrørende stedfortræderrækkefølgen ved så-
vel kommunalbestyrelsesvalg som amtsrådsvalg, dog således at det ved kom-
munalbestyrelsesvalg er tilstrækkeligt med 1/4 af fordelingstallet i personlige
stemmer til at "sprænge" kandidatlistens rækkefølge.

1969-lovændring

Ad kandidatudvælgelse og stedfortrædere, jf. oversigten nr. 10 og 11: Reglerne
ændres for amtsrådsvalg, således at 1/4 af fordelingstallet i personlige stemmer
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er tilstrækkeligt til at "sprænge" kandidatlistens rækkefølge såvel ved udvæl-
gelsen af kandidater, der ikke har opnået fordelingstallet, som ved bestemmel-
sen af stedfortræderrækkefølgen.

1973-lovændring

Ad kandidatnavne på stemmesedlen, jf. oversigten nr. 7: Bestemmelsen om, at
de større kommuner samt amtskommunerne kan undlade at opføre kandidater-
nes navne på stemmesedlen, ophæves.

Ad stillertallet, jf. oversigten nr. 2: Til kommunalbestyrelsesvalg forhøjes stil-
lerantallet fra mindst 5, højst 15 til mindst 15, højst 25.

Ad kandidatudvælgelse og stedfortrædere, jf. oversigten nr. 10 og 11: Reglerne
ændres, således at det også ved amtsrådsvalg kommer til at gælde, at alene
stemmetallet er afgørende for kandidatudvælgelsen for så vidt angår kandida-
ter, der ikke har opnået fordelingstallet. Tilsvarende bliver alene stemmetallet
afgørende for stedfortræderrækkefølgen. Sidstnævnte ændring vedrører såvel
kommunalbestyrelsesvalg som amtsrådsvalg. Ved amtsrådsvalg bliver de ikke-
valgte kandidater stedfortrædere efter de personlige stedfortrædere.

1977-lov ændring

Ad stillerantallet, jf. oversigten nr. 2: Til kommunalbestyrelsesvalg forhøjes
stillerantallet fra mindst 15, højst 25, til mindst 25, højst 50.

Ad kandidatnavne på stemmesedlen, jf. oversigten nr. 7: Hvis hensynet til stem-
mesedlens indretning og størrelse gør det nødvendigt, kan indenrigsministeren
tillade, at kandidaternes navne ikke skal opføres på stemmesedlen.

1981-lovændring

Ad stillerantallet, jf. oversigten nr. 2:1 kommuner med over 25.000 kommunale
vælgere ved de sidst afholdte kommunale valg kan kommunalbestyrelsen be-
slutte at forhøje stillerantallet fra 25 indtil 50, i Københavns Kommune dog
indtil 150. Amtsrådet kan beslutte at forhøje stillerantallet fra 50 indtil 150.
For Bornholms Amtskommune kan stillerantallet dog ikke forhøjes.

1985-lovændring

Ad antal kandidater på en kandidatliste, jf. oversigten nr. 3: På kandidatlister,
der har indgået listeforbund, må det samlede antal kandidater højst udgøre 4
mere end det antal medlemmer, der skal vælges.

Ad listeforbund, jf. oversigten nr. 6: Mellem kandidatlister, der har samme bog-
stavbetegnelse, kan kun indgås ét listeforbund.

Ad kandidatudvælgelsen, jf. oversigten nr. 10: Der åbnes adgang til sideordnet
opstilling, hvorefter alene det personlige stemmetal har betydning for kandidat-
udvælgelsen (og stedfortræderrækkefølgen).
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3.3. Valglove mv. før 1924-valgloven
Grundloven af 1849 indeholdt en bestemmelse om, at kommunernes ret til un-
der statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. I over-
ensstemmelse hermed blev i årene efter 1849 gennemført nye love om kommu-
nernes styrelse (lov af 4. marts 1857 om bestyrelsen af Københavns Kommunes
kommunale anliggender, lov af 6. juli 1867 om landkommunernes styrelse mv.
og lov af 26. maj 1868 om købstadkommunernes styrelse mv.). Indtil den første
kommunale valglov, valgloven af 1908 (lov nr. 79 af 20. april 1908), var reglerne
om valg af medlemmer til byråd samt sogneråd og amtsråd indeholdt i de nævn-
te styrelseslove. Reglerne om valg af medlemmer til Borgerrepræsentationen i
København var indeholdt i lov af 23. december 1865 om valg af borgerrepræsen-
tanter i staden København.

Valgene foretoges på valgmøder, idet vælgerne på stemmesedlen nedskrev nav-
net på den/de valgbare personer, som vælgeren ønskede valgt. Der var ingen på
forhånd opstillede kandidater til valgene. De personer, der havde opnået flest
stemmer, var valgt. Enhver valgbar person var forpligtet til at modtage valg og
varetage hvervet i hele valgperioden, der var 6 år. Hvis der forelå nærmere an-
givne fritagelsesgrunde, kunne den valgte dog fritages for at modtage valg, hen-
holdsvis fritages for hvervet i løbet af valgperioden. De fritagelsesgrunde, der
kunne påberåbes, var stort set de samme som de endnu gældende, jf. nedenfor
i kapitel 5.1.3.

Valgret til Borgerrepræsentationen, byråd og sogneråd tilkom de personer, der
havde valgret til Folketinget samt havde været bosat en vis periode i kommu-
nen og var skatteyder til denne. Den mindre halvdel af byrådets medlemmer og
den større halvdel af sognerådets medlemmer blev dog valgt ved indskrænket
valgret, dvs. af et vist antal af de største skatteydere. Halvdelen af amtsrådets
medlemmer blev valgt af valgmænd valgt af sognerådene (på Bornholm tillige
af byrådene), den anden (mindre) halvdel af de største ejendomsbesiddere i
amtsrådskredsen.

Ved 1908-valgloven, hvor valgreglerne blev samlet i en særlig valglov, blev ind-
ført listevalg ved valg til Borgerrepræsentationen, byråd og sogneråd, dvs. at af-
stemningen sker i henhold til lister, hvorpå bestemte personer bringes i forslag
til valg. Listerne skulle være underskrevet af mindst 5 og højst 15 vælgere som
stillere. Der var ikke adgang til at stemme personligt på kandidaterne, og disses
navne var ikke opført på stemmesedlen. Der var ikke adgang til at indgå liste-
forbund. Mandatfordelingen skete efter forholdstal efter D'Hondts metode.
Kandidaterne var valgt efter deres rækkefølge på listen.

Ved 1908-valgloven skete en betydelig demokratisering af valgretten. Reglerne
om, at halvdelen af byråds- og sognerådsmedlemmerne skulle vælges af de stør-
ste skatteydere, blev ophævet, kvinderne fik kommunal valgret og valgretsalde-
ren nedsattes fra 30 til 25 år.
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Amtsrådets medlemmer blev dog fortsat, men nu ved et samlet valg, valgt af
valgmænd, der dels var valgt af de enkelte sogneråd (på Bornholm tillige af by-
rådene), dels af de største ejendomsbesiddere i amtsrådskredsen. Den privilege-
rede valgret til amtsrådsvalg blev ophævet i 1916.

De væsentligste principielle ændringer i 1924-valgloven i forhold til 1908-
valgloven var, at der blev adgang til personlig stemmeafgivning, at kandidater-
nes navne som hovedregel skulle opføres på stemmesedlen, samt at der blev åb-
net adgang til at indgå listeforbund. Endvidere kan nævnes, at kandidatlister-
ne fik adgang til at anmelde en listebetegnelse. Ved 1924-valgloven skete herud-
over en samling af forskellige lovbestemmelser om valg, der hidtil havde været
spredt i en række ældre og yngre love, herunder den kommunale styrelseslov-
givning (reglerne om fritagelse for at modtage valg mv.).

3.4. Overvejelser om én fælles lov for folketingsvalg og kommunale valg

Under arbejdet med forslag til ny folketingsvalglov overvejede udvalget, om der
ville kunne opnås en forenkling ved at samle folketingsvalgloven og den kom-
munale valglov i én lov (således som det eksempelvis er sket i Norge og Sverige).
Ved en sådan samling kunne opnås, at regler, som er fælles for begge typer af
valg, kun skulle skrives én gang. Det gælder fx en række regler om valglister
og valgkort, om afstemningens tilrettelæggelse og gennemførelse og om brev-
stemmeafgivning. Imidlertid er der også en lang række forskelle mellem regler-
ne om folketingsvalg og kommunalvalg. Det gælder centrale regler om valgret,
om opstillingsberettigede partier, om valgbestyrelser, om kandidatlister og om
opgørelsen af valget. Det ville derfor være begrænset, hvor meget der kunne
vindes ved at samle reglerne i én lov, og en sådan fælles lov ville i givet fald blive
meget omfangsrig og svær at overskue.

På denne baggrund fandt udvalget det ikke hensigtsmæssigt at samle valgreg-
lerne i én valglov, jf. betænkning nr. 1084/1986, s. 25.

3.5. Den kommunale valglovs hidtidige opbygning og udvalgets forslag
til ændringer heri

1924-valglovens systematik, som senest ændret ved lovændringen i 1981,
fremgår af nedenstående oversigt. Udvalget foreslår, at der gennemføres enkel-
te ændringer i den hidtidige systematik. For det første foreslås, at reglerne om
valg af kommunalbestyrelser og amtsråd fremstilles under ét, således at det
særlige kapitel om valg af amtsråd udgår. For det andet foreslås, at reglerne om
valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere samles i ét kapitel på sam-
me måde som i den nye folketingsvalglov. For det tredie foreslås, at kapitlet om
brevstemmeafgivning placeres efter kapitlet om afstemning på valgdagen, li-
geledes på samme måde som i den nye folketingsvalglov. For det ßerde foreslås,
at kapitlet om den nyvalgte kommunalbestyrelse opdeles i 2 kapitler, dels
et kapitel om den nyvalgte kommunalbestyrelse og det nyvalgte amtsråd,
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dels et kapitel om medlemmers udtræden og stedfortræderes indtræden i valg-
perioden.

Gældende lovs systematik sammenholdt med den systematik, som udvalgets
lovudkast er opbygget efter, fremgår af nedenstående oversigt. For at gøre lov-
stoffet mere overskueligt er en række af lovudkastets kapitler underinddelt ved
hjælp af overskrifter (fremgår ikke af nedenstående oversigt).

3.6. Europa-Parlamentsvalgloven af 1977 og senere ændringer heri

EF-rådet af udenrigsministre traf den 20. september 1976 afgørelse om indførel-
se af direkte valg til Europa-Parlamentet. Hidtil var europaparlamentarikerne
blevet udpeget af de enkelte nationale parlamenter. De konkrete EF-regler om
direkte valg, herunder det antal repræsentanter, der skal vælges af de enkelte
medlemslande, er indeholdt i en akt, der er knyttet til denne rådsafgørelse (Af-
gørelse 76/787/EKSF/EØF/Euratom). Ved lov nr. 609 af 14. december 1977 om
valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet (De Europæiske Fælles-
skabers Forsamling) blev fastsat de bestemmelser, der er nødvendige til gen-
nemførelsen af valget i Danmark.

Siden 1977 er Europa-Parlamentsvalgloven ændret ved to ændringslove, hen-
holdsvis i 1983 (lov nr. 204 af 25. maj 1983) og 1984 (lov nr. 159 af 11. april 1984).
Indholdet af lovændringerne fremgår af nedenstående oversigt over hovedind-
holdet af den gældende Europa-Parlamentsvalglov (lovbekendtgørelse nr. 309
af 22. juni 1983, som ændret ved lov af 159 af 11. april 1984).

Hovedindholdet af Europa-Parlamentsvalgloven er følgende:

Valgret har personer med valgret til Folketinget samt danske statsborgere med
bopæl i et andet EF-land.

Ifølge 1983-lovændringen udarbejdes valglister til EF-valg i de år, hvor valg af-
holdes. Tidligere, da der årligt blev udarbejdet en folketingsvalgliste, blev den-
ne anvendt.

Valgbare er personer med valgret, medmindre de er straffet for en handling, der
i almindeligt omdømme gør dem uværdige til at være repræsentant i Europa-
Parlamentet.

Valgkredse. Hele Danmark udgør ét valgområde, således at valget af de 16 re-
præsentanter foretages under ét på grundlag af kandidatlister omfattende hele
landet. Indtil 1. januar 1985, hvor Grønland udtrådte af EF, blev det ene af de
16 medlemmer valgt i Grønland. Siden da vælges samtlige 16 danske repræsen-
tanter i Danmark (lovændring 1984).

Kandidatlister. Berettiget til at indlevere kandidatlister er partier, der er repræ-
senteret i Folketinget eller (lovændring i 1983) Europa-Parlamentet, samt par-
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Den kommunale valglovs opbygning

Udvalgets forslag Gældende lov

Kapitel 1 Valgret og valgbarhed Valgret og valgbarhed

Kapitel 2 Valglister og valgkort Valglister

Kapitel 3 Valgbestyrelser, valg- Valgbestyrelser
styrere og tilforordnede
vælgere

Kapitel 4 Kandidatlister til Kandidatlister mv.
valgene

Kapitel 5 Afstemning på valg- Afstemningen

dagen

Kapitel 6 Brevstemmeafgivning Stemmeoptællingen

Kapitel 7 Opgørelse af afstem- Opgørelsen af valget
ningen

Kapitel 8 Opgørelsen af valget Fritagelse for valg og
valgklager

Kapitel 9 Fritagelse for valg. Den nyvalgte kommunal-
Valgklager bestyrelse

Kapitel 10 Den nyvalgte kommu- Valg af amtsråd
onalbestyrelse og
det nyvalgte amtsråd

Kapitel 11 Medlemmers udtræden Fælles bestemmelser
og stedfortræderes
indtræden i valgperioden

Kapitel 12 Forskellige bestem- Brevstemmeafgivning
melser
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tier, der anmeldes af et antal vælgere svarende til 2 pct. af samtlige ved det sidst
afholdte folketingsvalg afgivne gyldige stemmer.

Valgmåden. Der er adgang til at indgå valgforbund. Mandatfordelingen sker ef-
ter de fra kommunale valg kendte regler. Partierne kan selv vælge, om de vil
anmelde partiliste, eller om kandidaterne i princippet skal anses for at være op-
stillet sideordnet.

Afstemningen foregår på de samme steder og i videst muligt omfang efter sam-
me principper som ved folketingsvalg.

Stemmeoptællingen foretages decentralt i de fra folketingsvalg kendte opstil-
lingskredse.

Opgørelsen afvalget foretages af Indenrigsministeriet på grundlag af indberet-
ningerne fra de respektive valgbestyrelser.

Folketinget foretager den endelige godkendelse af valget.

Der har været afholdt 2 direkte valg til Europa-Parlamentet. Det første valg
blev afholdt den 7. juni 1979, det andet den 14. juni 1984, idet valgperioden er
5 år. Det næste Europa-Parlamentsvalg afholdes i juni 1989.

Efter Grækenlands optagelse i EF pr. 1. januar 1980 samt Spanien og Portugals
optagelse pr. 1. januar 1986 har Europa-Parlamentet i alt 518 medlemmer, hvor-
af 16 som nævnt vælges i Danmark.

3.7. Europa-Parlamentsvalglovens hidtidige opbygning og udvalgets for-
slag til ændringer heri

Udvalget foreslår, at der gennemføres enkelte ændringer i Europa-Parlaments-
valglovens hidtidige systematik, således at systematikken i videst muligt om-
fang bliver i overensstemmelse med den systematik, der er lagt til grund for den
nye folketingsvalglov, jf. nedenstående oversigt over gældende lovs systematik
og den systematik, der er lagt til grund for udvalgets lovudkast.

Reglerne om valglister (lovudkastets kapitel 4), afstemning på valgdagen (lov-
udkastets kapitel 7) og brevstemmeafgivning (lovudkastets kapitel 8) består
som hidtil hovedsagelig af henvisninger til de tilsvarende bestemmelser i folke-
tingsvalgloven.

3.8. Andre generelle principper for udvalgets forslag

Den kommunale valglov er i lighed med folketingsvalgloven særdeles detaljeret
udformet.
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Europa-Parlamentsvalglovens opbygning

Udvalgets forslag Gældende lov

Kapitel 1 Lovens område Lovens område

Kapitel 2 Valgret og valgbarhed Valgret og valgbarhed

Kapitel 3 Partier, der har ret til Kandidatlister
at deltage i valg til
Europa-Parlamentet

Kapitel 4 Valglister og valgkort Afstemningen

Kapitel 5 Valgbestyrelser, valg- Stemmeoptællingen
styrere og tilforordnede
vælgere

Kapitel 6 Kandidatlister Opgørelsen

Kapitel 7 Afstemning på valgdagen Funktionsperioden

Kapitel 8 Brevstemmeafgivning Almindelige bestemmelser

Kapitel 9 Stemmeoptælling Ikrafttrædelsesbestemmelser

Kapitel 10 Valgets opgørelse

Kapitel 11 Folketingets godkendelse
af valget

Kapitel 12 Forskellige bestemmelser

Kapitel 13 Ikrafttrædelses- og
ændringsbestemmelser

Under arbejdet med folketingsvalgloven overvejede udvalget mulighederne for
at mindske folketingsvalglovens detaljeringsgrad. Resultatet af udvalgets over-
vejelser blev, at det er velbegrundet, at folketingsvalgloven er detaljeret udfor-
met. På enkelte områder ville det dog være hensigtsmæssigt at udskille dele af
det hidtidige lovstof til administrative forskrifter, fx visse regler om stemmesed-
lens udformning og om brevstemmeafgivning. Der henvises herom til betænk-
ning nr. 1084/1986, s. 31-32.
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Tilsvarende er det udvalgets opfattelse, at det er velbegrundet, at den kommu-
nale valglov er detaljeret udformet. Også for så vidt angår den kommunale valg-
lov vil det dog være hensigtsmæssigt, at visse regler om stemmesedlens udform-
ning og om brevstemmeafgivning udskilles fra loven og i stedet fastsættes i ad-
ministrative retsforskrifter.

Derimod er der ikke behov for at foretage en tilsvarende udskillelse af lovstof
fra Europa-Parlamentsvalgloven. Denne lovs bestemmelser om stemmesedlens
udformning er allerede efter gældende lov relativt kortfattede, og lovens brev-
stemmeregier består som nævnt i alt væsentligt i en henvisning til de regler
herom, der gælder ved folketingsvalg.

Udvalget har i øvrigt ved udformningen af lovudkastene lagt følgende princip-
per til grund:

- Tvivlsspørgsmål i den gældende lovs formulering skal søges afklaret.
- Overalt i lovudkastene er kompetencer henlagt til de kompetente organer, fx

kommunalbestyrelsen eller valgbestyrelsen. Dette hindrer naturligvis ikke,
at der i praksis kan ske delegation til fx borgmester eller administration (evt.
et særligt valgkontor eller folkeregistret). Udvalget skal anbefale, at delegati-
onsmuligheden omtales i de generelle valgcirkulærer.

- Sproglige forenklinger og moderniseringer skal gennemføres overalt, hvor
dette er tiltrængt og muligt.

Tilsvarende principper blev lagt til grund for udvalgets udkast til ny folketings-
valglov.
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Kapitel 4. Valgbarhed og straf

4.1. Gældende ret

Valgbar til kommunalbestyrelserne (herunder Borgerrepræsentationen i Kø-
benhavn og amtsrådene) er enhver, der har valgret, medmindre vedkommende
er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende
uværdig til at være medlem af kommunale råd.

En strafbar handling kan dog ikke medføre fortabelse af valgbarhed, når der
på valgdagen er forløbet 3 år, efter at straffen er udstået, endeligt eftergivet el-
ler bortfaldet. Er straffen ubetinget fængsel på over 6 måneder eller forvaring,
er fristen dog 5 år. Ved betingede domme og bødestraffe regnes fristen fra datoen
for den endelige dom eller bødens vedtagelse.

Disse regler findes i den kommunale valglovs § 2. Reglen om, at strafbare hand-
linger kan medføre fortabelse af valgbarhed til kommunale råd, har sit ud-
gangspunkt i den bestemmelse, der findes i grundlovens § 30, stk. 1, jf. folke-
tingsvalglovens § 4, om valgbarhed til Folketinget. Efter grundloven og folke-
tingsvalgloven gælder dog ingen forældelsesregler i henseende til, hvilke straf-
fe der kan medføre tab af valgbarhed til Folketinget.

Afgørelser om fortabelse af valgbarhed til kommunale råd på grund af strafbare
handlinger træffes af et særligt nævn, Valgbarhedsnævnet, mens det er Folke-
tinget selv, der afgør spørgsmålet, om et folketingsmedlem har mistet sin valg-
barhed på grund af straf, jf. grundlovens § 33.

Valgbarhedsnævnet består af 6 medlemmer. Formanden, der ved beskikkelsen
skal være landsdommer eller højesteretsdommer, og næstformanden beskikkes
af indenrigsministeren. Af de 4 andre medlemmer udpeger Amtsrådsforenin-
gen i Danmark 1 medlem og Kommunernes Landsforening 3, jf. § 50 a i den
kommunale valglov.

Straf, der overgår et medlem i valgperioden, skal af kommunalbestyrelsen ind-
berettes til Valgbarhedsnævnet, der herefter træffer afgørelse om, hvorvidt den
pågældende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den på-
gældende uværdig til at være medlem af kommunale råd.
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Straf, der er overgået et medlem før valgperiodens begyndelse, skal derimod ik-
ke indberettes til Valgbarhedsnævnet, medmindre mindst ét medlem af den
nyvalgte kommunalbestyrelse fremsætter indsigelse om, at den pågældende på
grund af straf ikke er valgbar. Indsigelsen skal fremsættes inden 3 måneder ef-
ter valgdagen. Indsigelse mod en stedfortræders valgbarhed på grund af straf
skal fremsættes inden 2 måneder efter det første møde i kommunalbestyrelsen,
som stedfortræderen er indkaldt til.

Reglerne om indbringelse af sager for Valgbarhedsnævnet findes i den kommu-
nale valglovs § 34, § 34 a, stk. 2, § 48 og § 48 a, stk. 2.

Valgbarhedsnævnet træffer endvidere afgørelse i spørgsmål om for tabelse af
valgbarhed på grund af straf for så vidt angår andre offentlige hverv, der er be-
tinget af valgbarhed til et kommunalt råd, jf. § 50 a, stk. 2. Det drejer sig om
følgende offentlige hverv: medlemskab af ligningskommission og skolekommis-
sion. I henhold til denne bestemmelse forelægges jævnligt sager for Valgbar-
hedsnævnet om straffe overgået et medlem af en ligningskommission.

4.2. Kritik af gældende ret

I begyndelsen af folketingsåret 1985-86, dvs. kort tid før de kommunale valg i
november 1985, fremsatte medlemmer af Venstresocialisternes folketingsgrup-
pe (VS) lovforslag om, at de gældende regler i den kommunale valglov om forta-
belse af valgbarhed på grund af straf skulle ophæves og erstattes af en regel om,
at et kommunalbestyrelsesmedlem, der afsoner frihedsstraf af mindst 1 må-
neds varighed, skal udtræde af kommunalbestyrelsen, indtil afsoningen er
bragt til ophør.

Som begrundelse for forslaget blev henvist til de mange tilfældigheder, der kan
være afgørende for, om en sag bliver indbragt for Valgbarhedsnævnet, og der-
med for, om en given strafbar handling medfører tab af valgbarhed. Reglen om,
at straffe før valgperioden kun skal indberettes til Valgbarhedsnævnet, hvis et
andet medlem af den nyvalgte kommunalbestyrelse kommer med indsigelse in-
den 3 måneder efter valgdagen, kan således medføre, at det vil kunne variere
fra kommune til kommune, om en given strafbar handling medfører indberet-
ning til Valgbarhedsnævnet og dermed eventuelt fortabelse af valgbarhed.

Også forældelsesfristerne blev nævnt som et eksempel på tilfældigheder. Når der
er forløbet 3 år efter udståelsen af en frihedsstraf (5 år, hvis straffen er ubetinget
fængsel på over 6 måneder eller forvaring), er den straffede ubetinget valgbar
(valgbarhedssag kan slet ikke rejses). Men da fristen regnes fra udståelsen af
straffen, kan det bero på mere eller mindre uvedkommende forhold, hvornår for-
ældelsesfristen udløber i forhold til tidspunktet for den strafbare handling (va-
righeden af efterforskningen, af retssagen, eventuel appel, eventuel ventetid på
indkaldelse til afsoning).
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Efter VS's opfattelse kunne de nævnte tilfældigheder ikke bringes ud af verden,
medmindre reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af strafbare handlin-
ger blev ophævet.

Mere principielt angreb VS "tillægsstraffen" som uhensigtsmæssig i en tid,
hvor rettighedsfortabelse som følge af strafbare handlinger anvendes stadig
mindre. VS gav i øvrigt udtryk for den opfattelse, at det alene burde være væl-
gerne, der kunne afgøre, om en person var værdig til at være medlem af kommu-
nalbestyrelsen. Ikke blot retstekniske og retssikkerhedsmæssige overvejelser,
men også principielle overvejelser om berettigelsen af et værdighedskrav som
valgbarhedsbetingelse lå således bag VS's forslag.

Lovforslaget blev ikke vedtaget. Under 1. behandlingen af lovforslaget (Folke-
tingstidende 1985/86, sp. 1006) blev bl.a. tilkendegivet, at folketingets stilling-
tagen til et så væsentligt spørgsmål som en eventuel afskaffelse af reglerne om
fortabelse af valgbarhed på grund af strafbare handlinger burde afvente Valg-
lovsudvalgets overvejelser om spørgsmålet.

4.3. Historisk oversigt over regler om valgbarhed og straf

Ved grundloven af 1849 blev der knyttet et vandelskrav til valgret og valgbar-
hed til Folketinget. Tilsvarende blev der knyttet et vandelskrav til valgret og
valgbarhed til kommunale råd. I grundloven af 1849 var vandelskravet formule-
ret som et krav om uberygtethed. Begrebet blev i valglovene nærmere angivet
til, at ingen kunne anses som uberygtet, der ved dom var fundet skyldig i en
i den offentlige mening vanærende handling.

Efter grundloven af 1915 fortabtes valgretten og dermed valgbarheden til Fol-
ketinget, hvis nogen ved "dom var fundet skyldig i en i den offentlige mening
vanærende handling uden at have fået æresoprejsning", svarende til den formu-
lering der allerede fandtes i den kommunale valglov af 1908. Ved en ændring
af valglovene i 1939 blev indført en nederste grænse for valgretsfortabende
straffe. Det blev således fastsat, at en strafbar handling ikke skulle anses for
vanærende, medmindre der var idømt ubetinget straf af fængsel i 4 måneder
eller derover, og der ikke var forløbet 5 år fra straffens udståelse, forældelse el-
ler eftergivelse.

Da valgbarheden fortsat var knyttet til valgretten, betød det således, at valg-
barheden ikke kunne fortabes ved selv den strengeste betingede dom eller de
højeste bøder.

Ved en lov fra 1951 om ændring af reglerne om fortabelse af rettigheder bort-
faldt vandelskravet som en betingelse for valgret til kommunale råd. Ved grund-
loven af 1953 bortfaldt det hidtil grundlovsbestemte vandelskrav for udøvelse
af valgret til Folketinget, men der blev opretholdt mulighed for ved lov at fast-
sætte regler om straffes valgretsfortabende virkning. Denne mulighed har ikke
været udnyttet.
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Derimod blev i grundloven opretholdt et vandelskrav til valgbarheden formule-
ret som et krav om, at den pågældende ikke må være straffet for en handling,
der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem
af Folketinget. Ved en ændring af den kommunale valglov i 1953 blev et tilsva-
rende værdighedskrav gjort til en betingelse for valgbarhed til kommunale råd.

Efter grundlovens § 33 afgør Folketinget selv spørgsmål om, hvorvidt et med-
lem har mistet sin valgbarhed.

En tilsvarende beføjelse blev oprindeligt (ved lovændringen i 1953) tillagt de
kommunale råd, men da dette medførte højst uensartede afgørelser, blev beføjel-
sen ved en ændring af den kommunale valglov i 1965 henlagt til et dertil opret-
tet særligt nævn, Valgbarhedsnævnet, der trådte i funktion 1. april 1966. Sam-
tidig blev det bestemt, at indsigelse mod et medlems valgbarhed som følge af
straf før valgperiodens begyndelse skal rejses inden 3 måneder efter valgdagen.
Tidligere havde der ikke været fastsat nogen tidsgrænse herfor.

Ved en lovændring i 1977 blev de gældende forældelsesregler for, hvilke strafba-
re handlinger der kan medføre tab af valgbarhed, indsat i den kommunale valg-
lov. Som begrundelse herfor var i lovbemærkningerne anført, at den stedfundne
udvikling i retning af begrænsning eller ophævelse af rettighedsfortabelse som
følge af straf gør det rimeligt at tidsbegrænse den valgbarhedsfortabelsesvirk-
ning, som kan være forbundet med straf.

4.4. Valgbarhedsnævnets praksis

Ved indførelsen af værdighedskravet i 1953 var det ikke tilsigtet, at der hermed
skulle ske en skærpelse af vandelsbetingelserne for valgbarhed i forhold til den
hidtidige regel om, at straffe på mindre end 4 måneders fængsel ikke kunne an-
ses som vanærende og dermed valgbarhedsfortabende. Værdighedskravet åbne-
de derimod adgang til en mere individuel vurdering, end den der var mulig efter
den tidligere regel.

Den praksis, der i årene efter 1953 blev anlagt af de kommunale råd og senere
af Valgbarhedsnævnet, indebar imidlertid en skærpelse af vandelskravet, bl.a.
som følge af at handlinger, hvorfor der var idømt bødestraf, nu blev anset for at
kunne medføre tab af valgbarhed.

Samlet antal afgørelser

I tiden fra 1. april 1966 til udgangen af 1987 har Valgbarhedsnævnet truffet af-
gørelse i i alt 278 sager. I 62 af disse sager gik afgørelsen ud på, at den pågæl-
dende havde mistet sin valgbarhed, mens de øvrige 216 afgørelser gik ud på, at
den pågældende ikke havde mistet sin valgbarhed, jf. nedenstående tabel 1, der
indeholder en oversigt over Valgbarhedsnævnets afgørelser fordelt efter lov-
overtrædelsens art og udfaldet af afgørelsen.
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Som det fremgår af tabel 1, udgør hovedparten af de sager, der har været forelagt
for nævnet, sager om overtrædelse af skattekontrolloven (urigtig selvangivel-
se), kildeskatteloven (manglende indbetaling af indeholdt A-skat og lignende)
samt færdselsloven (promille- og spirituskørsel samt hastighedsovertrædelse).
Øvrig særlovgivning er overtrådt i nogle få tilfælde. Herudover har en hel del
sager vedrørt overtrædelse af straffeloven.

Afgørelser fordelt efter straffens art og størrelse

Tabel 2 nedenfor indeholder en oversigt over Valgbarhedsnævnets afgørelser
fordelt efter straffens art og udfaldet af afgørelsen.

Det fremgår af tabel 2, at Valgbarhedsnævnet har truffet afgørelse i i alt 20 sa-
ger, hvor der var idømt frihedsstraf. 119 af disse sager traf Valgbarhedsnævnet
afgørelse om fortabelse af valgbarhed, mens der i 1 sag blev truffet afgørelse om,
at valgbarheden var bevaret.

I de sager, hvor Valgbarhedsnævnet traf afgørelse om tab af valgbarhed, var der
ikendt straf af hæfte fra 10 dage til 30 dage. Alle disse sager vedrørte overtræ-
delse af færdselsloven (spirituskørsel).

Spirituspromillerne har varieret fra 1,14 til 1,96. Siden 1976 har Valgbarheds-
nævnet fulgt den praksis, at promiller på under 1,50 ikke har medført tab af
valgbarhed, medmindre der har foreligget skærpende omstændigheder i form
af færdselsuheld mv. 11976 blev reglerne om straf for at føre motorkøretøj i be-
ruset tilstand opdelt i regler om promillekørsel (0,81-1,20 promille) og spiritus-
kørsel (promiller over 1,20). Det blev ved lovændringen forudsat, at der normalt
skulle idømmes bødestraf for promillekørsel samt for mindre grove tilfælde af
spirituskørsel, dvs. når promillen ikke havde oversteget 1,50. Promiller på over
1,50 medfører fortsat tab af valgbarhed efter Valgbarhedsnævnets praksis, uan-
set at der i 1981 skete den yderligere ændring af sanktionsreglerne, at bødestraf
også kunne anvendes i tilfælde af promiller over 1,50, således at frihedsstraf nu
normalt kun ikendes, når promillen er større end 2.

I den ene sag, hvor valgbarheden bevaredes uanset frihedsstraf, var der idømt
6 måneders fængsel. Sagen vedrørte en straf fra før valgperiodens begyndelse.
Der manglede på valgdagen kun 33 dage i, at straffen var forældet.

Det fremgår endvidere af tabel 2, at Valgbarhedsnævnet har truffet afgørelse
i i alt 256 sager, hvor der var idømt bødestraf, svarende til 92 pct. af de sager
hvor Valgbarhedsnævnet har truffet afgørelse. I de 41 sager, hvor valgbarheden
fortabtes på grund af bødestraf, varierede de ikendte bøder fra 1.000 kr. til
135.000 kr. I 20 tilfælde var bøden på under 10.000 kr. I de øvrige 21 tilfælde
var bøden på over 10.000 kr. 127 af de 41 sager var bøden fastsat administrativt
og i 2 tilfælde vedtaget indenretligt (skattekontrollovs- og kildeskattelovsover-
trædelser). I de resterende 12 tilfælde var bøden ikendt ved dom.
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I de 215 sager, hvor valgbarheden bevaredes uanset bødestraf, varierede de
ikendte bøder fra 350 kr. (hastighedsovertrædelse) til 18.000 kr. (kildeskatte-
lovsovertrædelse). I sager om overtrædelse af skattekontrolloven har den høje-
ste bøde i sager, der ikke har medført tab af valgbarhed, været på 13.000 kr.

Endelig fremgår det af tabel 2, at Valgbarhedsnævnet har truffet afgørelse i 2
sager, hvor straffastsættelsen var udsat og bortfaldt efter 2 års prøvetid. I begge
disse sager, der vedrørte straffelovsovertrædelser, fortabtes valgbarheden.

Afgørelser fordelt på valgperioder

I tabel 3 nedenfor er Valgbarhedsnævnets afgørelser fordelt på valgperioder og
afgørelsens art.

Det fremgår af tabel 3, at der har været en vis variation i antallet af sager, der
i hver valgperiode er indberettet til Valgbarhedsnævnet. Bortset fra valgperio-
den 1974-1978, hvor antallet af sager toppede med 87, har antallet af sager pr.
valgperiode ligget på under 50, svarende til at der for mindre end 1 pct. af med-
lemmerne af kommunalbestyrelser og amtsråd har været rejst en valgbarheds-
sag. Det samlede medlemstal i kommunalbestyrelser og amtsråd har siden
1970 udgjort godt 5.000 (5.043 i 1970 stigende til 5.147 i 1986).

Det fremgår endvidere, at der siden 1978 er sket et markant fald i den andel
af sagerne, hvor der er truffet afgørelse om tab af valgbarhed. Dette fald skal
bl.a. ses på baggrund af en ændret lovgivning og dermed ændring i Valgbar-
hedsnævnets praksis vedrørende bedømmelse af sager om spirituskørsel, jf.
ovenfor. Endvidere kan nævnes, at Valgbarhedsnævnet fra og med 1978 ikke
har truffet afgørelse om tab af valgbarhed i sager om overtrædelse af skatte-
kontrolloven og kildeskatteloven. De 10 afgørelser om tab af valgbarhed, som
Valgbarhedsnævnet har truffet siden 1978, har vedrørt overtrædelse af færd-
selsloven (5 sager, heraf 3 sager hvor der var idømt ubetinget hæftestraf, mens
der i 2 sager var idømt bøde), straffeloven (3 sager, heraf 1 sag hvor straffastsæt-
telsen var udsat, mens der i de øvrige 2 sager var idømt bøde) og toldloven (2
sager, hvor der i begge tilfælde var idømt bøde, henholdsvis 12.000 kr. og 16.500
kr.).

Endelig fremgår det af tabel 3, at Valgbarhedsnævnet har truffet afgørelse i i
alt 19 sager om straffe før valgperioden, svarende til 7 pct. af samtlige sager
hvor nævnet har truffet afgørelse. 18 af de 19 sager traf Valgbarhedsnævnet af-
gørelse om tab af valgbarhed. 13 af de 19 sager havde Valgbarhedsnævnet tidli-
gere truffet afgørelse om tab af valgbarhed. 12 af disse 3 sager opretholdt Valg-
barhedsnævnet sin afgørelse, da sagerne - efter mellemkommende nyvalg - på
ny blev forelagt, mens Valgbarhedsnævnet i den 3. sag ændrede sin afgørelse
til bevarelse af valgbarhed.

41



Kommunalbestyrelsesmedlemmer udtrådt inden Valgbarhedsnævnets afgørelse

I 30 sager har Valgbarhedsnævnet ikke truffet afgørelse, fordi det pågældende
medlem udtrådte af kommunalbestyrelsen, efter at sagen var indberettet til
Valgbarhedsnævnet, men før Valgbarhedsnævnet havde truffet afgørelse.

I et uoplyst antal tilfælde er medlemmer, der er blevet straffet i valgperioden,
udtrådt af kommunalbestyrelsen, inden sagen blev indberettet til Valgbarheds-
nævnet.

"Frivillig" udtræden er navnlig forekommet i tilfælde, hvor det efter Valgbar-
hedsnævnets praksis måtte forventes, at den pågældende ville have mistet sin
valgbarhed på grund af den strafbare handling. Det faktiske antal tilfælde, hvor
et kommunalbestyrelsesmedlem har mistet sin valgbarhed på grund af straf,
er derfor noget større end det antal på 62, hvor Valgbarhedsnævnet har truffet
afgørelse herom.

Tabel 1

Oversigt over Valgbarhedsnævnets afgørelser fordelt efter lovovertrædelsens
art og udfaldet af afgørelsen. Perioden 1. april 1966 - 31. december 1987

Lovovertrædelsens art Valgbar Ikke valgbar I alt afgørelser

Kontrolloven (selvangivelse) 85 22 107

Kildeskatteloven 34 11 45

Ferie-Giro 2 0 2

Momsloven 7 1 8

Toldloven 0 2 2

Færdselsloven 48 21 69
(heraf spirituskørsel) (10) (20) (30)
Straffeloven 24 5 29
(heraf injuriesager) (10) (0) (10)

Bygningslovgivningen, 7 0 7
brandlovgivningen

Miljølovgivningen, 8 0 8
landbrugslovgivningen

Skibsbemandingsloven 1 0 1

I alt afgørelser 216 62 278
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Tabel 2

Oversigt over Valgbarhedsnævnets afgørelser fordelt efter straffens art og ud-
faldet af afgørelsen

Straffens art Valgbar Ikke valgbar I alt afgørelser

Frihedsstraf 1 19 20
Bødestraf 215 41 256
Straffastsættelse udsat 0 2 2

I alt afgørelser 216 62 278

Tabel 3

Oversigt over Valgbarhedsnævnets afgørelser fordelt på valgperioder og afgø-
relsens art. (Tal i parentes vedrører straffe før valgperioden)

Valgperiode Valgbar Ikke valgbar I alt afgørelser

1966-1970 27(2) 8 35(2)

1970-1974 29 17(1) 46(1)

1974-1978 60(4) 27(7) 87(11)

1978-1981 34(4) 5 39(4)

1982-1985 43 4 47

1986-1987 23(1) 1 24(1)

I alt afgørelser 216(11) 62(8) 278(19)

4.5. Folketingets afgørelser

Siden 1953 har Folketinget i 4 tilfælde, hvoraf de 2 vedrørte den samme persons
strafbare handling, truffet afgørelse om, at et medlem har mistet sin valgbar-
hed på grund af den begåede strafbare handling. I 6 tilfælde har Tinget truffet
afgørelse om, at de pågældende medlemmer var valgbare uanset den begåede
strafbare handling. Herudover har Udvalget til Valgs Prøvelse i årenes løb be-
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handlet en række sager, hvor medlemmer af Folketinget er blevet straffet, men
hvor udvalget ikke fandt, at de pågældende havde mistet deres valgbarhed, og
hvor udvalget derfor ikke gjorde indstilling om fortabelse af valgbarhed, men
redegjorde for sagerne i en beretning.

Strafbare handlinger, der har medført tab af valgbarhed til Folketinget

1) Fængsel i 40 dage for overtrædelse af bankloven, af aktieselskabsloven samt
af straffeloven (vildledende regnskabsaflæggelse, uordentlig bogføring mv.).
Folketingsåret 1956-57, 2. samling.

2) Hæfte i 30 dage samt frakendelse af førerbeviset i 2 år dels for overtrædelse
af færdselsloven dels for overtrædelse af straffeloven (uagtsomt manddrab).
Folketingsåret 1972-73.

3) 3 års fængsel og en tillægsbøde på 1 million kr. for overtrædelse af straffelov-
en, skattekontrolloven og kildeskatteloven. Folketingsåret 1982-83.

4) Samme strafbare handling som nævnt under 3), idet det pågældende med-
lem under afsoningen af frihedsstraffen opstillede til det følgende folketings-
valg og opnåede valg.

Strafbare handlinger, der ikke har medført tab af valgbarhed til Folketinget

1) Bøde på 3.200 kr. for overtrædelse af skattelovgivningen. Groft uagtsomt for-
hold. Folketingsåret 1973-74, 2. samling.

2) Bøde på 14.000 kr. for overtrædelse af skattekontrolloven. Folketingsåret
1974-75, 2. samling.

3) Bøde på 1.000 kr. og frakendelse af førerbeviset i 6 måneder for overtrædelse
af færdselsloven. Folketingsåret 1976-77, 2. samling.

4) Hæfte på 10 dage og frakendelse af førerbeviset i 1 1/2 år for overtrædelse
af færdselsloven (spirituskørsel). Sagen drejede sig om en stedfortræder, der
blev indkaldt som midlertidigt medlem, og som ca. 3 år forinden var idømt
den nævnte straf. Folketingsåret 1980-81.

5) Bøde på 63.700 kr. for overtrædelse af skattekontrolloven (groft uagtsomt for-
hold). Folketingsåret 1982-83.

6) Fængsel i 3 år og bøde på 1 million kr. for overtrædelse afstraffeloven, skatte-
kontrolloven og kildeskatteloven. Straffen var idømt og frihedsstraffen ud-
stået ca. 2 1/2 år før valgperiodens begyndelse. Folketingsåret 1986-87, 2.
samling. Denne afgørelse skal ses i sammenhæng med, at Folketinget 2 gan-
ge tidligere havde truffet afgørelse om, at den pågældende handling medfør-
te tab af valgbarhed, jf. ovenfor. Da det pågældende folketingsmedlem deref-
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ter på ny opstillede og opnåede valg, traf Folketinget afgørelse om, at den på-
gældende handling ikke mere kunne medføre tab af valgbarhed.

I de 4 tilfælde, der er nævnt under 1-3 og 6, tog Folketinget stilling til valgbar-
hedsspørgsmålet i forbindelse med Tingets godkendelse af mandaterne efter
nyvalg til Folketinget.

Sammenfatning vedrørende Folketingets afgørelser i valgbarhedssager

I 4 tilfælde har Folketinget truffet afgørelse om tab af valgbarhed på grund af
strafbare handlinger. I alle sager var der tale om frihedsstraf (40 dages fængsel,
30 dages hæfte, 3 års fængsel).

I 3 tilfælde blev de pågældende medlemmer straffet i valgperioden, dvs. mens
de var medlemmer af Folketinget. 11 tilfælde var det pågældende medlem straf-
fet før valgperiodens begyndelse (og tidligere af Folketinget fundet ikke valg-
bar), men frihedsstraffen var ikke afsonet ved valgperiodens begyndelse.

4.6. Fremmed ret vedrørende valgbarhed og straf

Nedenstående oplysninger om fremmed ret (Norge, Sverige, England, Vesttysk-
land og Holland) er baseret på de oplysninger herom, som Indenrigsministeriet
indhentede via Udenrigsministeriet til brug ved besvarelsen af et spørgsmål fra
Folketingets Kommunaludvalg i forbindelse med behandlingen af det lovfor-
slag, der er nævnt ovenfor i afsnit 4.2.

Norge

Norsk lovgivning indeholder ikke bestemmelser, som opstiller udtrykkelige
vandelskrav (værdighedskrav) til kandidater ved valg hverken til Stortinget el-
ler amtsråd (folketing) og kommunalbestyrelser (kommunestyrer).

I den norske lovgivning er imidlertid bestemt, at visse handlinger kan medføre
tab af valgret og dermed også af valgbarhed. Ved domfældelse for forbrydelser
mod statsforfatningen og statsoverhovedet (kongen) samt forbrydelser med hen-
syn til udøvelse af statsborgerlige rettigheder kan tab af stemmeret idømmes.
Endvidere fortabes stemmeretten ifølge grundloven ved at gå i en fremmed
magts tjeneste uden samtykke fra den norske regering samt ved visse former
for valgsvindel.

Sverige

Den svenske grundlov (Regeringsformen) indeholder en bestemmelse om tab af
valgbarhed til Riksdagen som følge af tab af værdighed/egnethed på grund af
strafbare handlinger. Afgørelse herom træffes af en domstol. Bestemmelsen har
følgende ordlyd: "Ledamot eller ersättare får skiljas från uppdraget
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endast om han genom brott har visat sig uppenbarligen olämplig för uppdraget.
Beslut härom fattas av domstol".

Svensk lovgivning indeholder derimod ingen regler om tab af valgbarhed til
kommunalbestyrelser (kommunfullmäktige) og amtsråd (landsting) på grund
af strafbare handlinger.

England

Som hovedregel er alene vælgerne kompetente til at bedømme kandidater til
offentlige hverv, selv om Underhuset godt kan beslutte at ekskludere et med-
lem, der findes uværdigt til at have sæde i parlamentet.

Denne procedure finder dog meget sjældent anvendelse, men visse personer er
lovmæssigt forhindret i at blive valgt til eller sidde i parlamentet. Blandt grun-
dene til inhabilitet er fallit, fængsel i mere end 1 år og visse former for valgmis-
brug.

I store træk gælder disse regler også for valgbarhed til kommunale råd.

Vesttyskland

For valg på forbundsplan gælder den hovedregel, at enhver, som på valgdagen
i mindst 1 år har været tysk statsborger og er fyldt 18 år, er valgbar.

Personer, som har mistet valgretten, er ikke valgbare. Valgretten kan mistes
ved dom eller som følge af umyndiggørelse el.lign. Valgbarheden kan herudover
særskilt fortabes. Det sker ved dom. Personer, som idømmes frihedsstraf på me-
re end 1 år, fortaber samtidig hermed valgbarheden i 5 år. I visse særlige tilfæl-
de kan der blive tale om et kortere tidsrum.

For valg på delstatsplan er der i hovedsagen tale om tilsvarende regler.

Holland

Den hollandske grundlovs krav til valgbarhed (passiv valgret) til Andetkamme-
ret går bl.a. ud på, at kandidaten ikke må være blevet udelukket fra udøvelse
af (aktiv) valgret. Udelukket er ifølge grundloven den, som for en lovovertrædel-
se ved endelig dom er ikendt en frihedsstraf af mindst 1 års varighed og i denne
forbindelse tillige er frakendt valgretten.

Med hensyn til valgbarheden til provinsråd (amtsråd) og kommunale råd stilles
ifølge grundloven de samme krav som for valgbarhed til Andetkammeret.
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Retstilstanden i vores nabolande med hensyn til fortabelse af valgbarhed til
kommunale råd som følge af straf kan sammenfattes således, at hverken Norge
eller Sverige har regler herom, mens Vesttyskland, England og Holland har
regler, der hovedsagelig går ud på, at valgbarheden (og eventuelt tillige valgret-
ten) kan fortabes, såfremt der idømmes frihedsstraf på mere end 1 år.

4.7. Tjenestemandslovens værdighedskrav

Efter tjenestemandslovens § 10, stk. 1, skal tjenestemanden samvittighedsfuldt
overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjene-
sten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

Tjenestemandslovens regler om agtelse og tillid i relation til strafbart forhold
er nærmere uddybet i Finansministeriets cirkulære af 14. januar 1963.

Om værdighedskravet i tjenestemandslovens § 10, stk. 1, er i cirkulæret anført,
at værdighedskravet må forstås således, at det kun udelukker ansættelse, hvis
ansøgeren ikke vil kunne nyde den agtelse og tillid, som er en saglig forudsæt-
ning for, at han kan beklæde den ansøgte stilling på tilfredsstillende måde.

Værdighedskravets nærmere indhold afhænger af den pågældende stillings ka-
rakter, herunder om der er tale om tjenestemandsansættelse eller ansættelse
på overenskomstvilkår o.lign., og vil navnlig have betydning ved stillinger, der
indebærer myndighedsudøvelse.

Det er den enkelte ansættelsesmyndigheds afgørelse, om det strafbare forhold
begrunder en sådan fare for misbrug af stillingen, at ansøgeren ikke skal an-
sættes.

Af tjenestemandslovens § 28 fremgår det, at tjenestemænd kan afskediges uden
ansøgning og med kortere varsel end sædvanligt, såfremt afskeden er begrun-
det i, at tjenestemanden som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller
mislighed er uskikket til at forblive i stillingen.

Finansministeriet har dog i cirkulære af 23. august 1973 henstillet, at der i det
omfang, omstændighederne gør forsvarligt, benyttes anden disciplinær indskri-
den end afsked, når tjenestemænd gør sig skyldige i strafbare forhold. Opmærk-
somheden henledes i den forbindelse på muligheden for at overflytte tjeneste-
manden til anden stilling, når förbliven i hidtidig stilling må antages at inde-
bære en nærliggende fare for misbrug af stillingen.

Politiet skal ifølge Justitsministeriets cirkulære nr. 36 af 18. februar 1966 ind-
berette visse straffesager mod personer ansat under staten m.m. til rigsadvoka-
ten. Denne skal på grundlag af politiets indberetninger underrette vedkom-
mende ansættelsesmyndighed om sagen, når kendskab til denne må antages at
være af betydning for ansættelsesforholdet. Der indberettes årligt 500-600 så-
danne straffesager til rigsadvokaten.
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Der foreligger ingen undersøgelser af, hvordan de enkelte ansættelsesmyndig-
heder praktiserer de ovennævnte retningslinjer om betydningen af tjeneste-
mandslovens værdighedskrav eller om betydningen af strafbare handlinger i
øvrigt for et ansættelsesforhold. Ifølge oplysninger fra Finansministeriet følges
generelt den praksis, at der lægges vægt på, om det strafbare forhold har direk-
te betydning for den pågældendes stilling. Således afskediges en færdselsbet-
jent normalt efter en dom for spirituskørsel og et landpostbud efter en bedrage-
ridom. En kontorfunktionær, der har begået tilsvarende lovovertrædelser, vil
derimod som hovedregel ikke blive afskediget, men eventuelt overført til andet
arbejde.

For dommere gælder særlige regler. Efter retsplejelovens § 42, stk. 3, kan kun
den, der har bestået juridisk kandidateksamen, og som er myndig, uberygtet og
vederhæftig, beskikkes som dommer. En dommer kan afsættes ved dom, hvis
han har gjort sig skyldig i et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende
fare for misbrug af stillingen. En dommer kan endvidere afsættes, hvis han har
gjort sig skyldig i tjenesteforseelser eller misligheder, der gør ham uskikket til
at forblive i sin stilling (retsplejelovens § 49).

4.8. Principielle overvejelser om opretholdelse af værdighedskravet

Udvalget har indgående drøftet spørgsmålet om betydningen og berettigelsen
af opretholdelse af et værdighedskrav som en betingelse for medlemskab af
kommunale råd. Værdighedskravet på det kommunale område er ikke - i mod-
sætning til værdighedskravet til folketingsmedlemmer - forankret i grundlov-
en, hvorfor det ved lov kan ophæves eller gives en anden udformning.

Der kan anføres en række synspunkter til støtte for, at værdighedskravet bør
ophæves. For det første at det alene bør være vælgerne, der ved deres stemmeaf-
givning på valgdagen kan tage stilling til, hvem der er værdige til at være med-
lem af et kommunalt råd. For det andet at det strider mod gældende retspoliti-
ske synspunkter at knytte rettighedsfortabelse til straf. Som et tredie mere
praktisk betonet synspunkt kan anføres, at værdighedskravet har en så ringe
praktisk betydning, at det i sig selv kan tale for en ophævelse af kravet.

Til belysning af værdighedskravets praktiske (håndgribelige) betydning kan
anføres, at det antal sager, der i hver valgperiode er blevet indberettet til Valg-
bar hedsnævnet, typisk har udgjort under 50 (fra 35 til 47). Da det samlede antal
medlemmer i kommunalbestyrelser og amtsråd er på godt 5.000, er det således
for mindre end 1 pct. af medlemmerne, at der i det hele taget opstår spørgsmål
om tab af valgbarhed på grund af straf. Hvis man ser på antallet af tilfælde,
hvor der i de sidste 2 valgperioder (1. april 1978 - 31. december 1981 og 1. januar
1982 - 31. december 1985) er truffet afgørelse om tab af valgbarhed på grund
af den begåede strafbare handling (henholdsvis 5 og 4 tilfælde), viser det sig,
at færre end 1 promille af medlemmerne af kommunale råd i de nævnte valgpe-
rioder har mistet deres valgbarhed på grund af straf. De hidtidige erfaringer
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fra indeværende valgperiode (pr. 31/12-87: 24 sager, hvoraf der i 1 sag er truffet
afgørelse om tab af valgbarhed) svarer til erfaringerne fra de 2 foregående valg-
perioder. Herudover er der et vist antal tilfælde, hvor en strafbar handling ikke
indberettes til Valgbarhedsnævnet, bl.a. fordi det pågældende medlem træder
ud af kommunalbestyrelsen, inden sagen indberettes til Valgbarhedsnævnet,
eller inden Valgbarhedsnævnet træffer afgørelse. Dette kan dog ikke ændre det
faktum, at antallet af sager om eventuel fortabelse af valgbarhed på grund af
straf er meget lille i forhold til antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer/
amtsrådsmedlemmer.

Der kan imidlertid også anføres en række synspunkter til støtte for opretholdel-
sen af et værdighedskrav. Selve eksistensen af et værdighedskrav for hvert en-
kelt kommunalbestyrelsesmedlem/amtsrådsmedlem understreger betydnin-
gen af det kommunale arbejde og bidrager til, at det omgærdes med den fornød-
ne tillid og respekt. Medlemmerne af de kommunale råd forvalter en stor del
af borgernes penge (skatterne) og er i vidt omfang tillagt beføjelser til at træffe
afgørelser, der direkte eller indirekte påvirker såvel den enkelte borgers er-
hvervsmulighed som private forhold. Hertil kommer, at det formentlig er den
overvejende opfattelse i befolkningen, at et værdighedskrav er en rimelig forud-
sætning for det enkelte medlems deltagelse i arbejdet i et kommunalt råd.

Ud fra en samlet afvejning af de synspunkter, der kan anføres for og imod opret-
holdelsen af et værdighedskrav, er det udvalgets opfattelse, at der i den kommu-
nale valglov fortsat bør være et værdighedskrav.

Det er derimod et spørgsmål, om det gældende værdighedskrav i den kommuna-
le valglov har en hensigtsmæssig udformning, navnlig i lyset af Folketingets af-
gørelser vedrørende fortolkningen afgrundlovens § 30.1 forbindelse hermed er
nedenfor foretaget en sammenligning af det nuværende kriterium for værdig-
hedskravet på det kommunale område med det kriterium, der må anses at gæl-
de for medlemmer af Folketinget.

4.9. Sammenligning af grundlovens og den kommunale valglovs værdig-
hedskrav

I grundloven og den kommunale valglov anvendes samme kriterium for, hvor-
når et medlem må anses for ikke valgbar på grund af straf ("straffet for en
handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem
af "), dog således at værdighedskriteriet forudsættes sat
i relation til henholdsvis medlemskab af Folketinget og medlemskab af kommu-
nale råd.

Værdighedskravet til Folketingets medlemmer kan umiddelbart begrundes i
synspunktet om, at et medlem af Folketinget forudsættes ikke (groft) at tilside-
sætte den lovgivning, som Folketinget har vedtaget.
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Værdighedskravet til medlemmer af kommunale råd kan begrundes med, at
disse er tillagt ansvar for de fælles kommunale anliggender og i vidt omfang
er inddraget i administration af gældende lov og som følge heraf er tillagt beføj-
elser til at træffe afgørelser, der ofte griber dybt ind i den enkelte borgers tilvæ-
relse.

Værdighedskravet til kommunalbestyrelsesmedlemmer må tillige anses for at
være afledt afgrundlovens værdighedskrav til medlemmer af Folketinget. Uan-
set at folketingsmedlemmers og kommunalbestyrelsesmedlemmers opgaver ef-
ter sagens natur er forskellige, forekommer det rimeligt, at der i hvert fald ikke
stilles strengere værdighedskrav til medlemmer af kommunale råd end til med-
lemmer af Folketinget.

Det har undertiden givet anledning til diskussion, hvorvidt Valgbarhedsnæv-
net i sin praksis har været strengere i sin fortolkning af den kommunale valg-
lovs bestemmelser om valgbarhed, end Folketinget har været i sin fortolkning
af grundlovens bestemmelser i § 30.

En sådan antagelse synes nærliggende, idet Valgbarhedsnævnet har truffet af-
gørelse om tab af valgbarhed i adskillige tilfælde, hvor der for den pågældende
strafbare handling alene var idømt bødestraf (eller straffastsættelsen var ud-
sat), mens Folketinget alene har truffet afgørelse om tab af valgbarhed i tilfæl-
de, hvor den pågældende strafbare handling var straffet med ubetinget friheds-
straf.

Heroverfor kan anføres, at de idømte straffe ikke kan anvendes som en målestok
til at bedømme strengheden i Valgbarhedsnævnets, henholdsvis Folketingets,
praksis. For det første fordi det hverken efter grundloven eller den kommunale
valglov er straffen, men derimod handlingen, der er afgørende. For det andet for-
di der for Folketinget har foreligget så få sager, at Folketinget ikke har kunnet
skabe en egentlig praksis. For det tredie fordi der er tale om en konkret vurde-
ring, hvori bl.a. indgår tidsfaktoren, dvs. den tid der er forløbet, siden den straf-
bare handling blev begået eller pådømt.

Efter udvalgets opfattelse vil det være et rimeligt udgangspunkt for overvejel-
ser om fremtidige regler om værdighedskravet til medlemmer af kommunale
råd, at dette udformes således, at det nogenlunde afspejler Folketingets praksis
(faktiske afgørelser) vedrørende tab af valgbarhed til Folketinget. Udvalget har
på denne baggrund udarbejdet to forskellige forslag til udformningen af fremti-
dige regler om tab af valgbarhed til kommunale råd på grund afstraf, jf. neden-
for i afsnit 4.10.
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4.10. Udvalgets forslag til fremtidige regler om valgbarhed og straf
Forslag A - Valgbarhedsnævnsmodellen

Forslag A er baseret på følgende principper:

1) Værdighedskravet bibeholdes, således at det fortsat er Valgbarhedsnævnet,
der efter en konkret vurdering skal træffe afgørelse om, hvorvidt en person
er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende
uværdig til at være medlem af kommunale råd.

2) Strafbare handlinger, hvor der er idømt bødestraf, kan ikke medføre tab af
valgbarhed.

3) Hvis straffen på valgdagen er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet, og
der er forløbet 3 år efter tidspunktet for den endelige dom, kan en strafbar
handling ikke medføre tab af valgbarhed. Er straffen ubetinget fængsel på
over 6 måneder eller forvaring, er fristen dog 5 år.

4) Bliver et medlem i valgperioden idømt en straf, der kan medføre tab af valg-
barhed, skal kommunalbestyrelsen (borgmesteren) forelægge sagen for Valg-
barhedsnævnet til afgørelse.

5) Er et medlem af den nyvalgte kommunalbestyrelse før valgperiodens begyn-
delse idømt en straf, der kan medføre tab af valgbarhed, skal sagen forelæg-
ges for Valgbarhedsnævnet til afgørelse, såfremt mindst 1/3 af kommunalbe-
styrelsens medlemmer gør gældende, at den pågældende har mistet sin valg-
barhed på grund afstraf. Indsigelsen skal fremsættes inden 3 måneder efter
valgdagen.

Vurdering af forslag A

Forslaget ændrer ikke ved de principper, der ligger til grund for det gældende
værdighedskrav. Det beror således fortsat på en konkret vurdering af den begå-
ede handling, om den i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til
at være medlem af kommunale råd og dermed medfører tab af valgbarhed.

Indskrænkningen af området for, hvilke strafbare handlinger der kan medføre
tab af valgbarhed, herunder stramningen af betingelserne for at rejse valgbar-
hedssag som følge af straffe før valgperiodens begyndelse, kan ses som en rime-
lig tilpasning af de begrænsninger i den nævnte henseende, der allerede er
knyttet til reglerne om valgbarhedsfortabelse på det kommunale område.

Forslaget vil rent praktisk medføre en meget væsentlig nedgang i antallet af
sager, der skal forelægges for Valgbarhedsnævnet.

På baggrund af de hidtidige erfaringer vil antallet af sager, der i hver valgperio-
de skal forelægges for Valgbarhedsnævnet, næppe komme til at overstige 5.
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Forslaget vil i sig selv indebære en lempelse af praksis navnlig som følge af, at
bødestraf ikke mere kan medføre tab af valgbarhed.

Forslaget afhjælper i et vist omfang de "mangler" ved de gældende regler, der
i særlig grad har givet anledning til kritik, jf. ovenfor i afsnit 4.2. Ved stramnin-
gen af kravene til indbringelse for Valgbarhedsnævnet af sager vedrørende
straffe før valgperioden vil muligheden for forskelle i indberetningspraksis
blive reduceret. Endvidere vil et af tilfældighedselementerne i forældelsesfri-
sterne, nemlig eventuel ventetid på indsættelse til afsoning, blive fjernet, idet
forældelsesfristen efter forslaget regnes fra domstidspunktet og ikke som hidtil
fra straffens udståelse. Forældelse kan dog tidligst indtræde, når straffen er ud-
stået.

Forslag B - Automatikmodellen

Forslag B er baseret på følgende principper:

1) Værdighedskravet ophæves og erstattes af en regel om, at ubetinget friheds-
straf på 30 dage eller derover medfører tab af valgbarhed.

2) Når straffen er udstået, endelig eftergivet eller bortfaldet, er den forældet i
henseende til at medføre tab af valgbarhed.

3) Der gælder samme regler om straffens valgbarhedsfortabende virkning,
uanset om straffen er ikendt før eller i valgperioden.

Vurdering af forslag B

Forslaget medfører, at der ved udformningen af reglerne om tab af valgbarhed
til kommunale råd tages hensyn til den praksis, som Folketinget har tilkendegi-
vet i sin administration afgrundlovens § 30. Tinget har hidtil alene truffet afgø-
relse om tab af valgbarhed i tilfælde, hvor der var idømt frihedsstraf (henholds-
vis 40 dages fængsel, 30 dages hæfte og 3 års fængsel).

Reglen om forældelsesfristen, jf. forslagets punkt 2, skal ses på baggrund af, at
Folketinget i et tilfælde, hvor frihedsstraffen var udstået før valgperiodens be-
gyndelse, traf afgørelse om, at straffen ikke medførte tab af valgbarhed. Da Fol-
ketinget traf sin afgørelse, var der endnu ikke gået så lang tid, at straffen ville
have været forældet efter den kommunale valglovs regler.

Folketinget syntes at have indtaget det standpunkt, at når straffen var udstået,
var sanktionen udtømt. "Tavlen var vasket ren". Det må formentlig udledes her-
af, at straffen skal være udstået, før "tavlen er vasket ren".

Punkt 3 i forslaget er en konsekvens af reglen om forældelsesfristen herunder
af princippet om, at straffen skal være udstået,før "tavlen er vasket ren".
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Forslag B vil ligesom forslag A indebære en betydelig lempelse i forhold til hid-
tidig praksis. Efter de hidtidige erfaringer vil forslaget medføre, at det vil blive
yderst sjældent, at et medlem af et kommunalt råd mister sin valgbarhed på
grund af straf. Ved forslaget fastholdes imidlertid et værdighedskrav til med-
lemmer af kommunale råd, som er klart og utvetydigt.

Udvalget finder, at forslag B bør foretrækkes og har derfor lagt dette forslag til
grund ved udarbejdelsen af udkast til ny kommunal valglov, jf. lovudkastets § 4.
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Kapitel 5. Udvalgets overvejelser om indholds-
mæssige ændringer i den kommunale
valglov

Indledning

I dette kapitel redegøres for udvalgets overvejelser om og forslag til indholds-
mæssige ændringer i forhold til den gældende lov. Enkelte spørgsmål af sprog-
lig/teknisk karakter behandles ligeledes i dette kapitel. Vedrørende ændringer
af sproglig/teknisk karakter i øvrigt henvises til lovudkastet og bemærkninger-
ne hertil.

Kapitlet er opdelt i afsnit, som følger kapitelinddelingen i udvalgets udkast til
ny kommunal valglov. Hvert afsnit indledes med en gennemgang af det pågæl-
dende lovkapitels hovedindhold og systematik, og der henvises til de tilsvaren-
de bestemmelsers placering i den gældende lov. Derefter redegøres for de
spørgsmål, som udvalget særlig har drøftet inden for kapitlets emneområde. I
forbindelse hermed redegøres for forslag til indholdsmæssige ændringer i for-
hold til den gældende lov. De ændringsforslag, der er en konsekvens af de gen-
nemførte ændringer i de tilsvarende bestemmelser i folketingsvalgloven, omta-
les dog kun ganske kort.

5.1. Valgret og valgbarhed
(Lovudkastets kapitel 1, §§ 1-6)

5.1.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 1 indeholder reglerne om valgret og valgbarhed samt vis-
se grundlæggende regler om kandidatopstilling. Herudover indeholder kapitel
1 reglerne om den kommunale valgperiode samt om valgdagen.

Lovudkastets §§ 1-2 indeholder reglerne om valgret. I §§ 3-4 findes reglerne om
valgbarhed samt bestemmelsen om opstilling trods indsigelser om manglende
valgbarhed på grund af straf. I § 5 findes reglen om, hvilke personer der ikke
har pligt til at lade sig opstille. I § 6 findes reglerne om valgperioden samt om
valgdagen.

I den gældende lov findes reglerne om valgret og valgbarhed også i kapitel 1
(§§ 1, 2 og 5). Reglerne om valgperioden samt om valgdagen findes ligeledes i
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lovens kapitel 1 (§ 4). Reglen om opstilling trods indsigelse om manglende valg-
barhed på grund af straf og reglen om fritagelse for opstilling findes i kapitel
4, Kandidatlister mv. (§ 12 c, stk. 2, og § 12, stk. 2).

Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.

5.1.2. Valgbarhed og straf

Efter de gældende regler i den kommunale valglovs § 2 er den, der er straffet
for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til
at være medlem af kommunale råd, ikke valgbar. En strafbar handling kan dog
ikke medføre fortabelse af valgbarhed, når der på valgdagen er forløbet 3 år,
efter at straffen er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er straffen
ubetinget fængsel på over 6 måneder eller forvaring, er fristen dog 5 år. Valgbar-
hedsnævnet træffer afgørelse i sager om tab af valgbarhed på grund af straf,
jf. § 50 a i den gældende lov.

Udvalget foreslår, at værdighedskravet udformes som en regel om, at ubetinget
frihedsstraf på 30 dage eller derover eller frihedsberøvelse efter straffelovens § §
68-70 medfører tab af valgbarhed. Når frihedsstraffen eller frihedsberøvelsen
er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet, kan den ikke (mere) medføre tab
af valgbarhed.

Om baggrunden for dette forslag, der indebærer, at Valgbarhedsnævnet ned-
lægges, henvises til kapitel 4. Endvidere henvises til lovudkastets § 4 med be-
mærkninger.

Den ændrede udformning af værdighedskravet vil ikke blot få betydning for
valgbarhed til kommunalbestyrelser og amtsråd, men også for valgbarhed til
skolekommissioner og ligningskommissioner.

Et vist antal af skolekommissionens medlemmer skal vælges af komumunalbe-
styrelsen blandt personer, der er valgbare til denne, og heraf skal et vist antal
tillige være medlemmer af kommunalbestyrelsen, jf. skolestyrelseslovens § 9
(lovbekendtgørelse nr. 492 af 25. juli 1986). Reglerne om tab af valgbarhed på
grund af straf har dog ikke hidtil haft selvstændig praktisk betydning i relation
til medlemskab af skolekommissioner.

Efter skattestyrelseslovens § 1, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 573 af 14. novem-
ber 1984) vælges ligningskommissionens medlemmer af kommunalbestyrelsen
blandt de beboere, der er valgbare til kommunalbestyrelsen. I årenes løb er der
jævnligt blevet forelagt sager for Valgbarhedsnævnet til afgørelse af spørgsmå-
let, om straf (typisk bøder for overtrædelse af kildeskatteloven eller skattekon-
trolloven) har medført fortabelse af valgbarhed til ligningskommissionen.
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5.1.3. Pligten til at opstille til valg

Den gældende kommunale valglov er ligesom tidligere lovgivning om valg af
medlemmer til kommunale råd baseret på, at hvervet som medlem af en kom-
munalbestyrelse eller et amtsråd er et borgerligt ombud. Det borgerlige ombud
indebærer, at enhver valgbar borger er pligtig at lade sig opstille til valg, at
modtage valg og at varetage hvervet i hele valgperioden.

Pligten til at modtage valg og pligten til at varetage hvervet i hele valgperioden
har dog altid været ledsaget af nærmere angivne fritagelsesgrunde såsom 1)
fyldt 60 år på valgdagen, 2) tidligere medlemskab i en vis periode, 3) helbredstil-
stand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger o.lign. Ved fritagelse
for medlemshverv i valgperioden kan dog kun de grunde, der er nævnt under
3), påberåbes. Fritagelsesreglerne findes i den gældende valglovs § 27, stk. 1 og
2, og § 34 b, stk. 1, samt i § 45, stk. 1 og 2, og § 48 b, stk. 1.

Indtil 1985 har pligten til at lade sig opstille derimod principielt været ubetin-
get. Ved en ændring af den kommunale valglov i 1985 (lov nr. 77 af 6. marts
1985) blev der imidlertid som § 12, stk. 2, indsat en bestemmelse om, at den,
der ikke har pligt til at modtage valg på grund af 60 års-reglen eller reglen om
tidligere medlemskab i en vis periode, heller ikke har pligt til at lade sig opstille
som kandidat og kan begære sig slettet af en kandidatliste.

Udvalget mener, at denne bestemmelse om fritagelse for at opstille til valg bør
medføre, at en kandidat, der opfylder de nævnte fritagelsesbetingelser, allerede
i opstillingssituationen skal beslutte sig for, om vedkommende vil benytte sig
af fritagelsesgrundene. Det betyder, at alder og tidligere medlemskab i en vis
periode ikke mere skal kunne give adgang til fritagelse for at modtage valg.

Samtidig mener udvalget, at reglerne om tidligere medlemskab som fritagel-
sesgrund bør forenkles og præciseres. For det første bør medlemskab i 2 sammen-
hængende valgperioder give en tidsubegrænset adgang til fritagelse for at op-
stille til valg. Efter de gældende regler genopstår pligten til at opstille til valg,
henholdsvis at modtage valg, når der er forløbet 2 valgperioder (8 år) siden den
pågældende sidst var medlem, jf. gældende lovs § 27, stk. 1, og § 45, stk. 1.

For det andetbør tidligere medlemskab af en kommunalbestyrelse eller et amts-
råd i 2 sammenhængende valgperioder kunne give adgang til fritagelse for at
opstille til såvel kommunalbestyrelses- som amtsrådsvalg. Tilsvarende bør gæl-
de i tilfælde, hvor den pågældende i den ene valgperiode har været medlem af
en kommunalbestyrelse og i den anden af et amtsråd. Efter formuleringen af
de gældende regler kan tidligere medlemskab af en kommunalbestyrelse kun
give adgang til fritagelse for at opstille, henholdsvis modtage valg, til en kom-
munalbestyrelse, jf. gældende lovs § 27, stk. 1. Tilsvarende gælder tidligere
medlemskab af et amtsråd, jf. gældende lovs § 45, stk. 1.
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Foranstående er lagt til grund for udformningen af reglen i lovudkastets § 5 om
fritagelse for at opstille til valg samt af lovudkastets § 92, stk. 2, om fritagelse
for at modtage valg. Fritagelsesgrundene for at modtage valg vil herefter være
de samme som for fritagelse for medlemshvervet i valgperioden.

Udvalget har overvejet, hvorvidt det er velbegrundet at opretholde opstillings-
pligten som et led i det borgerlige ombud. Hvis opstillingspligten bortfaldt, ville
borgerligt ombud i relation til medlemshverv af kommunalbestyrelser og amts-
råd komme til at gå ud på, at den, der frivilligt har ladet sig opstille, har pligt
til at modtage valg og varetage medlemshvervet valgperioden ud. I praksis har
det borgerlige ombud allerede et sådant indhold.

Det hænger sammen med, at kandidaterne med deres underskrift skal tiltræde
den listebetegnelse, hvormed kandidatlisten skal anføres på stemmesedlen. Da
alle seriøse kandidatlister ønsker at anmelde en listebetegnelse, kan en "mod-
villig" kandidat unddrage sig pligten til at opstille ved at nægte at give sin un-
derskrift til listebetegnelsen. Kandidaterne skal endvidere med deres under-
skrift tiltræde, at kandidatlisten indgår listeforbund eller valgforbund. Opstil-
lingspligten har altså kun realitet i tilfælde, hvor det drejer sig om en liste, der
hverken anmelder en listebetegnelse eller indgår valgforbund (indgåelse af li-
steforbund forudsætter bl.a., at kandidatlisten har anmeldt en listebetegnelse).
Kandidatlister uden listebetegnelse har erfaringsmæssigt ingen mulighed for
at få valgt kandidater, og de eksempler på opstilling mod en kandidats vilje, der
har foreligget ved de senere kommunale valg, har da også haft karakter af chi-
kane. Det var for at undgå denne type af chikanøse opstillinger, at den nævnte
lovændring blev gennemført i 1985.

En formel ophævelse af opstillingspligten ville muliggøre en forenkling af reg-
lerne om kandidatlister og om proceduren for valgbestyrelsens godkendelse af
disse.

Ud fra en samlet afvejelse af de lovtekniske fordele ved en formel direkte afskaf-
felse af opstillingspligten og af den principielle betydning for kommunestyret,
som opretholdelsen af alle 3 elementer i det borgerlige ombud må tillægges, har
udvalget dog afstået fra at stille forslag om en direkte ophævelse af opstillings-
pligten.

Med hensyn til den nærmere begrundelse for opretholdelse af alle 3 elementer
i det borgerlige ombud henvises til betænkning nr. 903/1980, s. 39-45.

5.1.4. Den kommunale valgdag

Efter § 4, stk. 2, i den gældende kommunale valglov foregår de kommunale valg
på en af indenrigsministeren fastsat dag, der skal være en tirsdag, i den sidste
halvdel af november måned. Bestemmelsen om, at valgdagen skal være en tirs-
dag, blev indsat i valgloven ved lov nr. 77 af 6. marts 1985. Begrundelsen herfor
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var, at det er nødvendigt, at valgdagen falder på en tirsdag, for at det forudsatte
tidsprogram ved udskrivningen af supplementsvalgliste (11.-dagsregien) kan
opfyldes.

Indenrigsministerens beføjelse til at fastsætte valgdagen går herefter stort set
ud på, at ministeren kan vælge mellem den 3. og den 4. tirsdag i november må-
ned. Udvalget foreslår, at det i loven direkte fastsættes, at valgdagen er den
3. tirsdag i november måned i valgåret. Det vil være en administrativ forenk-
ling, idet trykning og udsendelse af en særlig bekendtgørelse om fastsættelse
af valgdagen bliver overflødig.

Valgdagen foreslås fastlagt til den 3. tirsdag fremfor den 4. tirsdag, fordi der af
hensyn til afgørelsen af eventuelle valgklager skal være et passende tidsrum
mellem valgdagen og tidspunktet for afholdelsen af det konstituerende møde
(perioden 1.-15. december).

Datoen for de kommende 5 kommunale valg vil med den 3. tirsdag i november
som valgdag blive følgende:

21. november 1989
16. november 1993
18. november 1997
20. november 2001
15. november 2005

Lovfæstelsen af tirsdag som valgdag har i øvrigt gjort det muligt at angive alle
tidsfrister med ugedag, hvilket efter udvalgets opfattelse gør tidsangivelserne
mere præcise og forhindrer fortolkningstvivl. Alle tidsfrister i udvalgets udkast
til ny kommunal valglov er derfor angivet med ugedag.

5.2. Valglister og valgkort
{Lovudkastets kapitel 2, § § 7-12)

5.2.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 2 indeholder reglerne om valglister og valgkort. Kapitlet
er med enkelte redaktionelle og sproglige ændringer, jf. nedenfor, identisk med
gældende lovs kapitel 2, Valglister.

§ 7 indeholder den almindelige regel om, at vælgerne skal optages på valglisten
i den kommune, hvor de er tilmeldt folkeregistret. § § 8-12 indeholder de nærme-
re regler om udarbejdelse af valglister og udsendelse af valgkort.

Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.
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5.2.2. 1985-lovændring om valglister

Siden udvalgets nedsættelse i 1983 er reglerne om valglister blevet ændret. Ved
lov nr. 77 af 6. marts 1985 blev således bestemt, at vælgere, der i perioden efter
den almindelige skæringsdag for optagelse på valglisten, dvs. efter 18.-dagen
før valgdagen, men senest 11.-dagen før valgdagen, er flyttet til kommunen,
skal optages på en særlig supplementsvalgliste.

Endvidere blev lovfæstet, at kommunen om fornødent skal foretage berigtigel-
ser af valglisten til og med valgdagen, såfremt kommunen efter valglistens ud-
arbejdelse modtager oplysninger, der har betydning for den enkelte vælgers
valgret.

De nye regler om udarbejdelse af valglister, der i udkast har været behandlet
i udvalget, fandt anvendelse ved de kommunale valg i november 1985. Udvalget
har ikke modtaget oplysninger, der tyder på, at 11.-dagsregien har givet anled-
ning til vanskeligheder i praksis.

Udvalget foreslår den rent sproglige forenkling, at benævnelsen "hovedvalgli-
sten" ændres til "hovedlisten", mens benævnelsen "supplementsvalglisten"
ændres til "tilflytterlisten", svarende til de betegnelser der blev anvendt i folke-
tingsvalgloven, indtil denne lovs regler om udarbejdelse af årlige valglister blev
ophævet i 1980 og erstattet med den gældende ordning, hvorefter valglister til
folketingsvalg kun udarbejdes, når der er udskrevet valg.

5.2.3. Andre spørgsmål

I forbindelse med gennemgangen af folketingsvalgloven drøftede udvalget for-
skellige spørgsmål om valglister, der også har betydning for valglister til kom-
munale valg, jf. betænkning nr. 1084/1986, s. 54-55.

Personnumre på valglisterne

Udvalget foreslog, at valglisterne i stedet for fødselsdato skulle indeholde oplys-
ning om vælgernes personnummer. Vælgerens køn ville dermed utvetydigt
fremgå af valglisten, hvilket ville skabe større sikkerhed for, at forsøg på valg-
svindel i forbindelse med fremmedartede eller kønsneutrale fornavne ville
blive opdaget, inden det var for sent.

Dette forslag er ikke medtaget i den nye folketingsvalglov.

De hensyn, der lå bag personnummerforslaget vil i et vist omfang være tilgode-
set ved, at vælgerens køn på valgkortet markeres med "Hr." eller "Fr", som det
har været praktiseret ved de senere valg, senest ved folketingsvalget den 8. sep-
tember 1987.
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Farveskift på valgkortene

Flere kommuner har over for Indenrigsministeriet foreslået, at valgkortene
skulle skifte farve fra valg til valg for at skabe større sikkerhed mod valgsvindel
i form af (forsøg på) afgivelse afstemme på grundlag af et "gammelt" valgkort.

Udvalget fandt dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at gøre farveskift obligato-
risk, idet valgkortets oplysninger om arten af det pågældende valg samt om da-
toen for afstemningen skulle give fornøden sikkerhed mod nævnte form for
valgsvindel.

Udvalget konstaterede endvidere, at der ikke efter gældende lov eller lovudkast
er noget til hinder for, at de enkelte kommuner gennemfører en ordning med
farveskift på valgkortene, en ordning som Københavns Kommune allerede
praktiserer.

Bekendtgørelse om udsendelsen af valgkort

Ved den nye folketingsvalglov er i overensstemmelse med udvalgets forslag gen-
nemført den ordning, at bekendtgørelse ved annoncering i dagspressen om, at
der vil blive udsendt valgkort (med opfordring til borgerne om at gøre indsigel-
se, såfremt de ikke modtager et valgkort eller modtager et valgkort med ukor-
rekt indhold), for fremtiden skal ske centralt ved Indenrigsministeriets foran-
staltning.

Udvalget har overvejet, om en tilsvarende centraliseret annoncering om udsen-
delse af valgkort bør gennemføres ved kommunale valg.

Det er dog udvalgets opfattelse, at det er mest naturligt, at annonceringer i for-
bindelse med kommunale valg alene forestås af kommunerne (samt tillige af
amtskommunerne for så vidt angår bekendtgørelsen om antallet af medlem-
mer, der skal vælges, antal stillere mv., jf. lovudkastets § 21).

Udvalget stiller derfor ikke forslag om central annoncering i forbindelse med
kommunale valg.

5.3. Valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere
(Lovudkastets kapitel 3, § § 13-18)

5.3.1. Generelt om lovkapitlets indhold
Lovudkastets kapitel 3 indeholder reglerne om valgbestyrelser, valgstyrere og
tilforordnede vælgere, herunder reglerne om disses valg, opgaver og ret til diæ-
ter. I den gældende lov indeholdes de tilsvarende regler i kapitel 3, Valgbesty-
relser (§ 10), kapitel 5, Afstemningen (§ 14, stk. 4-6, og § 17, stk. 2) samt i kapi-
tel 10, Valg af amtsråd (§ 38, stk. 1).
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I lovudkastets §§ 13-14 indeholdes reglerne om valgbestyrelserne såvel i kom-
munerne som amtskommunerne. I § 15 findes reglerne om valgstyrerne og i
§ 16 reglerne om tilforordnede vælgere. Endelig indeholder § 17 fælles regler,
herunder om ret til diæter for virksomhed i forbindelse med valget.

Reglerne om valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere ved kommu-
nale valg er udformet efter samme mønster som de tilsvarende bestemmelser
i den nye folketingsvalglovs kapitel 5.

Det bemærkes, at der ved kommunale valg ikke gælder nogen regler om, at kan-
didater til valget er udelukket fra at være medlem eller stedfortræder til valg-
bestyrelsen. Ved folketingsvalg er kandidater, der er opstillet i den pågældende
stor- eller amtskreds, udelukket fra at være medlem af valgbestyrelsen.

Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.

5.3.2. Valgbestyrelsens medlemstal

Efter de gældende regler i den kommunale valglovs § 10, stk. 2, og § 38,
stk. 1, skal valgbestyrelsen såvel i kommuner som amtskommuner bestå af
mindst 5 medlemmer, hvoraf borgmesteren, henholdsvis amtsborgmesteren,
der er født formand for valgbestyrelsen, skal være det ene medlem. For medlem-
merne vælges stedfortrædere. Såvel medlemmer som stedfortrædere skal være
medlemmer af kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet. I Københavns
Kommune består valgbestyrelsen af 5 medlemmer (og 5 stedfortrædere), der
vælges af Borgerrepræsentationen. I gældende lov er det ikke udtrykkeligt
nævnt, hvem der skal varetage formandskabet for valgbestyrelsen i Køben-
havn, og ej heller, hvorvidt alene Borgerrepræsentationens og Magistratens
medlemmer er valgbare til valgbestyrelsen.

Ved de kommunale valg i november 1985 varierede medlemstallet i valgbesty-
relserne i kommunerne fra 5 til 19 medlemmer, jf. nedenstående oversigt.

249 kommuner: 5 medlemmer
24 kommuner: 7 "
1 kommune : 17 "
1 kommune : 19

61



I amtskommunerne varierede medlemstallet i valgbestyrelserne fra 5 til 21, jf.
nedenstående oversigt.

1 amtskommune : 5 medlemmer
8 amtskommuner: 7
2 amtskommuner: 9 "
1 amtskommune : 10 "
1 amtskommune : 11
1 amtskommune : 21 "

Udvalget har overvejet, om der i den kommunale valglov ligesom i folketings-
valgloven burde være faste regler om valgbestyrelsens medlemstal, altså ikke
blot om det mindste antal medlemmer, men også om det største antal. Efter fol-
ketingsvalglovens principper for medlemstallet ville det i bekræftende fald væ-
re nærliggende at fastsætte medlemstallet til 5 svarende til, at valgbestyrelsen
for opstillingskredse, der (højst) omfatter én kommune, skal have 5 medlemmer,
jf. folketingsvalglovens § 25.

Udvalget foreslår, at medlemstallet af valgbestyrelsen ved kommunale valg
fastsættes til mindst 5 og højst 7 svarende til, at økonomiudvalgets medlemstal
kan udgøre indtil 7, jf. § 18, stk. 1, i den kommunale styrelseslov.

For så vidt angår Københavns Kommune foreslås, at borgmesteren for den afde-
ling, hvorunder sager om offentlige valg henhører, skal være født formand for
valgbestyrelsen, og at de øvrige medlemmer samt stedfortrædere skal vælges
blandt Magistratens og Borgerrepræsentationens medlemmer.

Foranstående er lagt til grund ved udformningen af lovudkastets § 14.

Det bemærkes, at medlemstallet i nogle få kommunalbestyrelser er af en sådan
størrelse (13, 11, 9), at det med de anførte variationsmuligheder for valgbesty-
relsens medlemstal ikke altid vil være muligt at udpege en stedfortræder for
hvert enkelt valgbestyrelsesmedlem. Udvalget har derfor udformet bestemmel-
sen om udpegelse af stedfortrædere som en "kan'-bestemmelse.

5.3.3. Særligt om amtsvalgbestyrelsens opgaver

Efter de gældende regler varetager såvel kommunens som amtskommunens
valgbestyrelse følgende opgaver:

1) Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og
valgforbund.

2) Tilvejebringer stemmesedler og opslag

3) Foretager den endelige opgørelse af valget (mandaternes fordeling, kandidat-
udvælgelse)
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Herudover forestår kommunens valgbestyrelse fintællingen såvel til kommu-
nalbestyrelsesvalget som til amtsrådsvalget. Amtsvalgbestyrelsen kan beslut-
te at foretage en ekstra fintælling enten af hele stemmematerialet eller dele
heraf.

Udvalget har overvejet, om der kunne opnås en forenkling (undgås dobbeltar-
bejde) ved at overføre fintællingen af amtsrådsvalget til amtsvalgbestyrelsen,
således at kommunens valgbestyrelse blev fritaget for denne opgave. Et sådant
forslag er indsendt til Indenrigsministeriet fra en enkelt kommune.

Af valgbøgerne for amtsrådsvalget i november 1985 fremgår, at 3 amtsvalgbe-
styrelser foretog en fornyet fintælling af hele stemmematerialet, 7 amtsvalgbe-
styrelser foretog fintælling af udvalgte dele af stemmematerialet og/eller gen-
nemgang og vurdering af ugyldige stemmesedler, mens 4 amtsvalgbestyrelser
overhovedet ikke foretog fintælling.

Det er udvalgets opfattelse, at fintællingsopgaven vedrørende amtsrådsvalg
skal forblive hos kommunens valgbestyrelse. For det første fordi kommunerne
har en særlig erfaring med optælling og bedømmelse af stemmesedler dels fra
optællingen på afstemningsstederne, som jo i alle tilfælde må påhvile kommu-
nerne (udført via valgstyrere og tilforordnede vælgere), dels for så vidt angår
kredskommunerne fra fintællingen ved folketingsvalg og Europa-Parlaments-
valg. For det andet fordi det af rent praktiske grunde ville kunne volde proble-
mer for amtsvalgbestyrelsen at skulle forestå en så stor fintællingsopgave, her-
under at finde egnede lokaler af en tilstrækkelig størrelse, som ikke allerede
er beslaglagt af kommunerne til deres fintællingsopgaver.

Udvalget foreslår derfor ingen ændring i de gældende regler, hvorefter kommu-
nens valgbestyrelse forestår fintællingen også af amtsrådsvalget, og således at
amtsvalgbestyrelsen fortsat har adgang til at foretage fuldstændig - eller del-
vis - fornyet fintælling. Som en nydannelse foreslår udvalget, at amtsrådet skal
have mulighed for at vælge tilforordnede vælgere til at bistå amtsvalgbestyrel-
sen med eventuel fornyet fintælling, jf. lovudkastets § 17, stk. 2.

Amtsvalgbestyrelsens beslutning om fintælling, og herunder af dennes omfang,
vil formentlig i en række tilfælde være afhængig af, hvor "sikkert" valgresulta-
tet er såvel i henseende til mandatfordelingen som i henseende til kandidatud-
vælgelsen.

5.3.4. Andre spørgsmål

I forbindelse med gennemgangen af folketingsvalgloven drøftede udvalget for-
skellige spørgsmål vedrørende valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede
vælgere, der også har betydning ved kommunale valg.
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Valgbestyrelsens opgaver

Ved den nye folketingsvalglov er lagt til grund, at valgbestyrelsens opgaver skal
afgrænses til de særlige opgaver, der vedrører modtagelse af kandidatanmeldel-
ser, tilvejebringelse af stemmesedler og opslag samt foretagelse af fintælling,
mens kommunalbestyrelsen forestår alle andre forberedelser til valget.

Udvalget har lagt tilsvarende principper til grund for opgavefordelingen mel-
lem valgbestyrelsen og kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, ved
kommunale valg. Der er selvsagt taget hensyn til, at valgbestyrelsen ved kom-
munale valg - i modsætning til ved folketingsvalg - også har til opgave at fore-
stå opgørelsen af valget (mandatfordelingen, kandidatudvælgelsen).

Valgbestyrelsesmedlemmer som valgstyrere

Efter de gældende regler i den kommunale valglovs § 14, stk. 3, ledes afstem-
ningen på afstemningsstedet af valgbestyrelsen i de kommuner, der ikke er delt
i flere afstemningsområder, mens afstemningen i de kommuner, der er delt i fle-
re afstemningsområder, ledes af valgstyrere, jf. § 14, stk. 4. Forskellige bestem-
melser om gennemførelse af afstemningen og stemmeoptællingen er som følge
heraf udformet således, at forskellige opgaver alternativt er tillagt valgbesty-
relsen eller valgstyrerne, jf. fx § 21, stk. 3, og § 22.

Udvalget mener ikke, at der bør gælde forskellige regler afhængig af, om kom-
munen er opdelt i flere afstemningsområder.

Udvalget har således generelt lagt til grund, at afstemningen på afstemnings-
stedet og den efterfølgende stemmeoptælling forestås af valgstyrere. Udform-
ningen af de pågældende regler kan herved forenkles.

Dette er ikke til hinder for, at valgbestyrelsen i de kommuner, der ikke er delt
i flere afstemningsområder, tillige fungerer som valgstyrere, lige så lidt som der
er noget til hinder for, at medlemmerne af valgbestyrelsen i de øvrige kommu-
ner tillige fungerer som valgstyrere. Der henvises herved til betænkning nr.
1084/1986, s. 60. Det bemærkes, at der kun er 4 kommuner, der ikke er opdelt
i flere afstemningsområder (Hundested, Rønne, Munkebo og Vissenbjerg).

Næstformand i valgbestyrelsen, valgbarhedskrav til valgstyrere, diæter til tilfor-
ordnede vælgere

På samme måde som det er gennemført i den nye folketingsvalglov, har udval-
get i lovudkastet til den nye kommunale valglov lagt til grund, at der skal væl-
ges en næstformand i valgbestyrelsen, at det ikke mere skal være obligatorisk,
at en del af valgstyrerne vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer,
samt at det skal være obligatorisk at yde diæter til valgstyrere og tilforordnede
vælgere ikke blot - som hidtil - for deres virksomhed på valgdagen, men i for-
bindelse med valget. Der henvises herom til betænkning nr. 1084/1986, s. 59-62.
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Kapitel 5.4. Kandidatlister til valgene
(Lovudkastets kapitel 4, § § 19-50)

5.4.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 4 indeholder reglerne om kandidatlister til valget, herun-
der reglerne om antal stillere, om antal kandidater på en kandidatliste, om kan-
didatlisternes bogstavbetegnelser, om listeforbund og valgforbund samt om
stemmesedler.

I den gældende kommunale valglov findes de tilsvarende bestemmelser i kapi-
tel 4, Kandidatlister mv. (§§ 12-13), og i kapitel 5, Afstemningen (§§ 16-16 a om
stemmesedler), samt i kapitel 10, Valg af amtsråd (§§ 39-40, § 41, stk. 1, og §
42, stk. 1, om bl.a. stemmesedler).

Lovudkastets §§ 19-21 indeholder almindelige bestemmelser om kandidatli-
ster, herunder om antal stillere og antal kandidater. Endvidere om kommunal-
bestyrelsens, henholdsvis amtsrådets, bekendtgørelse om valget, om antal med-
lemmer, der skal vælges, om antallet af stillere og om fristen for indlevering af
kandidatlister. Lovudkastets §§ 22-25 indeholder reglerne om indlevering af
kandidatlister, herunder om frister og form og indholdsmæssige krav til en kan-
didatliste. §§ 26-31 indeholder regler om valgbestyrelsens godkendelse af kan-
didatlister, herunder om sletning af overtallige kandidater mv. §§ 32-36 inde-
holder reglerne om tildeling af bogstavbetegnelser til kandidatlister, herunder
reglerne om at kandidatlister for partier, der er opstillingsberettiget til folke-
tingsvalget, (automatisk) skal tildeles den bogstavbetegnelse, der benyttes ved
folketingsvalg. §§ 37-42 indeholder reglerne om listeforbund og valgforbund. §
43 indeholder reglerne om bekendtgørelse ved opslag i folkeregistret af kandi-
datlister mv. § 44 indeholder regler om legitimation som tilskudsansøger efter
partistøtteloven. Endelig indeholder §§ 45-50 reglerne om stemmesedler.

Siden udvalgets nedsættelse i 1983 er der gennemført forskellige ændringer i
reglerne om listeforbund og om stemmesedlernes udformning, jf. nedenfor i af-
snit 5.4.10. De ændrede regler blev indsat i loven ved lov nr. 77 af 6. marts 1985
efter drøftelse og forslag fra Valglovsudvalget. Ved lov nr. 76 af 6. marts 1985
blev endvidere åbnet mulighed for sideordnet opstilling ved kommunale valg,
jf. nedenfor i afsnit 5.4.8.

Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.

5.4.2. Eventuel afskaffelse af stillerkravet for visse kandidatlister

Ved den nye folketingsvalglov er det tidligere krav om, at en kandidat skal anbe-
fales af mindst 25 og højst 50 vælgere som stillere, ophævet for så vidt angår
kandidater, der opstiller for et parti. Til gengæld er indført et krav om, at disse
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kandidater udtrykkeligt skal godkendes af vedkommende parti. Disse bestem-
melser i den nye folketingsvalglov trådte i kraft den 21. maj 1987 og fandt såle-
des anvendelse ved folketingsvalget den 8. september 1987. For kandidater, der
opstiller uden for partierne, kræves fortsat stillere.

Udvalget har derfor overvejet, om stillerkravet tillige bør afskaffes for partier-
nes kandidatlister til kommunale valg eller eventuelt for de kandidatlister, der
ved foregående kommunale valg opnåede repræsentation i kommunalbestyrel-
sen, henholdsvis amtsrådet, og fortsat er repræsenteret.

Stillerkravet for kandidatlister til kommunale valg er udtryk for det princip, at
kun lister, der må formodes at have en vis tilslutning blandt kommunens vælge-
re, er "opstillingsberettigede" til kommunale valg.

Stillerkravet kan derfor sammenlignes med reglerne om, hvilke partier der er
opstillingsberettiget til folketingsvalg. Opstillingsberettiget til folketingsvalg
er partier, der ved sidste folketingsvalg opnåede repræsentation i Folketinget
og fortsat er repræsenteret i dette, samt nye partier, der anmeldes for indenrigs-
ministeren senest 15 dage før valgdagen ledsaget af et vist antal vælgerun-
derskrifter (1/175 af samtlige gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg), jf. fol-
ketingsvalglovens §§ 11 og 12. Det tidligere stillerkrav for de enkelte kandida-
ter for et parti var derfor udtryk for det "ekstra", at ikke blot partiet, men også
den enkelte kandidat skulle godtgøre en vis vælgertilslutning.

Et sådant krav har aldrig været stillet særskilt for de opstillede kandidater til
kommunale valg, idet stillerunderskrifterne på listen som sådan samtidig er
udtryk for tilslutning til kandidaterne på listen.

En analogi fra reglerne i folketingsvalgloven om, at opstillingsberettigede par-
tier er fritaget for stillerkrav for de enkelte kandidater, ville indebære, at kandi-
datlister, der ved det foregående kommunale valg har opnået repræsentation i
kommunalbestyrelsen/amtsrådet og fortsat er repræsenteret, skulle fritages for
stillerkravet, mens andre lister fortsat skulle anmeldes af et vist antal stillere.

En sådan ordning ville imidlertid støde på den vanskelighed, at det kan være
svært at afgøre, hvem der tegner listen. Denne vanskelighed gør sig i særlig
grad gældende for lister, der ikke er tilknyttet et opstillingsberettiget parti.

En eventuel afskaffelse af stillerkravet måtte derfor yderligere gøres betinget
af, at den pågældende liste skulle være opstillet i tilslutning til et af de lands-
dækkende partier.

En sådan ordning måtte dog forudsætte, at "partiet" ikke blot på landsplan,
men også på amtskommunalt plan/kommunalt plan kunne afgrænses nogen-
lunde entydigt. Dette ville imidlertid kunne volde vanskeligheder, da partierne
har en meget uensartet lokal organisation. Nogle partier har flere partiforenin-

66



ger i hver kommune, mens andre partier i nogle områder mangler lokale parti-
foreninger. Ved kommunale valg vil man ikke som ved folketingsvalg kunne fal-
de tilbage på, at partiets landsorganisation i mangel af en lokal organisation
tegner partiet i henseende til at indgive/godkende kandidatlister.

Hertil kommer, at en regel, hvorefter stillerkravet afskaffes for kandidatlister,
der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen/amtsrådet og er tilknyttet et op-
stillingsberettiget parti, ville kunne opfattes som en (ubegrundet) favorisering
af kandidatlister for de etablerede partier i forhold til andre lister. Ved kommu-
nalbestyrelsesvalgene i 1985 opnåede "andre lister" at få valgt kandidater i i
alt 156 kommuner. Af de i alt 4.773 mandater i kommunalbestyrelserne blev
482, svarende til 10 pct., besat af "andre lister". Ved valgene til amtsrådene var
det derimod kun lister tilknyttet opstillingsberettigede partier, der opnåede
mandater.

Den reelle forskelsbehandling ville altså især gøre sig gældende ved kommu-
nalbestyrelsesvalg.

Heroverfor kan anføres, at afskaffelse af stillerkravet for de kandidatlister, der
er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, og er tilknyt-
tet et opstillingsberettiget parti, ville indebære en betydelig forenkling og let-
telse af arbejdet med udfærdigelse samt kontrol af kandidatlister.

Udvalgets konklusion vedrørende stillerkravet ved de kommunale valg

Hensynet til ikke at diskriminere mellem kandidatlister samt vanskeligheder-
ne ved entydigt at afgrænse "partiet" lokalt bevirker, at udvalget anbefaler at
fastholde stillerkravet for kandidatlister til kommunale valg. Det er i øvrigt ud-
valgets opfattelse, at antallet af stillere bør forhøjes i de større kommuner og
i amtskommunerne for at skabe en mere rimelig balance mellem antallet af
stillere og dermed listens formodede vælgeropbakning og det samlede antal
vælgere i den pågældende kommune/amtskommune, jf. nedenfor i afsnit 5.4.3.

5.4.3. Sammenhæng mellem antal stillere og antal vælgere
Efter reglerne i gældende lovs § 12 a, stk. 2, skal en kandidatliste til kommunal-
bestyrelsesvalg være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere i kommu-
nen som stillere. I kommuner med over 25.000 kommunale vælgere ved de sidst
afholdte kommunale valg kan kommunalbestyrelsen vedtage at forhøje mind-
steantallet af stillere. Mindstetallet kan dog ikke overstige 50. For Københavns
Kommune kan mindstetallet ikke overstige 150.

Efter reglen i gældende lovs § 39, stk. 2, skal en kandidatliste til amtsrådsvalg
være underskrevet af mindst 50 og højst 75 vælgere som stillere. Amtsrådet kan
vedtage at forhøje mindsteantallet af stillere. Mindsteantallet kan dog ikke
overstige 150. For Bornholms Amtskommune kan mindsteantallet ikke for-
højes.
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Reglerne om, at visse kommuner/amtskommuner kan beslutte at forhøje stiller-
antallet, blev indsat i den kommunale valglov ved en lovændring i 1981 (lov nr.
143 af 30. marts 1981).

Kun et fåtal af de kommuner, henholdsvis amtskommuner, der har mulighed
herfor, har besluttet at forhøje stillerantallet.

Københavns Kommune har med virkning fra og med de kommunale valg i no-
vember 1981 forhøjet stillerantallet til 150. Af de øvrige 32 kommuner, der i
1981 fik mulighed for at forhøje stillerantallet, har kun 5 benyttet denne mulig-
hed (Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk (som efter kommunalvalget i 1985 igen
har nedsat antallet af stillere til lovens minimumsantal), Brøndby, Herning og
Aalborg).

Blandt amtskommunerne er det kun 2 (Frederiksborg og Fyn), der har forhøjet
stillerantallet (til 150).

Efter udvalgets opfattelse bør antallet af stillere være fastsat direkte i loven og
således, at stillerantallet afpasses efter vælgerantallet.

Ved udarbejdelsen af lovudkastet til ny kommunal valglov, jf. lovudkastets § 19,
stk. 2 og 3, har udvalget lagt følgende forslag til grund for forholdet mellem an-
tal stillere og antal vælgere i kommunen (ved de sidst afholdte kommunale
valg):

Forslag til antal stillere for kandidatlister til
kommunalbestyrelsesvalg:

Antal kommunale Antal kommuner Antal stillere
vælgere (1985) mindst/højst

Indtil 25.000 241 25/50
25.000 - 50.000 27 50/75
50.000 - 100.000 3 75/100
100.000 og derover 3 100/150
Københavns Kommune 1 150/200

Som bilag 1 til betænkningen er optaget en oversigt over de kommuner, der lig-
ger i de anførte kommunegrupper med over 25.000 vælgere.

I alle amtskommuner, bortset fra Bornholms, foreslås stillerantallet forhøjet til
mindst 150 og højst 200.

Udvalget er opmærksom på, at forhøjelsen af stillerantallet vil påføre de berør-
te kommuner/amtskommuner et merarbejde i forbindelse med kontrollen af, om
stillerne opfylder lovens krav (har valgret i kommunen, ikke samtidig er stiller
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for andre lister). Københavns Kommune, hvor det krævede antal stillere siden
1981 har udgjort mindst 150, har løst opgaven med anvendelse af EDB-teknik.
Opgaven med kontrol af stillere (og kandidater) vil i øvrigt blive lettet væsent-
ligt ved indførelse af regler om, at stillernes og kandidaternes personnummer
skal anføres på kandidatlisterne, jf. afsnit 5.4.5.

5.4.4. Fristen for indlevering af kandidatlister

Efter de gældende regler skal kandidatlister indleveres senest kl. 16 (tirsdagen)
14 dage før valgdagen, jf. den kommunale valglovs § 12 a, stk. 1, og § 39, stk. 2.
Valgbestyrelsen skal herefter gennemgå kandidatlisterne, således at eventuel-
le mangler senest (lørdagen) 10 dage før valget kan meddeles den "tegningsbe-
rettigede stiller" med henblik på, at denne senest kl. 16 (mandagen) 8 dage før
valgdagen har mulighed for at afhjælpe eventuelle mangler eller at indlevere
en ny kandidatliste.

Efter § 12 g kan en indgivet kandidatliste tilbagekaldes senest kl. 16 (manda-
gen) otte dage før valgdagen.

Efter § 12 f skal anmeldelser om indgåelse af listeforbund og valgforbund ind-
gives senest kl. 16 (tirsdagen) ugedagen før valgdagen.

Så snart fristen i § 12 fer udløbet, skal de gyldige kandidatlister (såvel til kom-
munalbestyrelsesvalget som til amtsrådsvalget) med tilhørende oplysninger
om indgåede valgforbund og listeforbund bekendtgøres af kommunalbestyrel-
sen ved opslag i kommunens folkeregister.

Det følger af foranstående, at der tidligst kl. 16 ugedagen før valgdagen kan
foreligge fuldstændige oplysninger om de opstillede lister og kandidater mv.
Oplysningerne om de opstillede kandidater til folketingsvalg kan foreligge én
dag før, dvs. otte dage før valgdagen, jf. folketingsvalglovens § 41, stk. 1. I
Europa-Parlamentsvalgloven er fristen for indlevering af kandidatlister fastsat
til 25 dage før valgdagen. Oplysning om de opstillede kandidatlister og kandi-
dater til Europa-Parlamentsvalg kan derfor foreligge på det tidspunkt, hvor
brevstemmeafgivningen her i landet kan gå i gang.

Brevstemmeafgivning her i landet finder sted de sidste 3 uger før valgdagen ved
såvel folketingsvalg som kommunale valg og Europa-Parlamentsvalg. Den rela-
tivt lange brevstemmefrist er nødvendig, bl.a. for at kommunerne kan nå at for-
anstalte brevstemmeafgivning på plejehjem mv. Ved kommunale valg (og folke-
tingsvalg) kan brevstemmeafgivning altså finde sted indtil 14 dage, før det er
fastlagt, hvilke kandidater og kandidatlister der opstiller til valget.

Dette har gentagne gange - såvel ved folketingsvalg som ved kommunale valg
- givet anledning til kritik bl.a. fra utilfredse brevstemmevælgere, der finder
det utilfredsstillende ikke at kunne få at vide, hvilke kandidater eller kandidat-
lister de har mulighed for at stemme på.
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Ved folketingsvalg er det ikke muligt at afhjælpe dette problem gennem en for-
længelse af fristen for kandidatanmeldelser, da statsministeren ifølge grund-
loven til enhver tid kan udskrive valg (hvilket i praksis sker med ca. 3 ugers var-
sel).

Ved kommunale valg kan der efter udvalgets opfattelse ikke anføres tungtvejen-
de grunde til ikke at forlænge fristen for anmeldelse af kandidatlister, således
at listerne og kandidaterne er "på plads", når brevstemmeafgivningen går i
gang - på samme måde som det allerede er tilfældet ved Europa-Parlaments-
valg.

Det ligger fast, at kommunale valg finder sted hvert 4. år på en tirsdag i sidste
halvdel af november måned (udvalgets forslag: den 3. tirsdag i november må-
ned). De berørte partier og andre vælgergrupper har derfor mulighed for på for-
hånd og i god tid at planlægge og udføre deres arbejde med at få opstillet kandi-
dater og udfærdiget kandidatlister.

Udvalget foreslår, at fristen for indlevering af kandidatlister fastsættes til kl.
12 tirsdagen 4 uger (28 dage) før valgdagen, og at andre frister i forbindelse med
kandidatlister indrettes således, at lister og kandidatnavne samt valgforbund
og listeforbund er på plads inden tirsdagen 3 uger før valgdagen, jf. nedenståen-
de oversigt.

Frister vedrørende kandidatlister mv.

Forslag Gældende lov

Indlevering af Senest 4 uger og tid- Senest 14 dage og
kandidatlister ligst 6 uger før valget tidligst 4 uger

før valget

Begæring om at
blive slettet
som kandidat 25 dage før valget 12 dage før valget

Konstatering af
mangler ved
kandidatlister 25 dage før valget 10 dage før valget

Berigtigelse af
fejl eller ind-
levering af ny
liste 22 dage før valget 8 dage før valget
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Tilbagekaldelse
af kandidatlister 22 dage før valget 8 dage før valget

Opfyldelse af
krav om bopæl og
dansk indfødsret 22 dage før valget 8 dage før valget

Anmeldelse af
forbund 22 dage før valget ugedagen før valget

Tilbagetrækning
af forbund 22 dage før valget ugedagen før valget

Bekendtgørelse
af kandidatlister 22 dage før valget ugedagen før valget

5.4.5. Personnummer i stedet for fødselsdato for kandidater og stillere

Efter den gældende kommunale valglov skal kandidatlisterne bl.a. indeholde
oplysning om kandidaternes og stillernes fødselsdato. I folketingsvalgloven er
det derimod bestemt, at oplysning om kandidatens personnummer skal anføres
på en kandidatanmeldelse. For stillere (for kandidater uden for partierne) skal
ligeledes anføres personnummer. Hverken kandidaternes eller stillernes per-
sonnummer må offentliggøres i forbindelse med offentliggørelse af oplysninger
om de opstillede kandidater og deres stillere.

Udvalget foreslår, at kandidatlister ved kommunale valg for fremtiden skal in-
deholde personnummeroplysning i stedet for fødselsdato såvel for kandidater
som for stillere.

Udvalget mener ikke, at princippet om, at enhver valgbar borger er forpligtet
til at lade sig opstille, i praksis vil være nogen hindring for gennemførelse af
personnummerkravet i relation til kandidaterne. Der henvises til redegørelsen
ovenfor i afsnit 5.1.3. om den manglende realitet i opstillingspligten. I praksis
er opstilling som kandidat frivillig. Personnummeroplysningen vil ikke være of-
fentlig tilgængelig.

Oplysning om personnummer fremfor fødselsdato vil indebære en væsentlig
lettelse af valgbestyrelsernes arbejde med at kontrollere, at kandidater og stil-
lere opfylder lovens krav. Endvidere vil personnummeroplysning indebære, at
det ikke mere er nødvendigt at forlange oplysning om stillernes stilling. Kravet
om, at kandidaternes stilling skal oplyses - selv om det ikke mere vil være nød-
vendigt for at identificere kandidaten - bør derimod opretholdes, da denne op-
lysning har selvstændig betydning for valgstatistikken.
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Gennemførelse af personnummerkravet vil i øvrigt være en væsentlig forud-
sætning for, at de særlige kandidat- og stillerblanketter til amtsrådsvalg kan
afskaffes, jf. i det følgende.

5.4.6. Afskaffelse af kandidat- og stillerblanketter til amtsrådsvalg

En kandidatliste til amtsrådsvalg skal - ligesom en kandidatliste til kommu-
nalbestyrelsesvalg - indeholde følgende oplysninger om stillere og kandidater:

1) (Fulde) navn, 2) fødselsdag, 3) stilling og 4) bopæl.

Ved amtsrådsvalg skal samtidig med kandidatlisten indleveres særskilte blan-
ketter for hver enkelt kandidat og stiller. På blanketten skal være oplysning om
den enkelte stillers, henholdsvis kandidats, fulde navn, fødselsdato og bopæl,
jf. gældende lovs § 39, stk. 4.

De personer, der forestår det praktiske arbejde med at udfærdige kandidatlister
til amtsrådsvalget, har derfor en særlig stor arbejdsbyrde, hvilket har givet an-
ledning til henvendelser til Indenrigsministeriet om muligheden for at ophæve
blanketkravet. Blanketterne kræves for at lette amtsvalgbestyrelsens prakti-
ske arbejde med i løbet af få dage at kontrollere, om kandidater og stillere opfyl-
der lovens krav. Da amtskommunerne ikke har noget "folkeregister" over amts-
kommunens indbyggere, har amtskommunerne ikke samme umiddelbare ad-
gang som kommunerne til via folkeregistret at gennemføre den nævnte kontrol.
Kontrollen gennemføres i stedet på den måde, at amtsvalgbestyrelsen straks ef-
ter modtagelsen af en kandidatliste sender de medfølgende kandidat- og stil-
lerblanketter til attestation i de pågældende bopælskommuners folkeregistre.

Det er udvalgets opfattelse, at det er utidssvarende at forlange særskilte
kandidat- og stillerblanketter (de nødvendige oplysninger indeholdes i selve
kandidatlisten), i hvert fald hvis forslaget om personnummeroplysning gen-
nemføres, jf. udvalgets forslag herom.

Udvalget foreslår, at reglen om de særlige kandidat- og stillerblanketter til
amtsrådsvalg ophæves.

5.4.7. Personlige stedfortrædere ved amtsrådsvalg

Gældende regler

Efter § 39, stk. 3, i den kommunale valglov skal stillerne for en kandidatliste
til valg til amtsrådet tilkendegive, hvorvidt de ønsker personlige stedfortrædere
for kandidaterne, idet de i bekræftende fald skal anføre indtil 4 personlige sted-
fortrædere for hver kandidat. På stemmesedlerne til valget opføres samtlige
kandidaters navne, mens navne på eventuelle personlige stedfortrædere alene
opføres på de opslag, der findes i stemmelokalerne, jf. § 41, stk. 1.
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Ved opgørelsen af valget betragtes de på en kandidatliste opførte kandidater,
der ikke erklæres for valgte, som stedfortrædere for de valgte af samme liste i
rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal, medmindre der er an-
meldt personlige stedfortrædere, idet disse da indtræder forud for de ikke-valgte
kandidater, jf. § 43, stk. 3.

De gældende regler indebærer således, at der ved et medlems (midlertidige el-
ler permanente) udtræden af amtsrådet kan indtræde en stedfortræder, som ik-
ke har været opstillet som kandidat til valget til amtsrådet. Det er et spørgsmål,
om der fortsat er tilstrækkeligt grundlag for at opretholde en sådan ordning,
der markant afviger fra de principper, der i øvrigt gælder for valg af medlem-
mer og stedfortrædere til kommunalbestyrelser og amtsråd.

Baggrunden for bestemmelserne om personlige stedfortrædere

Bestemmelsen om personlige stedfortrædere for kandidater til amtsrådsvalg
blev indsat i den kommunale valglov ved lov nr. 37 af 1. februar 1950.

Baggrunden for lovforslaget var ifølge bemærkningerne til lovforslaget føl-
gende:

"Ved amtsrådsvalg er det - i modsætning til valgene til byråd og sogneråd - me-
get almindeligt, at samme parti inden for hvert enkelt amt opstiller flere kandi-
datlister. Dette forhold er begrundet i, at der inden for amterne ofte gør sig stær-
ke lokale interesser gældende, således at partimedlemmerne inden for mindre
dele af et amt ofte vil søge at sikre, at der i amtsrådet også bliver repræsentation
for netop deres lokale område, og at denne repræsentation bevares, selv om den
eller de valgte kandidater senere udtræder af amtsrådet.

Imidlertid har dette forhold medført, at stemmesedlerne ved amtsrådsvalgene
ofte bliver urimeligt store

Med nærværende lovforslag tilsigtes det at skabe mulighed for i fremtiden at
undgå disse ulemper uden derved at træde i vejen for den ovenfor omhandlede
særlige interesse

Man er ved lovforslagets udarbejdelse gået ud fra, at der mellem de enkelte lo-
kale grupper inden for samme parti i en amtsrådskreds vil kunne opnås enig-
hed om den rækkefølge, hvori listens kandidater skal opføres, og der skulle der-
for være grundlag for i forslaget at indføje en bestemmelse om, at samme parti
inden for et amt kun må opstille én kandidatliste. Man har dog ikke ment at
burde indføre en sådan regel, som kunne betegnes som et brud med hævdvund-
ne principper for kommunale valg. Forslaget tilsigter altså alene at skabe mu-
lighed for at undgå opstilling af flere lister for samme parti inden for de enkelte
amtsrådskredse, men ikke at udelukke en sådan opstilling."
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Anvendelsen af reglerne om personlige stedfortrædere

Antallet af kandidatlister med personlige stedfortrædere fordelt på amtskom-
muner ved amtsrådsvalgene i 1978,1981 og 1985 fremgår af nedenstående over-
sigt.

Oversigt
over

kandidatlister med personlige stedfortrædere ved de amtskommunale
valg i 1985, 1981 og 1978

Amtskommune 19/11-1985 17/11-1981 7/3-1978

Københavns
Frederiksborg - D C,J
Roskilde A,CV A(22),C,V C,V,D
Vestsjællands A,G,V A,V A,V
Storstrøms A,G,Z A,V,Z A,V,Z
Bornholms
Fyns - O
Sønderjyllands
Ribe Cl,C3,C4,V2(10) V2(ll) V2
Vejle V V V
Ringkøbing V1,Y V2,V4 VI,V3
Århus A,Y A,Y A,P^Y
Viborg A A A
Nordjyllands A,V1(26) A,V A,V

(Anm.: Tallet i parentes efter en bogstavbetegnelse angiver, at ikke alle, men
kun det anførte antal kandidater har personlige stedfortrædere. Den enkelte
kandidat kan have fra 1 til 4 stedfortrædere)

Det fremgår af oversigten, at der i 3 amtskommuner, Københavns, Bornholms
og Sønderjyllands, ikke har været anmeldt personlige stedfortrædere ved de 3
valg. Endvidere fremgår, at der ved det seneste valg i november 1985 heller ikke
blev anmeldt personlige stedfortrædere i Frederiksborg og Fyns Amtskommu-
ner. Ved valget i november 1985 blev således anmeldt personlige stedfortrædere
i 9 amtskommuner. Det er navnlig Socialdemokratiet og Venstre, der benytter
adgangen til at anmelde personlige stedfortrædere, jf. oversigten.

Det var oprindelig tilsigtet, jf. ovenfor, at ordningen med personlige stedfortræ-
dere skulle være et alternativ til opstilling af flere lister for samme parti (liste-
forbund). I praksis anvendes personlige stedfortrædere i nogle tilfælde som et
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supplement til listeforbund. Ved valget i 1985 blev personlige stedfortrædere for
kandidater på lister i listeforbund anvendt af Det Konservative Folkeparti i
Ribe Amtskommune og af Venstre i Ribe, Ringkøbing og Nordjyllands Amts-
kommuner, jf. nedenstående oversigt over henholdsvis kandidatlister med per-
sonlige stedfortrædere og listeforbund ved amtsrådsvalgene i 1985.

Oversigt
over

kandidatlister med personlige stedfortrædere samt listeforbund
ved de amtskommunale valg i 1985

Amtskommune Lister med Lister i listeforbund
personlige
stedfortrædere

Københavns
Frederiksborg - 2V
Roskilde A,C,V
Vestsjællands A,G,V
Storstrøms A,G,Z 2V
Bornholms
Fyns
Sønderjyllands - 2V
Ribe C1,C3,C4,V2 (10) 4B, 4C, 3V
Vejle V
Ringkøbing VI, Y 4B, 5C, 5V, 4Z
Århus A, Y 3V
Viborg A 3B, 5C, 6V, 5Z
Nordjyllands A, VI (26) 2Q, 2V

(Anm.: Tallet i parentes efter bogstavbetegnelsen angiver, at ikke alle, men kun
det anførte antal kandidater havde personlige stedfortrædere)

Udvalgets overvejelser

Ordningen med personlige stedfortrædere harmonerer ikke med de principper,
der i øvrigt ligger til grund for den kommunale valglovs regler om stemmesed-
len samt om kandidatudvælgelsen og stedfortræderrækkefølgen. Gennem en
årrække er udviklingen gået i retning af, at den personlige stemmeafgivning
tillægges stadig større betydning. Den oprindelige bestemmelse i 1924-valg-
loven om, at større kommuner samt fra 1953 tillige amtskommunerne kunne
beslutte at undlade at optage kandidaternes navne på stemmesedlerne, blev så-
ledes ophævet i 1973. Samtidig blev det fastsat, at alene kandidaternes stem-
metal (og ikke rækkefølgen på kandidatlisten) skulle være afgørende for kandi-
datudvælgelsen af kandidater, der ikke havde opnået fordelingstallet, samt
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for stedfortræderrækkefølgen, jf. nærmere ovenfor i kapitel 3.2.11985 blev ind-
ført adgang til sideordnet opstilling, hvor det alene er kandidaternes personlige
stemmetal, der har betydning for kandidatudvælgelsen (og stedfortræderræk-
kefølgen).

Hertil kommer, at det har vist sig, at ordningen med personlige stedfortrædere
- med samtidig bibeholdelse af adgangen til at opstille "lokale" lister - ikke
1 tilstrækkeligt omfang har kunnet begrænse stemmesedlens størrelse.

Med det formål at begrænse stemmesedlernes omfang blev ved lov nr. 77 af
6. marts 1985 gennemført en begrænsning af antallet af kandidater på kandi-
datlister i listeforbund. Det fastsattes således, jf. gældende lovs § 12 b, stk. 1,
2. pkt., og § 12 f, stk. 5, at antallet af kandidater på kandidatlister, der har ind-
gået listeforbund, ikke må overstige 4 mere, end det antal medlemmer, der skal
vælges, svarende til den begrænsning, der hidtil kun gjaldt for den enkelte kan-
didatliste.

Samtidig hermed blev gennemført en (pladsbesparende) regel om, at kandidat-
lister i listeforbund skal anføres i samme felt på stemmesedlen, jf. nærmere ne-
denfor i afsnit 5.4.10. om baggrunden for 1985-lovændringen. Hensynet til
stemmesedlens omfang kan således ikke mere begrunde adgangen til at anmel-
de personlige stedfortrædere.

Spørgsmålet kan rejses, om der, når antallet af kandidater på kandidatlister i
listeforbund er begrænset, er tilstrækkelig sikkerhed for, at udtrædende amts-
rådsmedlemmer kan erstattes fra "egen" liste, eller om erstatning i mangel af
stedfortrædere fra egen liste må ske fra andre lister i listeforbundet.

Til belysning heraf kan anføres, at det største antal lister, der ved amtsrådsval-
get i 1985 indgik listeforbund, var 6 Venstre-lister i Viborg Amtskommune. Til
amtsrådet skulle vælges 27 medlemmer, hvorfor det samlede antal kandidater
på listerne i listeforbundet ikke måtte overstige 31, svarende til gennemsnitligt
5 kandidater pr. liste. Venstre fik indvalgt 7 medlemmer i amtsrådet fordelt med
2 medlemmer hver fra 3 lister og 1 fra 1 liste.

I Viborg Amtskommune opstillede desuden Det Konservative Folkeparti og
Fremskridtspartiet hver 5 lister. Disse 2 partier opnåede valg af henholdsvis 5
og 1 medlem. De 5 konservative medlemmer blev valgt med 2 medlemmer fra
hver 2 lister og 1 medlem fra 1 liste.

I Ringkøbing Amtskommune, hvor 21 medlemmer skulle vælges til amtsrådet,
opstillede både Venstre og Det Konservative Folkeparti hver 5 lister. De to parti-
er opnåede valg af henholdsvis 8 og 4 kandidater fordelt på 4 lister - for Ven-
stres vedkommende 2 kandidater fra hver af de 4 lister.

Tallene viser således, at stemmerne fordeles meget jævnt på de forskellige
lokal-lister i listeforbund, således at sandsynligheden for, at disse lister skulle
blive udtømt for stedfortrædere i løbet af valgperioden, er ringe.
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Konklusionen synes at måtte være, at de principielle betænkeligheder ved op-
retholdelse af adgangen til personlige stedfortrædere vejer tungere end den lille
risiko for, at en stedfortræder må hentes fra en anden liste i listeforbundet.

Udvalget (med undtagelse af Amtsrådsforeningens medlem Jens M. Nielsen)
foreslår derfor, at reglerne om, at der ved amtsrådsvalg kan anmeldes personli-
ge stedfortrædere, ophæves. Regler herom er derfor ikke medtaget i udvalgets
udkast til ny kommunal valglov.

Amtsrådsforeningens medlem af udvalget, Jens M. Nielsen, har oplyst, at
Amtsrådsforeningen finder, at muligheden for personlige stedfortrædere ved
amtsrådsvalg bør bevares i en eller anden form. Under hensyn hertil foreslår
Jens M. Nielsen, at de nuværende regler, som af valglovsudvalget af 1978 fore-
slået, bevares.

5.4.8.Dansk Kvindesamfunds ønsker om obligatorisk sideordnet opstil-
ling og kønskvotering

Obligatorisk sideordnet opstilling

Dansk Kvindesamfund har for nogle år siden i en henvendelse til indenrigsmi-
nisteren udtalt, at Dansk Kvindesamfund ønsker valglovene ændret, så side-
ordnet opstilling bliver obligatorisk ved alle valg. Som begrundelse herfor an-
førte Dansk Kvindesamfund, at forskellige undersøgelser har vist, at partiliste-
opstilling er til ugunst for de kvindelige kandidater, idet de ofte bliver placeret
dårligt på listerne.

I betænkning nr. 1084/86, s. 73-75, behandlede udvalget Dansk Kvindesam-
funds henvendelse i relation til folketingsvalgloven. Udvalget kunne ikke anbe-
fale forslaget. I forbindelse med Folketingets behandling af forslaget til ny fol-
ketingsvalglov i foråret 1987 rejste Dansk Kvindesamfund på ny spørgsmål om
indførelse af obligatorisk sideordnet opstilling. Forslaget vandt ikke tilslutning
i Folketinget.

Efter den nye folketingsvalglov er det - som hidtil - op til partierne at afgøre,
om kandidaterne i en stor- eller amtskreds skal opstilles sideordnet eller kreds-
vis, herunder om der i forbindelse med kredsvis opstilling skal anmeldes partili-
ste.

Siden Dansk Kvindesamfunds oprindelige henvendelse til indenrigsministeren
er der ved en ændring af den kommunale valglov (lov nr. 76 af 6. marts 1985)
blevet åbnet adgang til sideordnet opstilling ved kommunale valg.

Ved kommunalvalget i november 1985 var der således for første gang mulighed
for at anmelde sideordnet opstilling, der ved kommunale valg er en opstillings-
form, hvor alene de personlige stemmer har betydning for kandidatudvælgel-
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sen. (Ved sideordnet opstilling til folketingsvalg har også listestemmerne (parti-
stemmerne) betydning for kandidatudvælgelsen).

Den sideordnede opstillingsform blev anvendt i stor udstrækning ved de kom-
munale valg i 1985. Ved kommunalbestyrelsesvalgene var der således 1.180 li-
ster eller 47,1 pct., der havde sideordnet kandidatopstilling, mens 1.324 lister
eller 52,9 pct. anvendte den hidtidige, nummererede opstilling (partiliste). Ved
amtsrådsvalgene havde 107 lister eller 45,5 pct. sideordnet kandidatopstilling,
mens 128 lister eller 54,5 pct. anvendte partiliste.

Ved kommunalbestyrelsesvalgene i november 1985 blev indvalgt i alt 1.131
kvinder, svarende til 23,7 pct. af samtlige valgte kandidater. Ved kommunalbe-
styrelsesvalgene i november 1981 blev indvalgt i alt 1.001 kvinder, svarende til
21,0 pct. af samtlige valgte.

Ved amtsrådsvalget i 1985 blev indvalgt i alt 107 kvinder, svarende til 28,6 pct.
af samtlige valgte kandidater, mens de tilsvarende tal ved valget i 1981 var 75
og 20,3 pct.

Det er udvalgets opfattelse, at det ved kommunale valg (og valg til Europa-
Parlamentet) ligesom ved folketingsvalg bør være dem, der opstiller en kandi-
datliste, der afgør, om de ønsker anvendt sideordnet opstilling eller partiliste-
opstilling.

Kønskvotering

Dansk Kvindesamfund har i den nævnte henvendelse til indenrigsministeren
for nogle år siden tillige udtalt, at valglovene bør ændres, så de sikrer 50 pct.
kvinderepræsentation.

I betænkning nr. 1084/1986, s. 74-75, har udvalget behandlet spørgsmålet om
kønskvotering i relation til folketingsvalg. Det fremgår heraf, at kønskvotering
for så vidt angår Folketinget næppe vil kunne gennemføres inden for rammerne
af den nuværende grundlov. Grundloven er derimod ikke til hinder for, at de en-
kelte partier vedtager regler, der sikrer, at deres kvindelige kandidater opnår
større mulighed for at blive indvalgt i Folketinget end de mandlige kandidater.

Det er udvalgets opfattelse, at det også i relation til kønskvotering (ligesom ved
opstillingsform) bør være dem, der opstiller en kandidatliste, der afgør, om en
sådan ordning bør tilstræbes.

5.4.9. Bogstavbetegnelser og listebetegnelser

Efter de gældende regler i den kommunale valglovs § 12 e, stk. 1, skal valgbe-
styrelsen mærke de godkendte kandidatlister med hver sit bogstav (A, B, C osv.)
samt med den opgivne listebetegnelse, såfremt en sådan er anmeldt, jf. § 12 d,
stk. 2.
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Landsdækkende bogstavbetegnelse

Som udgangspunkt er det valgbestyrelsen, der afgør, hvilken bogstavbetegnel-
se en kandidatliste skal tildeles. Et parti, der ønsker at anvende samme bog-
stavbetegnelse for partiets kandidatlister i hele landet, kan senest 1. oktober
i valgåret indsende begæring herom til indenrigsministeren. Snarest muligt ef-
ter udløbet af denne frist træffer indenrigsministeren afgørelse om, hvilken
bogstavbetegnelse der skal anvendes for disse partiers vedkommende, og be-
kendtgør denne beslutning.

I praksis anmoder alle partier, der er opstillingsberettiget til folketingsvalg, om
at få tildelt en landsdækkende bogstavbetegnelse i form af det bogstav, som par-
tiet er tildelt ved folketingsvalg.

Reglerne om adgangen til og proceduren for tildeling af landsdækkende bog-
stavbetegnelser til kommunalvalg blev indsat i den kommunale valglov i 1936
og stammer dermed fra en tid, hvor den nu gældende ordning med faste bogstav-
betegnelser for partierne ved folketingsvalg ikke fandtes. Reglerne herom blev
først indsat i folketingsvalgloven i 1943 bl.a. med den begrundelse, at partiernes
bogstavbetegnelse ved kommunale valg også burde anvendes ved folketings-
valg.

Udviklingen har medført, at et partis bogstavbetegnelse til folketingsvalg nu
må anses for det primære. Indenrigsministeriet administrerer efter helt fast
praksis bestemmelsen i den kommunale valglov om tildeling af landsdækkende
bogstavbetegnelser således, at et parti, der er opstillingsberettiget til folke-
tingsvalg, får tildelt den bogstavbetegnelse, det benytter ved folketingsvalg, jf.
folketingsvalglovens § 14.

Udvalget foreslår derfor, at reglerne om tildeling af landsdækkende bogstavbe-
tegnelser ved kommunale valg forenkles derved, at det direkte i loven bestem-
mes, at kandidatlister for et opstillingsberettiget parti skal tildeles den bog-
stavbetegnelse, som partiet anvender/skal anvende ved folketingsvalg.

Udvalget foreslår endvidere, at den hidtidige adgang til at tildele en landsdæk-
kende bogstavbetegnelse til andre partier end de opstillingsberettigede op-
hæves.

Erfaringen viser, at et parti, der ikke er opstillingsberettiget til Folketinget,
kun opstiller kandidatlister i få kommuner/amtskommuner. Det synes derfor
ikke rimeligt, at et sådant parti kan beslaglægge et bogstav også i alle de kom-
muner/amtskommuner, hvor det ikke opstiller.

Ved de kommunale valg i november 1985 fik følgende 3 ikke opstillingsberetti-
gede partier efter begæring tildelt en landsdækkende bogstavbetegnelse:

- D. De Frie Demokrater, der opstillede i 10 kommuner og 4 amtskommuner.
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- R. Arbejderpartiet (KAP), der opstillede i 5 kommuner og ingen amtskom-
muner.

- 0. Danmarks Miljøparti, der opstillede i 5 kommuner og 3 amtskommuner.

Kriteriet for, om et parti er landsdækkende og derfor skal have tildelt en lands-
dækkende bogstavbetegnelse til kommunale valg, bør undtagelsesfrit være, om
partiet er opstillingsberettiget til folketingsvalg.

Af administrative grunde må der fastsættes en skæringsdato for, hvornår et
parti skal være opstillingsberettiget til folketingsvalg for at opfylde betingel-
sen for at anvende en landsdækkende bogstavbetegnelse. Udvalget foreslår, at
skæringsdatoen fastsættes til den 1. august i valgåret. Nye partier, der anmel-
des for indenrigsministeren senest 1. august i valgåret, vil dermed kunne an-
vende en landsdækkende bogstavbetegnelse, såfremt den efterfølgende kontrol
og gennemgang af de vælgererklæringer, der følger med partianmeldelsen, vi-
ser, at partiet opfylder betingelserne for at deltage i folketingsvalg. Ved at fast-
sætte skæringsdatoen til 1. august vil være tilgodeset såvel hensynet til, at
kontrollen af en partianmeldelse tager en vis tid, som hensynet til, at det i god
tid før valget bør være klarlagt, hvilke bogstavbetegnelser der er til fri afbenyt-
telse for valgbestyrelsens tildeling af bogstavbetegnelser til andre kandidatli-
ster.

Fælles bogstavbetegnelse for lister med samme listebetegnelse

Efter de gældende regler i den kommunale valglovs § 12 e, stk. 1, kan to eller
flere kandidatlister, som - ud over en betegnelse, som angiver et særligt geogra-
fisk tilhørsforhold inden for kommunen - har anmeldt samme listebetegnelse,
begære at få tildelt samme bogstavbetegnelse. Bestemmelsen om, at "tillægs-
betegnelsen" skal angive et geografisk tilhørsforhold, blev indsat i den kommu-
nale valglov ved lovændringen i 1981. Indtil da havde en tillægsbetegnelse også
kunnet angive et særligt tilhørsforhold af politisk karakter (ungdomslisten,
kvindelisten osv.). Om baggrunden for denne lovændring henvises til betænk-
ning nr. 903/1980, s. 80.

Ændringen i 1981 har således medført, at et partis ungdomsorganisation ikke
mere kan opstille en særlig "ungdomsliste" under partiets bogstavbetegnelse,
hvilket har givet anledning til kritik fra enkelte ungdomsorganisationer.

Kandidatlister med samme bogstavbetegnelse indgår sædvanligvis listefor-
bund. Under hensyn til de nye regler om listeforbund, der blev indført i 1985,
jf. nedenfor i afsnit 5.4.10., finder udvalget ikke, at der mere er tungtvejende
grunde til at begrænse arten af tillægsbetegnelser for kandidatlister, der øn-
sker samme bogstavbetegnelse (og derfor kan indgå listeforbund). De nye regler
om listeforbund medfører dels en særlig begrænsning i kandidatantallet på de
enkelte lister i forbundet, dels at kandidatlisterne på stemmesedlen opføres i
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samme felt, men i særskilte underrubrikker under den fælles listebeteg-
nelse.

Udvalget foreslår derfor, at også andre tillægsbetegnelser end geografiske skal
kunne anvendes.

Udvalget foreslår i sammenhæng hermed, at der gennemføres den ordning, at
flere lister med samme listebetegnelse altid skal have tildelt samme bogstavbe-
tegnelse, uanset om der indgives en særlig anmodning herom. Dette skal også
gælde i tilfælde, hvor en eller flere af de pågældende lister måtte have tilføjet
en særlig tillægsbetegnelse til den fælles listebetegnelse.

Foranstående er lagt til grund ved udformningen af lovforslagets § § 33-34.

Udvalget foreslår endelig, at det bliver obligatorisk for en kandidatliste at an-
melde en listebetegnelse. Langt de fleste kandidatlister udnytter allerede den-
ne mulighed. Erfaringen viser, at lister, der ikke anmelder en listebetegnelse,
ikke kan opnå valg.

Når kravet om listebetegnelse bliver obligatorisk, vil listebetegnelsen umiddel-
bart kunne danne grundlag for rækkefølgen på stemmesedlen i tilfælde (som
endnu ikke har foreligget), hvor antallet af bogstavbetegnelser er opbrugt, jf.
lovudkastets 36.

5.4.10. Listeforbund og valgforbund

Efter reglerne i den gældende kommunale valglovs § 12 f kan kandidatlister
støtte hinanden ved at indgå valgforbund. Kandidatlister, der er tildelt samme
bogstavbetegnelse, kan endvidere støtte hinanden ved at indgå listeforbund. Li-
steforbundet kan derefter indgå valgforbund med andre listeforbund eller med
kandidatlister, der ikke har indgået listeforbund.

Indtil 1985 havde listeforbund og valgforbund alene betydning for mandatforde-
lingen, idet kandidatlister, der har indgået listeforbund eller valgforbund på
forskellige trin i opgørelsen af mandatfordelingen betragtes som én liste. I an-
dre henseender blev de pågældende kandidatlister betragtet som (andre) en-
keltlister, dvs. såvel i henseende til antallet af kandidater på listen (højst 4 flere
end det antal medlemmer, der skal vælges) som i henseende til opførelse på
stemmesedlen (særskilt felt for hver kandidatliste).

1985-lovændring

Ved amtsrådsvalget i Nordjyllands Amtskommune i 1981 fik stemmesedlen en
uacceptabel størrelse som følge af, at flere af de politiske partier havde opstillet
en kandidatliste i hver af de 9 folketingsvalgkredse, som amtskommunen om-
fatter. Nordjyllands Amtsråd rettede derfor henvendelse til indenrigsministe-
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ren med anmodning om, at der måtte blive gennemført en forenkling af stem-
mesedlerne, således at disse blev mere overskuelige og håndterlige. En arbejds-
gruppe nedsat under Valglovsudvalget (arbejdsgruppen om stemmesedlers ud-
formning, jf. betænkning nr. 1084/1986, bilag 2), blev derefter anmodet om at
overveje, hvorledes stemmesedlerne til amtsrådsvalg kunne forenkles og gøres
mindre.

Da en af årsagerne til, at stemmesedlerne kan blive så store, er, at den kommu-
nale valglov ikke indeholder nogen begrænsning af antallet af kandidatlister,
som hvert parti kan lade opstille, overvejede arbejdsgruppen at foreslå indført
et forbud mod, at et parti opstiller mere end en kandidatliste i hvert amt. Ar-
bejdsgruppen måtte dog erkende, at der næppe ville kunne opnås tilslutning til
et sådant forbud. Arbejdsgruppen foreslog i stedet, at kandidatlister, der har
indgået listeforbund, skal opføres på stemmesedlerne i to eller flere kolonner
ved siden af hinanden med en fælles "overskrift" bestående af kandidatlister-
nes fælles bogstav- og listebetegnelse. Et sådant forslag ville medføre en vis re-
duktion af stemmesedlens størrelse, men arbejdsgruppen fandt det nødvendigt
at kombinere forslaget dels med en bestemmelse om, at det samlede antal kan-
didater på lister, der har indgået listeforbund, ikke må overstige det antal, der
højst må opstilles på én kandidatliste (4 mere end det antal rådsmedlemmer, der
skal vælges), dels med en bestemmelse om, at kandidatlister, der har fået tildelt
samme bogstavbetegnelse, kun må indgå ét listeforbund.

Arbejdsgruppens forslag blev gennemført ved ændringslov nr. 77 af 6. marts
1985 og fandt anvendelse ved valgene i november 1985.

Virkningerne af 1985-lovændringen

Det viste sig ved valgene i november 1985, at de meget store stemmesedler blev
betydeligt mindre. Specielt hvad stemmesedlen i Nordjyllands Amtskommune
angår, viste det sig, at stemmesedlen, der i 1981 havde en størrelse på 36 x 125
cm, ved valget i 1985 fik en størrelse af 29,5 x 87,5 cm, dvs. næsten en halvering
af stemmesedlens størrelse. Dette skyldtes dels, at antallet af kandidatlister
gik ned fra 39 i 1981 til 17 i 1985, dels, at antallet af listeforbund gik ned fra
5 i 1981 til 2 i 1985. Antallet af kandidater i Nordjyllands Amtskommune faldt
dog kun med 8 fra 281 i 1981 til 273 i 1985. Grunden hertil var, at der ved amts-
rådsvalget i 1985 var 4 flere partier (lister), der opstillede kandidater, end ved
valget i 1981. Disse 4 partier (lister) opstillede i alt 13 kandidater.

De gennemførte ændringer medførte generelt en mærkbar nedgang i antallet
af listeforbund. For amtskommunernes vedkommende faldt antallet af listefor-
bund fra 21 i 1981 til 17 i 1985, og for kommunernes vedkommende faldt antal-
let af listeforbund fra 210 i 1981 til 156 i 1985. I amtskommunerne skete der
imidlertid en stigning i antallet af kandidatlister som følge af, at flere partier
deltog i amtsrådsvalgene. Antallet steg fra 226 i 1981 til 235 i 1985. Også i an-
tallet af opstillede kandidater til amtsrådsvalg skete der en stigning, idet antal-
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let steg fra 3.110 i 1981 til 3.175 i 1985. Derimod medførte ændringerne for
kommunernes vedkommende, at antallet af kandidatlister faldt fra 2.668 i 1981
til 2.504 i 1985, og antallet af opstillede kandidater faldt fra 23.789 i 1981 til
21.758 i 1985.

I enkelte tilfælde fik de nye regler om listeforbund ikke den tilsigtede virkning.
Eksempelvis benyttede kandidatlister fra et politisk parti den fremgangsmåde,
at man lod en enkelt liste stå uden for det indgåede listeforbund. Denne liste
kunne derefter indgå et valgforbund med det indgåede listeforbund, hvorved
man opnåede at kunne opstille det dobbelte antal kandidater. En anden frem-
gangsmåde benyttedes af lister, der ikke hørte til de politiske partier, men op-
trådte som fælleslister af det ene eller andet tilsnit. Fremgangsmåden var den,
at grupper på 2-3 lister begærede fælles bogstavbetegnelse, hvorefter de indgik
listeforbund. Derefter indgik et sådant listeforbund valgforbund med andre li-
steforbund, der var indgået af andre fælleslister, hvorved antallet af kandidater
kunne fordobles eller tredobles, ja i enkelte tilfælde femdobles. Disse omgåel-
sestilfælde var dog ganske få.

Udvalgets forslag

Det er udvalgets opfattelse, at det er nødvendigt at fastholde og styrke de inten-
tioner, der lå bag lovændringen i 1985. Reglerne bør præciseres, så de ikke kan
omgås.

Udvalget foreslår derfor, at det udtrykkeligt kommer til at fremgå af loven, at
valgforbund alene kan indgås mellem kandidatlister (listeforbund), der ikke er
tildelt samme bogstavbetegnelse. Udvalget foreslår endvidere, at kandidatli-
ster med samme listebetegnelse uanset arten af en eventuel tillægsbetegnelse
skal tildeles samme bogstavbetegnelse, jf. ovenfor i afsnit 5.4.9.

Foranstående er lagt til grund ved udformningen af lovudkastets bestemmelser
om listeforbund og valgforbund (§ § 37-38) samt om tildeling af bogstavbetegnel-
ser (§§ 33-34).

5.4.11. Ophævelse af reglerne om fredsvalg
Lige siden 1908-valgloven har den kommunale valglov indeholdt regler om af-
lysning af afstemningen og om fremgangsmåden i øvrigt, når der kun er an-
meldt én kandidatliste (fredsvalg).

I årene indtil kommunalreformen i 1970 var det sædvanligt, at der i et antal
mindre kommuner eller købstadlandsogne kun blev anmeldt én kandidatliste,
hvorfor valget blev aflyst, og det fornødne antal kandidater på den indleverede
kandidatliste blev erklæret valgt uden afstemning. Ved valget i 1966, det sidste
kommunalvalg der blev afholdt inden kommunalreformens ikrafttræden i
1970, var der således fredsvalg i 24 sognekommuner, herunder et antal købstad-
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landsogne. Vælgerantallet i kommunerne (købstadlandsognene) med fredsvalg
varierede fra 12 til 585. Ved amtsrådsvalg har der ikke været afholdt fredsvalg.

Siden 1970 har der ikke været afholdt fredsvalg, idet der har været opstillet fle-
re lister i alle kommuner. Det bemærkes, at vælgerantallet i den mindste kom-
mune (Læsø) ved valget i november 1985 udgjorde 1.957.

Reglerne om fredsvalg har derfor mistet deres praktiske betydning. Udvalget
foreslår, at reglerne ophæves som et led i den generelle modernisering af den
kommunale valglov (regelsanering).

5.4.12. Andre forslag

Ved den nye folketingsvalglov er gennemført forskellige ændringer i reglerne
om kandidaternes navne på stemmesedlerne, herunder adgang til på stemme-
sedlen at anvende et mellemnavn som efternavn og ophævelse af adgangen til
at få anført et kaldenavn i parantes. Tilsvarende ændringer foreslås gennem-
ført i reglerne om kandidaternes navne på stemmesedlerne til kommunale valg.
Der henvises til lovudkastets § 23, stk. 1, og bemærkningerne hertil. Herudover
henvises til betænkning nr. 1084/1986, s. 68-71.

5.4.13. Overførelse af hidtidigt lovstof til bekendtgørelsesstof vedrørende
stemmesedlernes udformning

§§ 16-16 a, jf. § 41, stk. 1, i den gældende kommunale valglov indeholder regler-
ne om stemmesedlernes indhold og udformning. Ud over de mere principielle
regler - såsom a£ bogstavbetegnelsen og listebetegnelsen for samtlige kandidat-
lister skal anføres på stemmesedlerne, at samtlige kandidaters navne skal anfø-
res i en nærmere angiven rækkefølge, samt at kandidatlister i listeforbund skal
anføres på en særlig måde - indeholder de nævnte bestemmelser en række de-
taljerede regler om den typografiske opsætning af listebetegnelser og kandidat-
navne, adskillelsen af disse samt om forskellig farve på stemmesedler til kom-
munalbestyrelsesvalg og amtsrådsvalg. § 16, stk. 11, indeholder endvidere en
bemyndigelse for indenrigsministeren til at give nærmere forskrifter med hen-
syn til stemmesedlernes udseende. Sådanne forskrifter er fastsat i Indenrigsmi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 400 af 23. juli 1981 om stemmesedler til brug ved
kommunale valg.

Udvalget foreslår, at de mere detaljerede bestemmelser om stemmesedlernes
udseende mv., herunder den typografiske opsætning, udgår af lovteksten og for
fremtiden alene fastsættes i bekendtgørelsen om stemmesedler. En tilsvarende
ordning er ved den nye folketingsvalglov gennemført vedrørende stemmesedler-
ne til folketingsvalg.

Udvalget stiller i øvrigt ingen forslag til ændring i stemmesedlernes udseende
og udformning. Spørgsmålet om stemmesedlernes udformning, såvel til folke-
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tingsvalg som til kommunale valg, har været nøje overvejet i en arbejdsgruppe
nedsat af udvalget, jf. betænkning nr. 1084/1986, bilag 2. Det har navnlig været
overvejet, om indførelse af afkrydsningsrubrikker ville indebære en bedre vej-
ledning til vælgerne og dermed færre ugyldige stemmesedler.

Indførelse af afkrydsningsrubrikker vil imidlertid kunne medføre nye proble-
mer om stemmesedlers gyldighed. Den nuværende opsætning af navne på stem-
mesedlen, hvor navnene er anført så langt til venstre på stemmesedlen, hen-
holdsvis umiddelbart til højre for en tyk lodret streg, at der ikke er plads til et
X på venstre side af navnet, må derfor fortsat anses for mest hensigtsmæssig.

Foranstående er lagt til grund ved udformningen af bestemmelserne om stem-
mesedler i lovudkastets §§ 45-49.

Særligt om lovudkastets § 48 bemærkes, at udvalget har forudsat, at det er nød-
vendigt at bibeholde en bestemmelse om, at indenrigsministeren efter ansøg-
ning fra en valgbestyrelse kan tillade, at kandidaternes navne ikke anføres på
stemmesedlen. For ikke at tynge lovteksten unødigt med de særlige regler om
stemmeafgivning mv., der i så fald skal gælde, har udvalget foreslået, at de nød-
vendige særregler udgår af lovteksten og i stedet fastsættes af indenrigsmini-
steren i forbindelse med meddelelse af godkendelse af, at kandidaternes navne
ikke anføres på stemmesedlen. En sådan godkendelse kan i øvrigt kun medde-
les, såfremt det af hensyn til stemmesedlens størrelse og overskuelighed er nød-
vendigt, at kandidaternes navne ikke anføres. I så fald skal der under hver kan-
didatlistes felt, henholdsvis rubrik, på stemmesedlen være plads til, at vælge-
ren kan skrive et kandidatnavn. Bemyndigelsen for indenrigsministeren til at
tillade, at kandidaternes navne ikke anføres på stemmesedlen, blev indsat i den
kommunale valglov ved en lovændring i 1977. Bemyndigelsen har ikke hidtil
været udnyttet.

5.5. Afstemning på valgdagen
(Lovudkastets kapitel 5, § § 51-58)

5.5.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 5 indeholder reglerne om afstemningen på valgdagen. I
den gældende lov findes de tilsvarende regler ligeledes i kapitel 5, Afstemnin-
gen.

Lovudkastets § 51 indeholder reglerne om, at afstemningen foregår i de samme
afstemningsområder som folketingsvalg, og om, at der skal være ét afstem-
ningssted i hvert afstemningsområde. Endvidere reglerne om stemmelokaler,
stemmerum og stemmekasser. Endelig indeholder bestemmelsen reglerne om
forberedelsen i øvrigt af afstemningen på hvert afstemningssted. I § 52 findes
reglerne om tidsrummet for afstemningen og om, at det inden afstemningens
begyndelse skal vises de tilstedeværende, at stemmekasserne er tomme. § § 53-
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55 indeholder reglerne om fremgangsmåden ved den enkelte vælgers stemme-
afgivning, herunder reglerne om hjælp til stemmeafgivningen.

§ 56 indeholder bestemmelserne om valgstyrernes beføjelser til at opretholde
ro og orden i stemmelokalet. § 57 indeholder reglerne om, at de personer, der
forestår afstemningen, ikke må give vælgerne råd om, hvorledes de bør stemme,
og ikke må give uvedkommende oplysning om, hvorvidt en vælger har været til
stede for at afgive stemme mv. § 58 indeholder regler om, hvad der skal foreta-
ges efter afstemningens afslutning, men før stemmeoptællingens begyndelse.

Inden for kapitlets emneområde har udvalget særligt drøftet nedennævnte
spørgsmål.

5.5.2. Konsekvensændringer som følge af den nye folketingsvalglov

Ved den nye folketingsvalglov er gennemført forskellige ændringer i reglerne
om afstemning på valgdagen. Tilsvarende ændringer foreslås gennemført i den
kommunale valglov.

Med hensyn til det nærmere indhold af disse ændringer henvises til lovudka-
stets §§ 51-58 og bemærkningerne hertil. Herudover henvises til betænkning
nr. 1084/1986, s. 78-84.

Lovudkastets kapitel 5, Afstemning på valgdagen, er enslydende med folke-
tingsvalglovens kapitel 7, Afstemning på valgdagen, dog med de forskelle der
følger af, at lovene vedrører forskellige valg (ved kommunale valg stemmes på
kandidatlister, ikke på partier, og der stemmes samtidig til 2 valg, kommunal-
bestyrelsesvalg og amtsrådsvalg, dog ikke i Københavns og Frederiksberg Kom-
muner).

Endvidere foreslås de hidtidige bestemmelser i den kommunale valglovs § 14,
stk. 1-2, om afstemningsområder ophævet og erstattet af en regel om, at afstem-
ningen ved kommunale valg foregår i de samme afstemningsområder som folke-
tingsvalg, jf. lovudkastets § 51, stk. 1. Dette svarer til praksis.

5.6. Brevstemmeafgivning
(Lovudkastets kapitel 6, §§ 59-73)

5.6.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 6 indeholder reglerne om brevstemmeafgivning. I gælden-
de lov findes de tilsvarende bestemmelser i kapitel 12, Brevstemmeafgivning.

Lovudkastets § § 59-62 indeholder reglerne om brevstemmesteder her i landet
(folkeregistre, visse institutioner, afsides beliggende øer), om stemmeafgivning
i hjemmet, om stemmemodtagere samt om frister. §§ 63-65 indeholder reglerne
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om brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland og i udlandet samt på dan-
ske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg (brevstemmesteder, stemmemod-
tagere, frister o.lign.). § 66 indeholder reglerne om brevstemmematerialet og
§ 67 reglerne om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning. § 68 indeholder
reglerne om, at brevstemmemodtagere ikke må give nogen vælger råd eller op-
fordring med hensyn til, hvilken kandidatliste eller kandidat vælgeren skal
stemme på. § 69 indeholder en generel bemyndigelse for indenrigsministeren
til at fastsætte nærmere regler om brevstemmeafgivning og fremgangsmåden
herved. § § 70-72 indeholder reglerne om modtagelse og kontrol af brevstemmer.
Endelig indeholder § 73 en bestemmelse om, at vælgere, der har afgivet brev-
stemme, ikke tillige kan afgive stemme på valgdagen.

Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.

5.6.2. Konsekvensændringer som følge af den nye folketingsvalglov

Ved den nye folketingsvalglov er gennemført forskellige ændringer i reglerne
om brevstemmeafgivning. Tilsvarende ændringer foreslås gennemført i den
kommunale valglov.

Med hensyn til det nærmere indhold af disse ændringer henvises til lovudka-
stets §§ 59-73 og bemærkningerne hertil. Herudover henvises til betænkning
nr. 1084/1986, s. 85-92.

Lovudkastets kapitel 6, Brevstemmeafgivning, er enslydende med folketings-
valglovens kapitel 8, Brevstemmeafgivning, dog med de afvigelser der følger af,
at lovene vedrører forskellige valg, herunder at den kommunale valgdag fore-
slås fastlagt direkte i loven. Sidstnævnte medfører, at fristerne for afgivelse af
brevstemme på Færøerne og i Grønland, i udlandet samt på danske skibe i uden-
rigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område kan angives præcist (3
måneder før valgdagen). Ved kommunale valg er der som hidtil ikke behov for
en bestemmelse svarende til folketingsvalglovens § 58, stk. 3, hvorefter søfolk
på danske skibe i udenrigsfart og deres medsejlende ægtefæller kan afgive brev-
stemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for førstkom-
mende folketingsvalg.

Med hensyn til brevstemmematerialet bemærkes, at der fortsat forudsættes ud-
formet særligt brevstemmemateriale til kommunale valg til benyttelse ved
brevstemmeafgivning her i landet, mens brevstemmematerialet til folketings-
valg også benyttes ved kommunale valg for så vidt angår brevstemmeafgivning,
der finder sted på Færøerne og i Grønland, i udlandet, på danske skibe i uden-
rigsfart og på danske havanlæg uden for dansk område.
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5.7. Opgørelse af afstemningen
(Lovudkastets kapitel 7, §§ 74-78)

5.7.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 7 indeholder reglerne om opgørelse af afstemningen, så-
vel om stemmeoptællingen på afstemningsstederne som om fintællingen. I gæl-
dende lov findes de tilsvarende bestemmelser i kapitel 6, Stemmeoptællingen,
og i kapitel 10, Valg af amtsråd (§ 42, stk. 2).

Lovudkastets §§ 74-76 indeholder reglerne om stemmeoptællingen på afstem-
ningsstederne samt om bedømmelse afstemmesedler. §§ 77-78 indeholder reg-
lerne om den kommunale valgbestyrelses fintælling af såvel kommunalbesty-
relsesvalget som amtsrådsvalget, herunder om den kommunale valgbestyrelses
fremsendelse af valgbogen for amtsrådsvalget til amtsvalgbestyrelsen.

5.7.2. Konsekvensændringer som følge af den nye folketingsvalglov

I den nye folketingsvalglov er gennemført forskellige ændringer i reglerne om
bedømmelse af stemmesedler, herunder brevstemmesedler. Endvidere har in-
denrigsministeren fået hjemmel til, efter forelæggelse for Folketingets udvalg
til valgs prøvelse, at fastsætte nærmere (bindende) regler om bedømmelse af
stemmesedlers, herunder brevstemmesedlers, gyldighed.

Tilsvarende ændringer foreslås gennemført i den kommunale valglov, dog med
den modifikation at de regler om bedømmelse af stemmesedler, som indenrigs-
ministeren måtte fastsætte, ikke forinden skal forelægges for Folketingets ud-
valg til valgs prøvelse. Med hensyn til det nærmere indhold af de gennemførte
ændringer vedrørende bedømmelse af stemmesedler henvises til lovudkastets
§ 75 og bemærkningerne hertil. Herudover henvises til betænkning nr.
1084/1986, s. 93-95.

5.8. Opgørelsen af valget
(Lovudkastets kapitel 8, §§ 79-91)

5.8.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 8 indeholder reglerne om opgørelsen af valget, herunder
om amtsvalgbestyrelsens eventuelt fornyede fintælling af stemmesedler afgi-
vet til amtsrådsvalget. I gældende lov findes de tilsvarende regler i kapitel 7,
Opgørelsen af valget, og i kapitel 10, Valg af amtsråd (§ 42, stk. 4, og § 43).

Lovudkastets § 79 indeholder en bestemmelse om, at opgørelsen af amtsråds-
valget foretages på grundlag af de valgbøger for amtsrådsvalget, som amts-
valgbestyrelsen har modtaget fra kommunernes valgbestyrelser, med mindre
amtsvalgbestyrelsen beslutter at foretage en fornyet fintælling. § 80 indeholder
reglerne om amtsvalgbestyrelsens fintælling. §§ 81-83 indeholder reglerne om
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mandaternes fordeling på valgforbund, listeforbund og endeligt på kandidatli-
ster. §§ 84-86 indeholder reglerne om kandidatudvælgelsen, §§ 87-89 indehol-
der reglerne om indførelse af valgets resultat i valgbogen samt om pakning af
stemmesedler og øvrigt valgmateriale. §§ 90-91 indeholder reglerne om under-
retning af de valgte samt om stedfortræderrækkefølgen.

Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet følgende spørgs-
mål, der tillige vedrører andre lovkapitlers emneområde, hvortil der henvises:

- Amtsvalgbestyrelsens fmtællingsopgaver, jf. nærmere ovenfor i afsnit 5.3.3.

- Reglerne om stedfortræderes indtræden og ophævelse af reglerne om udfyld-
ningsvalg, jf. nedenfor i afsnit 5.11.3.

5.9. Fritagelse for valg. Valgklager
(Lovudkastets kapitel 9, § § 92-96)

5.9.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 9 indeholder reglerne om fritagelse for valg samt reglerne
om indgivelse, behandling og afgørelse af klager over valget. I den gældende lov
findes de tilsvarende regler i kapitel 8, Fritagelse for valg og valgklager (§§ 27
og 29-30) samt i kapitel 10, Valg af Amtsråd (§§ 45-46 a).

Lovudkastets § 92 indeholder reglerne om pligt til at modtage valg, henholdsvis
om fritagelse for at modtage valg. § 93 indeholder reglerne om indgivelse af kla-
ger over valget samt om kommunalbestyrelsens/amtsrådets behandling og af-
gørelse af klagesager. § 94 indeholder reglerne om, at Indenrigsministeriet er
klageinstans for kommunalbestyrelsens/amtsrådets afgørelser vedrørende
valgklager. § 95 indeholder reglerne om omvalg i tilfælde af, at afstemningen
erklæres ugyldig, og § 96 indeholder reglerne om stedfortræderens indtræden,
hvis valget af et medlem erklæres ugyldigt.

Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.

5.9.2. Grunde til fritagelse for at modtage valg

Gældende regler

Enhver, der er valgbar, har pligt til at modtage valg, jf. § 27, stk. 1, og § 45, stk.
1 i den gældende kommunale valglov. Følgende personer har dog ret til at blive
fritaget for at modtage valg, såfremt den pågældende inden en vis frist (8 dage
efter valgets endelige opgørelse) fremsætter anmodning herom:

1) Den, der på valgdagen er fyldt 60 år.

2) Den, der har været medlem af kommunalbestyrelsen (amtsrådet) i 2 hele
sammenhængende valgperioder, medmindre der siden medlemskabet er for-
løbet mindst 2 valgperioder.
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3) Den, der på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt
hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget
for valget.

Udvalgets forslag

Som der nærmere er redegjort for ovenfor i afsnit 5.1.3. foreslår udvalget, at de
fritagelsesgrunde, der er nævnt under nr. 1) og 2), for fremtiden alene skal kun-
ne påberåbes som grunde til fritagelse for at opstille til valg. Samtidig foreslår
udvalget, at pligten til at opstille til valg endeligt bortfalder, når den pågælden-
de har været medlem af en kommunalbestyrelse eller et amtsråd i 2 hele sam-
menhængende valgperioder.

De grunde, der for fremtiden kan påberåbes som begrundelse for fritagelse for
at modtage valg, dvs. de grunde, der er nævnt under nr. 3, vil herefter være de
samme som dem, der i løbet af valgperioden kan begrunde fritagelse for med-
lemshvervet, jf. gældende lovs § 34 b, stk. 1, § 45, stk. 2, samt lovforslagets §
92, stk. 2, jf. § 102, stk. 1.

Konsekvenser for andre kommunale hverv

Hvervet som medlem af skolekommission, skolenævn, ungdomsskolenævn, fri-
tidsnævn og voksenundervisningsnævn er ligesom hvervet som medlem af
kommunalbestyrelse og amtsråd et borgerligt ombud, jf. skolestyrelseslovens
§ 14, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 492 af 25. juli 1986). Til disse hverv er knyttet
de samme fritagelsesgrunde, som efter de gældende regler er knyttet til
kommunalbestyrelses- og amtsrådshvervet. Skolestyrelseslovens fritagelses-
grunde var tidligere formuleret som en henvisning til de pågældende bestem-
melser i den kommunale valglov. Ved en lovændring i 1986 (lov nr. 216 af
23. april 1986) er fritagelsesgrundene i skolestyrelsesloven blevet formuleret
således, at de direkte angiver fritagelsesgrundene uden henvisning til bestem-
melser i den kommunale valglov.

De ændringer i reglerne om fritagelse for at modtage valg til kommunalbesty-
relser og amtsråd, som udvalget foreslår, vil derfor ikke umiddelbart få konse-
kvenser for de tilsvarende regler i skolestyrelsesloven.

Hvervet som medlem af ligningskommissionen er ligeledes et borgerligt om-
bud. Reglerne herom gennemgås i det følgende afsnit.

5.9.3.Ophævelse af den kommunale valglovs bestemmelser om lignings-
kommissionen

Den gældende kommunale valglov indeholder følgende bestemmelser om med-
lemskab af ligningskommissionen:

1) Den, der har været medlem af ligningskommissionen i 2 hele sammenhæn-
gende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg før efter udløbet af de
2 følgende valgperioder, jf. § 27, stk. 1, 2. pkt.
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2) Medlemmer af kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at modtage valg til
ligningskommissionen, jf. § 27, stk. 3, 3. pkt.

3) Kommunalbestyrelsen træffer efter begæring fra et medlem beslutning om
fritagelse for medlemskab af ligningskommissionen, såfremt medlemmet på
grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forret-
ninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlem-
skabet, jf. § 34 b, stk. 4.

Den kommunale valglovs bestemmelser om ligningskommissionen er historisk
begrundet. I købstæderne blev medlemmerne af ligningskommissionen oprin-
delig valgt ved direkte valg. Reglerne i den kommunale valglov af 1924 gjaldt
således også for valg af ligningskommissionens medlemmer, jf. nærmere oven-
for i kapitel 3.1. Ligningskommissionens valgperiode var dog forskudt i forhold
til den kommunale valgperiode, idet valg til ligningskommissionen fandt sted
i november måned, mens de øvrige kommunale valg fandt sted i marts måned.

Ved købstadkommunalloven af 1933 (lov nr. 87 af 25. marts 1933) blev det imid-
lertid bestemt, at ligningskommissionens medlemmer skulle vælges af byrå-
det, jf. købstadkommunallovens § 24, fra 1. april 1970 § 65 i lov om kommuner-
nes styrelse (lov nr. 223 af 31. maj 1968). Den kommunale valglovs bestemmel-
ser om valg af ligningskommissionen blev derfor ophævet, jf. lov nr. 290 af 22.
december 1936. Reglerne om fritagelse for modtagelse af valg til ligningskom-
missionen, henholdsvis fritagelse for hvervet i valgperioden, blev derimod op-
retholdt i den kommunale valglov.

Den kommunale styrelseslovs regler om ligningskommissionen blev ophævet i
1977 i forbindelse med ikrafttræden af lov nr. 281 af 8. juni 1977 om skattemyn-
dighedernes organisation og om klageadgang mv. (skattestyrelsesloven), nu lov
bekendtgørelse nr. 573 af 14. november 1984. Ligningskommissionens medlems-
tal skal dog fortsat fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt, jf. skattestyrel-
seslovens § 1, stk. 1, jf. normalstyrelsesvedtægtens § 17. Skattestyrelsesloven
indeholder følgende regler om valg af medlemmer til ligningskommissionen:

1) Ligningskommissionens medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen
blandt de beboere, der er valgbare til kommunalbestyrelsen. Valget finder
sted på kommunalbestyrelsens konstituerende møde og har virkning for
kommunalbestyrelsens funktionsperiode (skattestyrelseslovens § 1, stk. 2).

2) Personer, der på tiltrædelsestidspunktet vil være fyldt 70 år, kan ikke vælges
eller genvælges til medlem af eller stedfortræder i ligningskommissionen
(skattestyrelseslovens § 1, stk. 3).

3) Udtræder et medlem af ligningskommissionen, vælges der et nyt medlem for
den resterende del af kommissionens funktionsperiode (skattestyrelseslov-
ens § 1, stk. 4).

Det er udvalgets opfattelse, at bestemmelserne om ligningskommissionen bør
udgå af den kommunale valglov. Reglerne om pligt til at modtage valg til lig-

91



ningskommissionen og reglerne om fritagelse for medlemshvervet bør i stedet
indarbejdes i skattestyrelsesloven.

Bestemmelser om ligningskommissionen er derfor ikke medtaget i udvalgets
udkast til ny kommunal valglov.

5.9.4. Klagefrister, høringsforskrifter mv.

Klagefrister

Efter den gældende kommunale valglov skal klager over valget indgives skrift-
ligt til kommunalbestyrelsens, henholdsvis amtsrådets formand, inden 8 dage
efter valgets endelige opgørelse, jf. § 29, stk. 1, og § 46, stk. 1. Fristen for indgi-
velse af anmodning om fritagelse for at modtage valg er ligeledes 8 dage efter
valgets endelige opgørelse, jf. § 27, stk. 3, og § 45, stk. 3.

Valget opgøres endeligt den dag, valgbestyrelsen underskriver valgbogen og un-
derretter de valgte om, at de er valgt.

Ved folketingsvalg er klagefristen ligeledes 8 dage (ugedagen efter valgdagen),
men fristen regnes fra valgdagen, jf. folketingsvalglovens § 88.

Udvalget har overvejet, hvorvidt fristen for indgivelse af valgklager ved kom-
munale valg på samme måde som ved folketingsvalg kan regnes fra valgdagen.
Hermed ville klagefristen være entydigt angivet, da valgdagen i modsætning
til dagen for valgets endelige opgørelse på forhånd er fastlagt.

Heroverfor kan anføres, at klagefristen bør regnes fra valgets endelige opgørel-
se, idet en vælgers stillingtagen til, hvorvidt der skal indgives klage, ofte vil væ-
re afhængig af valgets udfald, herunder navnlig hvorvidt nogle få stemmer har
været afgørende for valgets udfald.

Det er udvalgets opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt at regne fri-
sten for indgivelse af klager fra valgdagen, således at klager skal indgives se-
nest ugedagen efter valgdagen. Dette indebærer en forkortelse på 2-3 dage af
klagefristen. Det finder udvalget forsvarligt, bl.a. fordi det af hensyn til afhol-
delsen af det konstituerende møde (der skal afholdes i perioden 1. december -
15. december) er vigtigt, at valgklager kan behandles og afgøres så hurtigt som
muligt.

Fristen for indgivelse af anmodning om fritagelse for valg kan dog fastsættes
til fredagen 10 dage efter valgdagen.

Foranstående er lagt til grund for udformningen af lovudkastets § 92, stk. 3, og
§ 93.
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Høringsforskrifter

Efter den gældende kommunale valglovs § 29, stk. 2, jf. § 46, stk. 2, skal kom-
munalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, indhente en udtalelse fra valgbesty-
relsen, henholdsvis amtsvalgbestyrelsen, forinden der træffes afgørelse vedrø-
rende valgklager.

Det er udvalgets opfattelse, at denne høringsforskrift bør udgå af loven. For det
første fordi det ikke synes nødvendigt at høre valgbestyrelsen i klagesager, der
vedrører forhold i forbindelse med valget, som kommunalbestyrelsen har ansva-
ret for (brevstemmeafgivning, afstemningen på valgdagen mv.). For det andet
fordi det følger af almindelige forvaltningsretlige regler, at valgbestyrelsen
skal høres i klagesager, der vedrører forhold som valgbestyrelsen er ansvarlig
for (udformningen afstemmesedlen, valgets opgørelse, herunder bedømmelse af
stemmesedler mv.).

Høringsforskrifter er derfor ikke medtaget i udvalgets udkast til ny kommunal
valglov.

5.9.5. Fornyet fintælling

Det forekommer jævnligt, at en vælger (herunder en ikke valgt kandidat) frem-
sætter krav om fornyet fintælling i tilfælde, hvor ganske få stemmer har været
afgørende for mandatfordelingen eller kandidatudvælgelsen.

Valgets udfald i sig selv kan imidlertid ikke - uanset hvor lille stemmeforskel-
len er - danne grundlag for en valgklage. For at valgets opgørelse kan danne
grundlag for en valgklage og dermed udløse en fornyet fintælling, skal der være
konkrete holdepunkter for, eller en konkret begrundet mistanke om, at opgørel-
sen er fejlagtig, herunder at der er foretaget en "forkert" bedømmelse afstem-
mesedlers gyldighed/ugyldighed.

Foranstående indebærer, at det fortrinsvis vil være medlemmer af valgbestyrel-
sen, der vil have mulighed for at rejse en klagesag om valgets opgørelse og der-
med udløse fornyet fintælling.

Spørgsmålet er, om valgbestyrelsen eller kommunalbestyrelsen af egen drift
(eventuelt efter en henvendelse udefra) kan foretage en fornyet fintælling.

Det må antages, at såvel valgbestyrelsen som kommunalbestyrelsen (amtsrå-
det) af egen drift kan foretage en fornyet fintælling. Valgbestyrelsens adgang
hertil må dog anses for at være ophørt, når valgbogen er afleveret til kommunal-
bestyrelsen og de valgte er underrettet.

Foretagelse af en fornyet fintælling, selv om der ikke foreligger konkrete holde-
punkter for, at valgets opgørelse er behæftet med fejl, vil kunne være hensigts-
mæssig i tilfælde, hvor ganske få stemmer er afgørende for valgets udfald.
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5.10. Den nyvalgte kommunalbestyrelse og det nyvalgte amtsråd
(Lovudkastets kapitel 10, §§ 97-99)

5.10.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 10 indeholder reglerne om tidspunktet for den nyvalgte
kommunalbestyrelses/amtsråds tiltræden og de hidtidige medlemmers fratræ-
den samt om kommunalbestyrelsens/amtsrådets beføjelser i tilfælde, hvor der
er truffet beslutning om omvalg. I den gældende lov findes de tilsvarende be-
stemmelser i kapitel 9, Den nyvalgte kommunalbestyrelse (§ 31), og kapitel 10,
Valg af amtsråd (§46 b).

Lovudkastets §§ 97-98 indeholder dels de almindelige regler om tidspunktet for
den nyvalgte kommunalbestyrelses/amtsråds tiltræden og de hidtidige med-
lemmers fratræden, dels de særlige regler herom, der gælder i tilfælde, hvor der
er truffet beslutning om omvalg. § 99 indeholder reglerne om kommunalbesty-
relsens/amtsrådets beføjelser i tilfælde, hvor der er truffet beslutning om om-
valg.

5.11. Medlemmers udtræden og stedfortræderes indtræden i valgperio-
den
(Lovudkastets kapitel 11, §§ 100-103)

5.11.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 11 indeholder reglerne om medlemmers udtræden og
stedfortræderes indtræden i valgperioden. I den gældende lov findes de tilsva-
rende bestemmelser i kapitel 8, Fritagelse for valg og valgklager (§§ 34-36), og
kapitel 10, Valg af amtsråd (§§ 48-49).

Lovudkastets § 100 indeholder reglen om, at et medlem, der mister sin valgbar-
hed, skal udtræde af kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet. § 101 inde-
holder den særlige regel om adgang til midlertidig udtræden i tilfælde af mid-
lertidig tab af valgbarhed i form af midlertidig fraflytning fra kommunen/amts-
kommunen. § 102 indeholder reglerne om fritagelse for medlemshvervet i valg-
perioden, og § 103 indeholder reglerne om en stedfortræders indtræden ved
mandatledighed.

Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.

5.11.2. Midlertidig udtræden som følge af midlertidig fraflytning

Efter den gældende kommunale valglovs § 34 a, stk. 3, jf. § 48 a, stk. 3, kan kom-
munalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, bestemme, at et medlem, der mid-
lertidigt opgiver sin faste bopæl i kommunen, henholdsvis amtskommunen,
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kun skal udtræde af kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, indtil med-
lemmet på ny tager fast bopæl i kommunen, henholdsvis amtskommunen.

Udvalget foreslår, at reglerne om midlertidig udtræden i tilfælde af midlertidig
fraflytning præciseres således, at et medlem, der midlertidigt fraflytter, får ret
til at genindtræde, såfremt den pågældende senest 6 måneder efter fraflytnin-
gen på ny tager fast bopæl i kommunen, henholdsvis amtskommunen.

Der synes ikke at være nogen grund til, at det skal bero på et skøn, hvorvidt
et medlem skal kunne genindtræde i den nævnte situation. Dog er det rimeligt
at gøre genindtrædelsesadgangen betinget af, at medlemmet inden sin midler-
tidige fraflytning underretter kommunalbestyrelsens formand om, at vedkom-
mende ønsker at genindtræde.

På den anden side bør der ikke mindst af hensyn til den indtrådte stedfortræder
være en fast tidsgrænse for, hvor længe et medlem kan bevare retten til at gen-
indtræde.

Foranstående er lagt til grund for udformningen af lovudkastets § 101.

5.11.3. Ophævelse af reglerne om udfyldningsvalg

Efter den gældende kommunale valglovs § 35, jf. § 49, stk. 2, skal der afholdes
udfyldningsvalg, såfremt det ved mandatledighed konstateres, at de relevante
stedfortræderlister er udtømt. Over halvdelen af kommunalbestyrelsens, hen-
holdsvis amtsrådets, oprindelige medlemstal kan dog beslutte, at der ikke skal
afholdes udfyldningsvalg. I så fald fungerer kommunalbestyrelsen, henholdsvis
amtsrådet, i resten af valgperioden med et medlemstal, der er lavere end det an-
tal, der er fastsat i styrelsesvedtægten.

Udfyldningsvalg afholdes ikke i praksis. Udvalget foreslår derfor, at reglerne
om udfyldningsvalg ophæves. I forbindelse hermed foreslår udvalget, at et le-
digt mandat i tilfælde af, at vedkommende stedfortræderliste er udtømt, skal
kunne overføres ikke blot til en liste, som den udtømte liste har været i listefor-
bund med, men såfremt også sådanne lister er udtømte, til en liste, som disse
lister har været i valgforbund med, eller eventuelt til den nærmest berettigede
liste i øvrigt (i nævnte rækkefølge).

Reglen om udfyldningsvalg er derfor ikke medtaget i udvalgets lovudkast. De
foreslåede ændrede regler om stedfortræderes indtræden indeholdes i lovudka-
stets § 103.

95



5.12. Forskellige bestemmelser
(Lovudkastets kapitel 12, §§ 104-107)

5.12.1. Generelt om lovkapitlets indhold

Lovudkastets kapitel 12 indeholder reglerne om opbevaring og kassation af
valgmateriale og om afholdelse af udgifterne ved kommunale valg. Endvidere
findes i dette kapitel en bestemmelse, der hjemler straf af bøde eller hæfte for
den, der overtræder nærmere angivne bestemmelser i valgloven, samt en be-
stemmelse, hvorefter justitsministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere
regler om valgagitation på eller ud til offentlig vej eller plads.

I den gældende kommunale valglov findes de tilsvarende bestemmelser i kapi-
tel 7, Opgørelsen af valget (§ 25, stk. 2), kapitel 10, Valg af amtsråd (§ 50), kapi-
tel 11, Fælles bestemmelser (§ § 52,54 og 54 a), og kapitel 12, Brevstemmeafgiv-
ning (§ 63 a).

Lovudkastets kapitel 12 er formuleret på samme måde som det tilsvarende ka-
pitel (kapitel 13) i den nye folketingsvalglov.

Inden for kapitlets emneområde har udvalget særlig drøftet nedennævnte
spørgsmål.

5.12.2. Udgiftsfordelingen ved kommunale valg
Efter § 50, stk. 1, i den gældende kommunale valglov afholder vedkommende
amtskommune udgifter til tryksager, bekendtgørelser, stemmekasser og andre
anskaffelser, der vedrører amtsrådsvalgene. Amtskommunen deltager derimod
ikke i kommunernes udgifter til tilvejebringelse af stemmelokaler, disses op-
varmning og belysning, vederlag til valgstyrere og tilforordnede vælgere m.v. I
tvivlstilfælde træffer indenrigsministeren afgørelse om udgifternes afholdelse.

Efter § 50, stk. 2, afholdes i tilfælde af udfyldningsvalg til amtsrådet samtlige
udgifter ved valget af vedkommende amtskommune.

En kommune har over for Indenrigsministeriet anført, at amtskommunerne
bør afholde en andel af kommunernes udgifter til valgkort, herunder til annon-
cering om udsendelsen og til porto, idet valgkortene er fælles for kommunalbe-
styrelses- og amtsrådsvalget. Den pågældende kommune har endvidere anført,
at det ville være rimeligt, at amtskommunen betalte kommunerne et vederlag
for det rent faktiske merarbejde, der udføres af det kommunale personale i for-
bindelse med forberedelserne til valgene samt stemmeoptællingen og fintællin-
gen af amtsrådsvalget.

Udvalget kan ikke anbefale, at der gennemføres en ordning, hvorefter amtskom-
munen skal afholde (refundere) en vis andel af kommunernes udgifter i forbin-
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delse med amtsrådsvalget. Efter udvalgets opfattelse bør udgiftsfordelingen
ved kommunale valg baseres på det princip, at den myndighed, der har ansvaret
for en given foranstaltning, skal afholde udgifterne ved denne foranstaltning.
Kommunerne bør derfor afholde udgifterne til de foranstaltninger, der påhviler
kommunalbestyrelsen eller den kommunale valgbestyrelse, dvs. navnlig udgif-
ter til annoncering af kommunalbestyrelsesvalget, valglister og valgkort, brev-
stemmeafgivningen, afstemningen på valgdagen, stemmeoptællingen på valg-
aftenen samt den efterfølgende fmtælling, såvel af kommunalbestyrelsesvalget
som af amtsrådsvalget. Amtskommunerne bør på samme måde afholde udgif-
terne til de foranstaltninger, der påhviler amtsrådet eller amtskommunens
valgbestyrelse, dvs. navnlig udgifterne til annoncering af amtsrådsvalget,
stemmesedler til amtsrådsvalget og eventuel fornyet fintælling af amtsrådsval-
get.

Foranstående er lagt til grund for bestemmelsen i lovudkastets § 105.1 forhold
til de gældende regler indebærer lovudkastet den ændring, at udgifterne til
stemmekasser til amtsrådsvalget for fremtiden skal afholdes af kommunerne.
Denne ændring vil ikke i praksis medføre nogen nævneværdig ændring i byrde-
fordelingen mellem kommuner og amtskommuner. Dels fordi stemmekasser
genbruges, dels fordi udgifterne til lejlighedsvis udskiftning af stemmekasser
vil være af underordnet betydning.

Udvalget har dog fundet det rimeligt, at amtskommunen afholder samtlige ud-
gifter til omvalg, der alene afholdes for så vidt angår amtsrådet, jf. § 105, stk.
2, i lovudkastet.

Efter de gældende regler i § 50 er der ingen særlige regler om afholdelse af ud-
gifterne til omvalg. Derimod er der en bestemmelse om, at udgifterne til udfyld-
ningsvalgtil amtsrådet alene afholdes af amtskommunen, jf. § 50, stk. 2. Udval-
get foreslår, at reglerne om udfyldningsvalg ophæves, jf. ovenfor i afsnit 5.11.3.
Som følge heraf bortfalder reglen om afholdelse af udgifterne til udfyldnings-
valg.

Bestemmelsen i lovudkastets § 105, stk. 3, om afholdelse af udgifterne til brev-
stemmemateriale (statskassen) og i § 105, stk. 4, om afholdelse af udgifterne til
porto til forsendelse af brevstemmer (den myndighed, institution, skib eller hav-
anlæg, som stemmemodtageren repræsenterer), svarer til de gældende regler.
Tilsvarende regler gælder ved folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 105, stk.
2 og 3.
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Kapitel 6. Udkast til ny lov om kommunale valg
med bemærkninger

Udkast til

Lov om kommunale valg

Kapitel 1

Valgret og valgbarhed
§ 1. Valgret til kommunalbestyrelsen, herunder Borgerrepræsentationen i Kø-
benhavns Kommune, og amtsrådet har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bo-
pæl i kommunen, henholdsvis amtskommunen, samt har dansk indfødsret eller
har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Den, der er umyndiggjort med retsvirkning her i landet, har ikke valgret.

§ 2. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.
Stk. 2. Den, der er optaget på valglisten, men ikke længere har fast bopæl i kom-
munen, henholdsvis amtskommunen, har ikke ret til at stemme.

§ 3. Valgbar til kommunalbestyrelsen og amtsrådet er enhver, som på valgda-
gen har valgret til kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, jf. dog § 4, og
som senest mandagen 22 dage før valgdagen
1) har fast bopæl i kommunen, henholdsvis amtskommunen,
2) har dansk indfødsret, jf. dog stk. 2, og
3) ikke er umyndiggjort med retsvirkning her i landet.
Stk. 2. Den, der senest på valgdagen har haft fast bopæl i riget i de forudgående
3 år, er valgbar, uanset at den pågældende ikke har dansk indfødsret på det tids-
punkt, der er anført i stk. 1.

§ 4. Den, der ved endelig dom er straffet med ubetinget frihedsstraf på 30 dage
eller derover eller frihedsberøvet efter straffelovens §§ 68-70, er ikke valgbar,
medmindre straffen senest på valgdagen er udstået, endeligt eftergivet eller
bortfaldet.
Stk. 2. Opstilling som kandidat til valget kan dog altid ske uanset indsigelser
om manglende valgbarhed på grund af straf.

§ 5. Den, der på valgdagen er fyldt 60 år eller har været medlem af en kommu-
nalbestyrelse eller et amtsråd i 2 hele sammenhængende valgperioder, har ikke
pligt til at lade sig opstille som kandidat, jf. § 28.
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§ 6. Medlemmerne af kommunalbestyrelser og amtsråd vælges for 4 år. Man-
daterne bortfalder dog ikke, før nyvalg har fundet sted.
Stk. 2. Valg til kommunalbestyrelser og amtsråd finder sted den 3. tirsdag i no-
vember 1989. Derefter den 3. tirsdag i november 1993 og så fremdeles.
Stk. 3. Valgperioden regnes fra 1. januar. Samtlige medlemmer afgår den 31. de-
cember i det år, hvor nyvalg har fundet sted, jf. dog § 97, stk. 2.

Kapitel 2

Valglister og valgkort

§ 7. Vælgerne skal optages på valglisten i den kommune, hvor de er tilmeldt
folkeregistret.

§ 8. I de år, hvor nyvalg finder sted, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en
valgliste over kommunens vælgere. Valglisten skal udarbejdes for hvert afstem-
ningsområde i kommunen. Valglisten består af en hovedliste og en tilflytterli-
ste.
Stk. 2. På hovedlisten skal optages de vælgere, der senest fredagen 18 dage før
valgdagen er flyttet til kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flyt-
ningen til kommunens folkeregister.
Stk. 3. På tilflytterlisten skal optages de vælgere, der ikke er optaget på hovedli-
sten, og som senest fredagen 11 dage før valgdagen er flyttet til kommunen, og
som senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister.
Stk. 4. Vælgere, der senest fredagen 18 dage før valgdagen er flyttet inden for
kommunen, og som senest på denne dag har anmeldt flytningen til kommunens
folkeregister, skal optages på hovedlisten under den nye bopæl. Vælgere, der se-
nere end fredagen 18 dage før valgdagen er flyttet inden for kommunen, eller
som senere end denne dag har anmeldt flytningen til kommunens folkeregister,
skal forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl.

§ 9. Hovedlisterne udarbejdes på grundlag af oplysningerne i det centrale
personregister (CPR).
Stk. 2. Tilflytterlisterne kan udarbejdes på grundlag af oplysningerne i det cen-
trale personregister (CPR).
Stk. 3. Valglisterne skal indeholde vælgernes navn, fødselsdato og bopæl samt
løbe-nr. og en rubrik til afmærkning.
Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelsen af
valglisterne samt disses indretning.

§ 10. Så snart valglisten er udarbejdet, udsender kommunalbestyrelsen valg-
kort til de vælgere, der er opført på valglisten.
Stk. 2. Valgkortet skal indeholde oplysning om vælgerens navn og adresse, num-
mer på valglisten samt om afstemningsstedets beliggenhed og dag og tid for af-
stemningen. Valgkort, der udsendes til vælgere, der er opført på tilflytterlisten,
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skal endvidere indeholde oplysning om, at valgkortet træder i stedet for et even-
tuelt tidligere udsendt valgkort.

§ 11. Senest lørdagen 10 dage før valgdagen skal kommunalbestyrelsen be-
kendtgøre i de stedlige dagblade eller lokalaviser, at der vil blive udsendt valg-
kort til vælgerne, og at indsigelser om manglende modtagelse af valgkort eller
modtagelse af valgkort med fejlagtigt indhold skal fremsættes over for kommu-
nalbestyrelsen.

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal straks behandle de indsigelser, der er nævnt
i § 11, samt i givet fald berigtige fejlene ved udfærdigelse af nye valgkort og ved
rettelser i valglisten. Sådanne rettelser kan foretages til og med valgdagen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere til og med valgdagen berigtige
valglisten, hvis kommunen modtager meddelelse om flytning fra kommunen,
dødsfald, umyndiggørelse, ophævelse af umyndiggørelse eller erhvervelse, hen-
holdsvis fortabelse, af dansk indfødsret. Er en vælger flyttet til en anden kom-
mune inden for samme amtskommune, og optages vælgeren ikke på valglisten
i denne kommune, jf. § 8, stk. 2 og 3, anføres det i valglisten, at vælgeren alene
er berettiget til at afgive stemme til amtsrådsvalget.

Kapitel 3

Valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere

Valgbestyrelser

§ 13. For hver kommune og hver amtskommune vælges en valgbestyrelse se-
nest tirsdagen 8 uger inden valgdagen.
Stk. 2. Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:
1) modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og

valgforbund,
2) tilvejebringer stemmesedler og opslag,
3)forestår den endelige opgørelse af afstemningen (fintællingen), jf. dog stk. 3,

og
4) forestår opgørelsen af valget.
Stk. 3. Valgbestyrelsen i kommunen forestår fintællingen af såvel kommunal-
bestyrelsesvalget som amtsrådsvalget. Amtsvalgbestyrelsen kan foretage en
fornyet fintælling af amtsrådsvalget, enten af hele stemmematerialet eller dele
deraf, jf. § 80.

§ 14. Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmerne
af valgbestyrelsen vælges af kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet,
ved forholdstalsvalg. Den gruppe, der har valgt et medlem, kan tillige udpege
en stedfortræder. Borgmesteren, henholdsvis amtsborgmesteren, er formand
for valgbestyrelsen, i Københavns Kommune den borgmester under hvem sager
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vedrørende offentlige valg og afstemninger er henlagt. Øvrige medlemmer
samt stedfortrædere vælges blandt kommunalbestyrelsens, henholdsvis amts-
rådets, medlemmer, i Københavns Kommune blandt medlemmer af Borgerre-
præsentationen eller Magistraten.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, vælger blandt valgbe-
styrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden
varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

§ 15. Valgbestyrelsens formand forbereder, indkalder og leder valgbestyrel-
sens møder. Valgbestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Stk. 2. Valgbestyrelsens formand træffer afgørelse i alle spørgsmål, der ikke gi-
ver anledning til tvivl.
Stk. 3. Valgbestyrelsen fører en valgbog, hvori alle væsentlige oplysninger om
valget og resultatet heraf indføres. Valgbestyrelsen i kommunen fører særskilte
valgbøger for kommunalbestyrelsesvalget og amtsrådsvalget. Indenrigsmini-
steren fastsætter regler om valgbøgernes indhold og udformning.

Valgstyrere

§ 16. Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde, jf. § 51,
mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællin-
gen på afstemningsstedet.
Stk. 2. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt vælgerne i
kommunen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en formand for hvert
afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg.
Stk. 4. Valgstyrerne fører en afstemningsbog. I denne indføres alle væsentlige
oplysninger om afstemningen i afstemningsområdet samt resultatet heraf. Der
føres særskilte afstemningsbøger for valget til kommunalbestyrelsen og til
amtsrådet. Indenrigsministeren fastsætter regler om afstemningsbøgernes
indhold og udformning.

Tilforordnede vælgere

§ 17. Kommunalbestyrelsen vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå
ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét
blandt vælgerne i kommunen.
Stk. 2. Amtsrådet kan vælge et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved forny-
et fintælling af amtsrådsvalget. Valget foregår efter tilsvarende regler som
nævnt i stk. 1.
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Fælles bestemmelser

§ 18. Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer eller tilfor-
ordnet vælger.
Stk. 2. Valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere
har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald.
Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældendes
eventuelle stedfortræder i valgbestyrelsen. Hvis en valgstyrer har forfald, ud-
peger kommunalbestyrelsen en ny valgstyrer.
Stk. 3. Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de til-
forordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne
ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Kapitel 4

Kandidatlister til valgene

Almindelige bestemmelser

§ 19. De, der opstilles til valg, opføres på kandidatlister.
Stk. 2. En kandidatliste til kommunalbestyrelsesvalg skal være underskrevet
af følgende antal vælgere i kommunen som stillere:
1)1 kommuner med indtil 25.000 vælgere ved sidst afholdte kommunale valg:

mindst 25 og højst 50.
2)1 kommuner med 25.000-49.999 vælgere ved sidst afholdte kommunale valg:

mindst 50 og højst 75.
3)1 kommuner med 50.000-99.999 vælgere ved sidst afholdte kommunale valg:

mindst 75 og højst 100.
4)1 kommuner med 100.000 eller flere vælgere ved sidst afholdte kommunale

valg: mindst 100 og højst 125, i Københavns Kommune dog mindst 150 og
højst 200.

Stk. 3. En kandidatliste til amtsrådsvalg skal være underskrevet af mindst 150
og højst 200 vælgere i amtskommunen som stillere, i Bornholms Amtskommu-
ne dog mindst 50 og højst 75.
Stk. 4. En stiller skal senest på valgdagen være fyldt 18 år og skal senest man-
dagen 22 dage før valgdagen
Dhave fast bopæl i kommunen, henholdsvis amtskommunen,
2) have dansk indfødsret, medmindre den pågældende senest på valgdagen har

haft fast bopæl i riget i de forudgående 3 år, og
3) må ikke være umyndiggjort med retsvirkning her i landet.
Stk. 5. Den, der er stiller for flere kandidatlister, kan ikke anses som stiller for
nogen af listerne. En kandidat kan ikke være stiller for en kandidatliste, hvorpå
den pågældende selv er opført som kandidat.
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§ 20. En kandidatliste må højst indeholde fire navne mere end det antal med-
lemmer, der skal vælges i kommunen, henholdsvis amtskommunen, jf. dog
stk. 2.
Stk. 2. Det samlede antal kandidater på lister, der indgår listeforbund, jf. § 37,
må ikke overstige det antal, der er nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Ingen kan være kandidat på mere end én liste, jf. § 29.

§ 21. Senest tirsdagen 8 uger før valgdagen bekendtgør kommunalbestyrelsen,
henholdsvis amtsrådet, i de stedlige dagblade eller lokalaviser
1) antallet af dem, der skal vælges,
2) antallet af stillere for en kandidatliste,
3) fristen for indlevering af kandidatlister og
4) dag og tid for afstemningen.

Indlevering af kandidatlister

§ 22. Senest kl. 12 tirsdagen 4 uger før valgdagen skal kandidatlister være ind-
leveret til formanden for valgbestyrelsen. En kandidatliste kan tidligst indleve-
res tirsdagen 6 uger før valgdagen. Kandidatlister skal indleveres på en formu-
lar, der er godkendt af indenrigsministeren.
Stk. 2. Den, der indleverer en kandidatliste, har ret til at få kvittering for indle-
veringen med angivelse af tidspunktet.

§ 23. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver enkelt kandidats fulde
navn, personnummer, stilling og bopæl. Hvis kandidaten ikke ønsker sig anført
på stemmesedlen med sit fulde navn, skal det angives, hvordan navnet ønskes
anført. Kandidatens efternavn eller mellemnavn samt mindst ét fornavn eller
forbogstav skal altid anføres. Kun mellem- og efternavne, som kandidaten er be-
rettiget til at føre efter navneloven, eller mellemnavne som er anmeldt til folke-
registret, kan anføres på stemmesedlen. I stedet for fornavnet kan anføres et
kaldenavn, der er afledt af fornavnet.
Stk. 2. Kandidaterne skal anføres på kandidatlisten i den rækkefølge, hvori de
ønskes anført på stemmesedlen. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om,
hvorvidt kandidaterne er opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste), jf. § 86,
eller om de er sideordnet opstillet, jf. § 85.
Stk. 3. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om kandidatlistens listebeteg-
nelse. Enkelte bogstaver (A, B, C, osv.) kan ikke anvendes som listebetegnelse.
Listebetegnelsen skal ved kandidaternes underskrift være godkendt af disse.

§ 24. Kandidatlisten skal være underskrevet af det fornødne antal vælgere
som stillerejf. § 19, stk. 2 og 3. Stillerne skal underskrive enten på selve listen
eller på genparter af denne. Genparterne skal i givet fald sammenhæftes med
originalen, inden listen indleveres.
Stk. 2. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn,
personnummer og bopæl. Oplysningerne om stillernes navne og bopæl er offent-
ligt tilgængelige.
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Stk. 3. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, til hvilken stiller valgbe-
styrelsen kan rette henvendelse vedrørende kandidatlisten (den tegningsberet-
tigede stiller).

§ 25. En indleveret kandidatliste kan af alle stillere i forening tilbagekaldes
over for valgbestyrelsens formand senest kl. 12 mandagen 22 dage før valgda-
gen. En vælger, der som stiller har underskrevet en kandidatliste, kan ikke sær-
skilt kalde sin underskrift tilbage, når listen er indleveret til valgbestyrelsens
formand.

Valgbestyrelsens godkendelse af kandidatlisterne

§ 26. Efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister skal valgbesty-
relsen undersøge, om de rettidigt indleverede kandidatlister er gyldige, jf.
§§ 22-24. Valgbestyrelsen skal endvidere undersøge om kandidaterne på hver
enkelt kandidatliste kan godkendes, eller om nogen af kandidaterne skal slet-
tes af kandidatlisterne, jf. §§ 27-30.
Stk. 2. Hvis valgbestyrelsen finder, at en kandidatliste på grund af væsentlige
mangler må erklæres ugyldig, eller at en eller flere kandidater skal slettes af
kandidatlisten efter reglerne i §§ 27-29, skal valgbestyrelsen senest fredagen
25 dage før valgdagen underrette den tegningsberettigede stiller herom. Senest
kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen kan der foretages en afhjælpning af
manglerne eller indleveres en ny kandidatliste. Valgbestyrelsens formand træf-
fer herefter afgørelse om kandidatlistens gyldighed og om godkendelsen af kan-
didaterne. Afgørelsen indføres i valgbogen, og en udskrift heraf sendes til den
tegningsberettigede stiller.

§ 27. En kandidat, der ikke opfylder de valgbarhedsbetingelser, der er angivet
i § 3, skal slettes af kandidatlisten.

§ 28. En kandidat, der efter § 5 ikke har pligt til at lade sig opstille som kandi-
dat, skal slettes af kandidatlisten, såfremt den pågældende senest kl. 12 freda-
gen 25 dage før valgdagen indgiver skriftlig anmodning herom til valgbestyrel-
sens formand.

§ 29. En kandidat, der er opført som kandidat på mere end én kandidatliste,
skal af valgbestyrelsen snarest spørges, hvilken kandidatliste den pågældende
ønsker sig opført på. Såfremt kandidaten ikke straks oplyser dette, foretager
valgbestyrelsen lodtrækning mellem kandidatlisterne, medmindre der for valg-
bestyrelsen er sikre holdepunkter for, hvilken kandidatliste kandidaten fore-
trækker. I så fald godkendes den pågældende som kandidat for denne kandidat-
liste og slettes af den eller de øvrige kandidatlister.

§ 30. Overstiger antallet af kandidater på en kandidatliste det antal, der er an-
givet i § 20, stk. 1, skal valgbestyrelsen slette de overskydende kandidater af
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kandidatlisten. Den kandidat, der er anført nederst på kandidatlisten, slettes
først, derefter den der er anført næstnederst og så fremdeles.
Stk. 2. Overstiger det samlede antal kandidater på kandidatlister, der indgår
listeforbund, det antal kandidater, der er angivet i § 20, stk. 1, nedsættes de en-
kelte listers kandidatantal forholdsmæssigt, jf. stk. 3. De overskydende kandi-
dater på hver liste slettes som angivet i stk. 1.
Stk. 3. Giver den forholdsmæssige fordeling ikke hele tal og derfor, når brøkerne
bortkastes, ikke det tilladte antal kandidater, forhøjes de største brøker, indtil
antallet er nået. Er to eller flere kandidatlister lige berettiget til en kandidat-
plads, foretages lodtrækning ved valgbestyrelsens foranstaltning.

§ 31. Det indføres i valgbogen, hvilke kandidater der er slettet efter reglerne
i § 30, og en udskrift heraf sendes til den tegningsberettigede stiller.

Bogstavbetegnelser for kandidatlister

§ 32. Valgbestyrelsen tildeler de godkendte kandidatlister en bogstavbetegnel-
se efter reglerne i § § 33-36. På stemmesedlen anføres kandidatlisterne med bog-
stavbetegnelsen og i alfabetisk rækkefølge efter denne.

§ 33. Kandidatlister, hvis listebetegnelse er navnet på et parti, der den 1. au-
gust i valgåret er opstillingsberettiget til folketingsvalg, eller i hvis listebeteg-
nelse indgår et sådant navn, skal tildeles partiets bogstavbetegnelse til folke-
tingsvalg. Tilsvarende gælder lister, hvis listebetegnelse er navnet på det tyske
mindretals parti, eller listebetegnelser, hvori dette navn indgår.
Stk. 2. De bogstavbetegnelser, der er omfattet af stk. 1, kan ikke tildeles andre
kandidatlister.
Stk. 3. Snarest muligt efter det tidspunkt, der er anført i stk. 1, bekendtgør in-
denrigsministeren i Statstidende, hvilke bogstavbetegnelser der er tildelt de
partier, der er nævnt i stk. 1.

§ 34. Kandidatlister, der ikke er omfattet af reglerne i § 33, tildeles en af de
bogstavbetegnelser, der ikke er forbeholdt efter reglerne i § 33, stk. 2. Bogstavet
X kan dog ikke tildeles nogen kandidatliste.
Stk. 2. Hvis flere kandidatlister har samme listebetegnelse skal de tildeles sam-
me bogstavbetegnelse. Tilsvarende gælder, hvis flere kandidatlister, bortset fra
en betegnelse der angiver et særligt lokalt eller andet tilhørsforhold, har sam-
me listebetegnelse.

§ 35. Hvis flere kandidatlister skal have tildelt samme bogstavbetegnelse, føjes
et tal til bogstavbetegnelsen (A.l, A.2, A.3 osv.) i den rækkefølge, hvori kandi-
datlisterne er indleveret.
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§ 36. Hvis det ikke er muligt at tildele en bogstavbetegnelse til alle de kandi-
datlister, der er omfattet af reglerne i § 34, gælder følgende:
l)En tidligere indleveret kandidatliste går ved tildelingen af en bogstavbeteg-

nelse forud for en senere indleveret.
2) Kandidatlister, der ikke er tildelt en bogstavbetegnelse, anføres nederst på

stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge efter deres listebetegnelse.

Listeforbund og valgforbund

§ 37. Kandidatlister, der er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte hinan-
den ved at indgå listeforbund. Mellem disse lister kan kun indgås ét listefor-
bund.

§ 38. Kandidatlister, der ikke er tildelt samme bogstavbetegnelse, kan støtte
hinanden ved at indgå valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå ét valg-
forbund.
Stk. 2. Kandidatlister, der har indgået listeforbund, betragtes som én kandidat-
liste ved anvendelse af reglerne i stk. 1.

§ 39. Kandidatlister, der har indgået listeforbund eller valgforbund, betragtes
som én liste ved opgørelsen af, hvor mange mandater der ved valget er tilfaldet
de enkelte kandidatlister, jf. § 81, stk. 2.
Stk. 2. Kandidatlister, der har indgået listeforbund, anføres i samme felt på
stemmesedlen, jf. § 46, stk. 3.

§ 40. Skriftlig anmeldelse om indgåede listeforbund og valgforbund skal indle-
veres til valgbestyrelsens formand senest kl. 12 mandagen 22 dage før valgda-
gen. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af alle de stil-
lere, der har underskrevet kandidatlisten, og af alle kandidater på kandidatli-
sten.
Stk. 2. Stillere og kandidater kan på kandidatlisten skriftligt bemyndige én el-
ler flere stillere til at anmelde listeforbund og valgforbund.

§ 41. En kandidatliste kan trækkes tilbage fra et anmeldt listeforbund eller
valgforbund. Skriftlig meddelelse om tilbagetrækning fra anmeldte listefor-
bund eller valgforbund skal indleveres til valgbestyrelsens formand senest kl.
12 mandagen 22 dage før valgdagen. Meddelelsen skal være underskrevet af li-
stens stillere og kandidater, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Stillere og kandidater kan på kandidatlisten skriftligt bemyndige en el-
ler flere stillere til at give meddelelse om tilbagetrækning fra et anmeldt liste-
forbund eller valgforbund.
Stk. 3. Tilbagetrækning af en kandidatlistes deltagelse i et forbund medfører
ikke, at det anmeldte forbund bortfalder for de øvrige deltagere i forbundet. Til-
svarende gælder i tilfælde af mangler ved anmeldelse af et forbund.
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§ 42. Hvis der er anmeldt listeforbund eller valgforbund i strid med reglerne
i §§ 37-38, gælder følgende:
l)Er der indgået flere listeforbund mellem kandidatlister, der er tildelt samme

bogstavbetegnelse, anses ingen af listeforbundene for indgået.
2) Har en kandidatliste eller et listeforbund indgået flere valgforbund, anses

kandidatlisten, henholdsvis listeforbundet, ikke som deltager i nogen af for-
bundene.

3) Hvis der i et valgforbund indgår flere kandidatlister, der er tildelt samme
bogstavbetegnelse, anses ingen af disse kandidatlister som deltager i valgfor-
bundet, medmindre kandidatlisterne tillige indgår i ét listeforbund.

§ 43. De godkendte kandidatlister, herunder samtlige kandidaters navne, samt
oplysning om anmeldte listeforbund og valgforbund bekendtgøres af kommu-
nalbestyrelsen. Bekendtgørelse sker ved opslag i kommunens folkeregister, når

.. fristen for anmeldelse af liste- og valgforbund er udløbet. Amtsvalgbestyrelsen
underretter de pågældende kommunalbestyrelser om de godkendte kandidatli-
ster og anmeldte forbund til amtsrådsvalget.

Legitimation som tilskudsansøger efter partistøtteloven

§ 44. Samtidig med indleveringen af kandidatlisten til valgbestyrelsens for-
mand kan anmeldes, hvilken forening eller hvilke vælgere i kommunen, hen-
holdsvis amtskommunen, der er berettiget til på kandidatlistens vegne at an-
søge om og modtage tilskud efter lov om økonomisk støtte til politiske partier
mv. Anmeldelsen, der skal være skriftlig, skal være underskrevet af alle de stil-
lere, der har underskrevet kandidatlisten.
Stk. 2. Hvis der ikke sker anmeldelse efter stk. 1, gælder reglerne i nævnte lov
om, hvem der er berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om og modta-
ge tilskud.

Stemmesedler

§ 45. Stemmesedlen skal indeholde bogstavbetegnelsen og listebetegnelsen for
samtlige godkendte kandidatlister til valget i kommunen, henholdsvis amts-
kommunen. Stemmesedlen skal endvidere indeholde navnene på samtlige god-
kendte kandidater på kandidatlisterne, jf. dog § 48.

§ 46. Kandidatlisterne anføres på stemmesedlen i særskilte felter, jf. dog
stk. 3. Felterne anføres i alfabetisk rækkefølge efter bogstavbetegnelsen. Kan-
didatlister, der ikke er tildelt nogen bogstavbetegnelse, jf. § 36, anføres nederst
på stemmesedlen i alfabetisk rækkefølge efter listebetegnelsen.
Stk. 2. Hvis flere kandidatlister er tildelt samme bogstavbetegnelse, anføres de
pågældende kandidatlister i indbyrdes rækkefølge efter det nr., der er tilføjet
bogstavbetegnelsen, jf. dog stk. 3.
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Stk. 3. Kandidatlister, der har indgået listeforbund, anføres i samme felt. Inden
for feltet anføres de enkelte kandidatlister i rubrikker ved siden af hinanden
under den fælles bogstavbetegnelse og listebetegnelse.

§ 47. Kandidaternes navne anføres på stemmesedlen i feltet, henholdsvis ru-
brikken, for den pågældende kandidatliste. Kandidaternes navne anføres i den
rækkefølge, der er angivet på kandidatlisten, enten under hinanden eller i ko-
lonner ved siden af hinanden. Hvis kandidaterne er opstillet i en bestemt ræk-
kefølge (partiliste), sættes foran kandidaternes navne et nr., der angiver denne
rækkefølge.

§ 48. Hvis det af hensyn til stemmesedlens størrelse og overskuelighed er nød-
vendigt, kan indenrigsministeren efter ansøgning fra valgbestyrelsen godken-
de, at kandidaternes navne ikke bliver anført på stemmesedlen til valget i kom-
munen, henholdsvis amtskommunen. Såfremt kandidaternes navne ikke anfø-
res på stemmesedlen, skal stemmesedlen udformes således, at der inden for fel-
tet, henholdsvis rubrikken, for hver kandidatliste er plads til, at vælgeren kan
skrive et kandidatnavn.
Stk. 2. Valgbestyrelsens ansøgning efter stk. 1 skal indsendes til indenrigsmini-
steren snarest muligt efter udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister,
jf. § 22.
Stk. 3.1 forbindelse med meddelelse af godkendelse efter stk. 1 fastsætter inden-
rigsministeren de særlige regler om afstemningen på valgdagen, jf. § 51, stk.
3, § 54, stk. 1 og 2, og § 55, stk. 3, samt om opgørelsen af afstemningen, jf. § 74,
der skal gælde som følge af, at kandidaternes navne ikke anføres på stemmesed-
len.

§ 49. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om stemmesedlens ind-
hold og udformning.

§ 50. Amtsvalgbestyrelsen sørger for, at det nødvendige antal stemmesedler og
opslag til amtsrådsvalget er afleveret til vedkommende kommunalbestyrelser
senest søndagen 2 dage før valgdagen.

Kapitel 5

Afstemning på valgdagen

§ 51. Afstemningen foregår i de samme afstemningsområder som valg til Fol-
ketinget. I hvert afstemningsområde foregår afstemningen på ét afstemnings-
sted.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sørger for lokaler til afstemningen samt for det
fornødne antal stemmerum og stemmekasser. Stemmerum skal være indrettet
således, at der kan afgives stemme, uden at andre kan se, hvorledes vælgeren
stemmer. Stemmerum skal være forsynet med det fornødne udstyr til stemme-
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afgivning. Stemmekasser skal være indrettet således, at ingen stemmeseddel
kan tages ud, uden at stemmekassen åbnes. Stemmekasser skal kunne låses el-
ler forsegles. På hvert afstemningssted skal findes særskilte stemmekasser til
brug ved kommunalbestyrelsesvalg og amtsrådsvalg.
Stk. 3.1 stemmelokalerne skal der være opslag, der angiver samtlige godkendte
kandidatlister til kommunalbestyrelsesvalget og amtsrådsvalget med angivel-
se af disses bogstavbetegnelse og listebetegnelse og med kandidaternes navne
i den rækkefølge, hvori de er anført på stemmesedlen. Opslagene skal tillige in-
deholde oplysning om indgåede listeforbund og valgforbund.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen sørger i øvrigt for, at der på hvert afstemnings-
sted er truffet de fornødne forberedelser til afstemningen, herunder at valgsty-
rerne og de tilforordnede vælgere er gjort bekendt med deres opgaver på valgda-
gen.

§ 52. Afstemningen begynder kl. 9 og fortsætter til kl. 20, og så længe der end-
nu derefter indfinder sig vælgere for at stemme. Afstemningen sluttes, når in-
gen vælger tilkendegiver at ville stemme, uanset at der gives opfordring hertil.
Stk. 2. Inden stemmeafgivningens begyndelse skal tilforordnede vælgere vise
de tilstedeværende, at stemmekasserne er tomme. Derefter skal kasserne
straks låses eller forsegles.

§ 53. Valgret udøves ved personligt fremmøde på afstemningsstedet. Vælgeren
skal inden stemmeafgivningen aflevere sit valgkort til valglisteføreren. Har en
vælger ikke medbragt valgkort, udskrives et valgkort. Vælgeren skal i øvrigt
på forespørgsel give oplysning om navn, bopæl og fødselsdato. Hvis der er tvivl
om en vælgers identitet, skal denne fastslås, om fornødent ved fremlæggelse af
dokumentation herfor. Derefter, og når valglisteføreren har afmærket vælge-
rens navn på valglisten, udleveres til vælgeren én stemmeseddel til kommunal-
bestyrelsesvalget og én stemmeseddel til amtsrådsvalget.
Stk. 2. Såfremt en vælger kun ønsker at benytte den ene af de udleverede stem-
mesedler, skal den stemmeseddel, der ikke ønskes benyttet, tilbageleveres til
den tilforordnede vælger, der registrerer stemmesedlen som tilbageleveret.

§ 54. Stemmeafgivningen sker i stemmerummet, hvor kun vælgeren må være
til stede. På stemmesedlen sætter vælgeren et kryds ved en listebetegnelse eller
et kandidatnavn.
Stk. 2. En vælger kan få ombyttet en stemmeseddel, hvis den er fejlagtigt af-
krydset eller ved uagtsomhed gjort ubrugelig. Ombytning kan ikke ske, efter at
stemmesedlen er lagt i stemmekassen.
Stk. 3. Når stemmeafgivningen er foretaget, sammenfolder vælgeren stemme-
sedlen, således at ingen kan se, hvordan der er stemt. Derefter lægger vælgeren
stemmesedlen i den stemmekasse, der er beregnet dertil, i overværelse af en til-
forordnet vælger.

§ 55. Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende
ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet eller i øvrigt
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foretage stemmeafgivningen på den foreskrevne måde, jf. § 54, kan forlange for-
nøden hjælp til stemmeafgivningen, jf. dog stk. 3. Der kan herved ske de nød-
vendige lempelser i den foreskrevne fremgangsmåde, herunder gives adgang til
at foretage stemmeafgivning umiddelbart uden for stemmelokalet.
Stk. 2. Hjælp til stemmeafgivning ydes af 2 valgstyrere eller tilforordnede væl-
gere. En blind eller svagsynet vælger kan dog forlange hjælp af en person, der
er udpeget af vælgeren selv.
Stk. 3. Hjælp til afkrydsning af en stemmeseddel kan kun ydes, såfremt vælge-
ren umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på
hvilken kandidatliste eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme.

§ 56. Valgstyrerne kan bestemme, at der i stemmelokalet foruden de personer,
som forestår afstemningen, kun må opholde sig vælgere, der skal afgive stem-
me. Endvidere kan valgstyrerne begrænse antallet af tilstedeværende vælgere,
når ordensmæssige hensyn kræver det. Valgstyrerne påser, at vælgerne ikke
udsættes for valgagitation i valglokalerne eller andre steder i umiddelbar til-
knytning hertil. De tilstedeværende skal i øvrigt rette sig efter valgstyrernes
anvisninger.

§ 57. De, der forestår afstemningen, må ikke under afstemningen give en væl-
ger råd eller opfordring med hensyn til, hvilken kandidatliste eller hvilken kan-
didat vælgeren skal stemme på. De må ikke over for uvedkommende oplyse, om
en vælger har været til stede for at afgive stemme, eller i øvrigt oplyse forhold
vedrørende en vælgers stemmeafgivning.
Stk. 2. Ingen uvedkommende må føre systematisk kontrol med, at vælgerne mø-
der og afgiver stemme.

§ 58. Når afstemningen er afsluttet, optælles og sammenbindes i særskilte
pakker for henholdsvis kommunalbestyrelsesvalget og amtsrådsvalget de
stemmesedler, der ikke er udleveret, de stemmesedler, der er tilbageleveret, og
de stemmesedler, der er ombyttet. Derefter foretages stemmeoptælling i over-
ensstemmelse med reglerne i §§ 74-76.

Kapitel 6

Brevstemmeafgivning

Brevstemmeafgivning her i landet

§ 59. Enhver vælger, der er forhindret i at møde frem til afstemningen på valg-
dagen, kan brevstemme på ethvert folkeregister her i landet.

§ 60. Vælgere, der er indlagt på eller optaget i følgende institutioner, kan brev-
stemme i institutionen:
1) Sygehuse.

110



2) Plejehjem, herunder særlige plejehjem, og beskyttede boliger, der drives efter
reglerne i bistandsloven.

3) Daghjem, institutioner for voksne personer med vidtgående fysiske eller psy-
kiske handicap, der drives efter reglerne i bistandsloven, samt døgninstitutio-
ner for voksne, der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser. Kommunal-
bestyrelsen kan dog beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning
på et daghjem, eller at brevstemmeafgivning i en institution i stedet skal ske
efter reglerne i stk. 3 om brevstemmeafgivning i hjemmet.

Stk. 2. Vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens anstalter eller arresthu-
se, kan brevstemme i institutionen.
Stk. 3. Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kun-
ne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet, medmindre de
har mulighed for at stemme i en af de institutioner eller boliger, der er nævnt
i stk. 1. Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal indgives senest kl. 18
torsdagen 12 dage før valgdagen. Anmodningen skal indgives til folkeregistret
i opholdskommunen. Anmodning kan tidligst indgives tirsdagen 4 uger før
valgdagen.
Stk. 4. Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selv-
stændigt afstemningsområde, kan brevstemme på øen.

§ 61. Brevstemmer efter § 60, stk. 1-3, skal afgives til 2 stemmemodtagere, der
er ansat i kommunens forvaltning eller på institutionen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. På de institutioner, der er nævnt i § 60, stk. 1, nr. 2 og 3, kan kun den
ene af stemmemodtagerne være ansat på institutionen.
Stk. 3. På de øer, der er nævnt i § 60, stk. 4, udpeger kommunalbestyrelsen en
eller flere vælgere til at fungere som brevstemmemodtagere.

§ 62. Brevstemmeafgivning her i landet kan finde sted fra tirsdagen 3 uger før
valgdagen, dog senest lørdagen før valgdagen.

Brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland og i udlandet

§ 63. Vælgere, der opholder sig på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme
på de færøske eller grønlandske folkeregistre eller hos en stemmemodtager, der
er udpeget af indenrigsministeren.
Stk. 2. Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme på en dansk diplo-
matisk eller konsulær repræsentation eller hos en stemmemodtager, der er ud-
peget af indenrigsministeren.
Stk. 3. Brevstemmeafgivning kan finde sted fra den 3. tirsdag i august i valg-
året.
Stk. 4. Indenrigsministeren sørger for, at de danske repræsentationer og andre
stemmemodtagere i udlandet bliver underrettet om dagen for afholdelse af de
kommunale valg.
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Brevstemmeafgivning på danske skibe i udenrigsfart
og danske havanlæg

§ 64. Søfolk og passagerer på danske skibe i udenrigsfart samt personer, der er
ansat på danske havanlæg, kan brevstemme på skibet eller havanlægget.
Skibsføreren eller den, som skibsføreren har udpeget, henholdsvis havanlæg-
gets chef eller den, som chefen har udpeget, fungerer som stemmemodtager.
Stk. 2. Brevstemmeafgivning kan finde sted fra den 3. tirsdag i august i valg-
året, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. På danske havanlæg på dansk område kan brevstemmeafgivning finde
sted fra tirsdagen 3 uger før valgdagen, dog senest lørdagen før valgdagen.

§ 65. Indenrigsministeren sørger for, at skibsførere på danske skibe i udenrigs-
fart og chefer på danske havanlæg bliver underrettet om dagen for afholdelse
af de kommunale valg.
Stk. 2. Skibsføreren på et dansk skib i udenrigsfart skal sørge for, at der foreta-
ges brevstemmeafgivning om bord i så rimelig tid forud for valgdagen, at brev-
stemmerne kan komme frem til kommunalbestyrelsen inden afstemningens be-
gyndelse på valgdagen, medmindre tvingende og uopsættelige skibsforretnin-
ger er til hinder herfor. Tilsvarende regler gælder for danske havanlæg.

Brevstemmematerialet

§ 66. Brevstemmematerialet til brevstemmeafgivning her i landet består af en
stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget med tilhørende konvolut, en
stemmeseddel til amtsrådsvalget med tilhørende konvolut samt følgebrev og
yderkuvert. Ved brevstemmeafgivning på Færøerne, i Grønland, i udlandet, på
danske skibe i udenrigsfart og på danske havanlæg anvendes samme brevstem-
memateriale som til folketingsvalg. Indenrigsministeren bestemmer brevstem-
mematerialets nærmere indhold og udformning.
Stk. 2. Indenrigsministeren tilvejebringer brevstemmematerialet. Brevstem-
mematerialet skal til enhver tid findes på folkeregistrene og de danske repræ-
sentationer i udlandet samt om bord i danske skibe i udenrigsfart og på danske
havanlæg uden for dansk område.

Fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning

§ 67. Vælgere, der ønsker at brevstemme, skal vise fornøden legitimation til
brevstemmemodtageren. Herefter udleveres brevstemmematerialet, jf. § 66.
Stk. 2. På stemmesedlen anfører vælgeren listebetegnelsen eller bogstavbeteg-
nelsen for en kandidatliste, der er opstillet i den kommune, henholdsvis amts-
kommune, hvor vælgeren er optaget på valglisten. Ønsker vælgeren at stemme
på en bestemt kandidat, der er opstillet i den pågældende kommune, henholds-
vis amtskommune, anfører vælgeren navnet på kandidaten, eventuelt med til-
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føjelse af listebetegnelsen eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, kan-
didaten er opstillet på.
Stk. 3. Vælgeren udfylder stemmesedlen uden overværelse af andre og lægger
den i konvolutten. Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette
i overværelse af stemmemodtageren, der attesterer stemmeafgivningen.
Stk. 4. Hvis vælgeren ikke er i stand til at udfylde stemmesedlen eller udfylde
og underskrive følgebrevet, skal stemmemodtageren yde den fornødne hjælp, jf.
dog stk. 5. Er der ydet hjælp, skal dette fremgå af følgebrevet.
Stk. 5. Hjælp til udfyldning af stemmesedlen kan kun ydes, såfremt vælgeren
umiddelbart over for den, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvil-
ken kandidatliste eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme.
Stk. 6. Konvolutten med stemmeseddel samt følgebrevet lægges i yderkuverten,
der sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vælgeren er optaget
på valglisten. På yderkuverten skal angives vælgerens navn, fødselsdato og bo-
pæl.

§ 68. Stemmemodtagere må ikke i forbindelse med brevstemmeafgivningen
give en vælger råd eller opfordring med hensyn til, hvilken kandidatliste eller
hvilken kandidat vælgeren skal stemme på. De må ikke over for uvedkommen-
de oplyse, om en vælger har afgivet brevstemme, eller i øvrigt oplyse forhold ved-
rørende en vælgers stemmeafgivning.
Stk. 2. Ingen uvedkommende må føre systematisk kontrol med, om vælgere af-
giver brevstemme.

§ 69. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om tilrettelæggelse og
gennemførelse af brevstemmeafgivning samt om fremgangsmåden ved afgivel-
se af brevstemme.

Modtagelse og kontrol af brevstemmer

§ 70. Kommunalbestyrelsen anfører tidspunktet for modtagelsen af en brev-
stemme på yderkuverten. I en protokol anføres det antal brevstemmer, der mod-
tages, og datoen herfor samt det antal brevstemmer, der videresendes til andre
kommuner, jf. stk. 2, og datoen herfor. Indenrigsministeren fastsætter regler
om protokollens indhold og udformning.
Stk. 2. Hvis afsenderen efter sin bopælsangivelse på yderkuverten har bopæl
i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen straks videresende brevstem-
men til denne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen samler og opgør antallet af brevstemmer for hvert
afstemningsområde i kommunen, hvor afsenderne efter deres bopælsangivelse
på yderkuverterne er optaget på valglisten. Kommunalbestyrelsen sørger for,
at brevstemmerne inden afstemningens begyndelse er afleveret til valgstyrerne
på afstemningsstedet i det pågældende afstemningsområde.
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§ 71. Valgstyrerne gennemgår brevstemmerne, om nødvendigt dagen før valg-
dagen. Yderkuverterne åbnes, og det undersøges, om brevstemmerne kan kom-
me i betragtning.
Stk. 2. En brevstemme kan ikke komme i betragtning, såfremt
1) afsenderen ikke er opført på valglisten eller ikke længere har fast bopæl i

kommunen, henholdsvis amtskommunen,
2) afsenderen er død inden valgdagen,
3) yderkuverten indeholder andet eller mere end ét følgebrev og én konvolut til

hvert af de pågældende valg,
4) der ikke er anvendt det brevstemmemateriale, som indenrigsministeren har

tilvejebragt,
5) den foreskrevne fremgangsmåde ved brevstemmeafgivningen ikke har været

fulgt, eller
6)brevstemmen ikke er afgivet inden for de frister, der er nævnt i § 62, § 63, stk.

3, og § 64, stk. 2 og 3.
Stk. 3. Er der fra samme vælger modtaget mere end én brevstemme til hvert
valg, der kan komme i betragtning, kommer kun den sidst afgivne brevstemme
i betragtning.

§ 72. Når en brevstemme kan komme i betragtning, sættes et mærke ved væl-
gerens navn på valglisten, der angiver, at vælgeren har afgivet brevstemme.
Om fornødent sættes tillige et mærke, der angiver, hvilket af valgene vælgeren
har afgivet brevstemme til. Den uåbnede konvolut og følgebrevet lægges på ny
i yderkuverten og opbevares, indtil afstemningen er afsluttet. Derefter tages
konvolutterne ud af yderkuverterne og lægges i en af stemmekasserne til stem-
mesedler til det pågældende valg. Konvolutterne åbnes først i forbindelse med
stemmeoptællingen.
Stk. 2. Når en brevstemme ikke kan komme i betragtning, anføres årsagen her-
til på yderkuverten, og den uåbnede konvolut og følgebrevet lægges på ny i yder-
kuverten.
Stk. 3. Brevstemmer, der modtages af valgstyrerne efter afstemningens begyn-
delse, påtegnes om modtagelsestidspunktet og kommer ikke i betragtning.

§ 73. En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan
ikke stemme til det eller de pågældende valg ved afstemningen på valgdagen.

Kapitel 7

Opgørelse af afstemningen

Stemmeoptælling på afstemningsstedet

§ 74. Når afstemningen er afsluttet, foretager valgstyrerne og de tilforordnede
vælgere stemmeoptælling på afstemningsstedet. Stemmeoptællingen er offent-
lig. Særskilt for kommunalbestyrelsesvalget og amtsrådsvalget optælles, hvor
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mange stemmer der ved afstemningen er afgivet for hver af kandidatlisterne.
For hvert listeforbund optælles, hvor mange stemmer der anses for afgivet for
listeforbundet. Dette stemmetal sammentælles derefter med stemmetallene for
de enkelte kandidatlister i listeforbundet.
Stk. 2. En stemme er afgivet for den kandidatliste, inden for hvis felt, henholds-
vis rubrik, på stemmesedlen vælgeren har sat kryds. Har vælgeren alene sat
kryds ved den fælles listebetegnelse for de kandidatlister, der har indgået et li-
steforbund, anses stemmen som afgivet for listeforbundet og henføres ikke til
nogen af de kandidatlister, der deltager i listeforbundet.
Stk. 3. En brevstemme er afgivet for den kandidatliste, hvis listebetegnelse eller
bogstavbetegnelse vælgeren har anført på brevstemmesedlen. Har vælgeren på
brevstemmesedlen anført den fælles listebetegnelse eller bogstavbetegnelse for
kandidatlister, der har indgået listeforbund, anses stemmen for afgivet for liste-
forbundet og henføres ikke til nogen af de kandidatlister, der deltager i listefor-
bundet. Har vælgeren på brevstemmesedlen anført navnet på en kandidat, an-
ses stemmen for afgivet for den pågældende kandidatliste.

§ 75. En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig, såfremt
l)den er blank,
2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidatliste eller hvilket liste-

forbund vælgeren har villet give sin stemme,
3) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet, el-

ler
4) der er givet stemmesedlen et særpræg.
Stk. 2. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt
l)den er blank,
2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidatliste eller listeforbund

vælgeren har villet give sin stemme,
3) der på stemmesedlen alene er anført navnet på en person, som ikke er opstil-

let på nogen kandidatliste til valget i den pågældende kommune, henholdsvis
amtskommune,

4) en konvolut indeholder andet eller mere end én stemmeseddel,
5) det må antages, at stemmesedlen ikke er tilvejebragt af indenrigsministeren,

eller
6) der er givet stemmesedlen et særpræg.
Stk. 3. Valgstyrerne anfører i den pågældende afstemningsbog, hvor mange
stemmesedler de har anset for ugyldige og grundene hertil.
Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om bedømmelsen af
stemmesedler, herunder brevstemmesedler.

§ 76. Når stemmeoptællingen for kommunalbestyrelsesvalget, henholdsvis
amtsrådsvalget, er afsluttet, indføres resultatet i den pågældende afstemnings-
bog, der underskrives af valgstyrerne, og resultatet meddeles de tilstedeværen-
de. Formanden for valgstyrerne skal straks meddele resultatet til formanden for
valgbestyrelsen i kommunen, der straks herefter giver meddelelse til forman-
den for amtsvalgbestyrelsen om resultatet af afstemningen til amtsrådsvalget.
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Stk. 2. Stemmematerialet sammenpakkes og afleveres til kommunalbestyrel-
sen.

Fintælling

§ 77. Senest dagen efter at afstemningen har fundet sted, foretager valgbesty-
relsen i kommunen den endelige opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen
(fintælling) såvel til kommunalbestyrelsesvalget som til amtsrådsvalget. Fin-
tællingen er offentlig.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sørger for, at afstemningsbøgerne, stemmesedler-
ne, brevstemmematerialet samt de benyttede valglister og valgkort er til stede
ved fintællingen.

§ 78. Fintællingen foretages særskilt for kommunalbestyrelsesvalget og amts-
rådsvalget efter reglerne i stk. 2-6.
Stk. 2. For hvert afstemningsområde foretager valgbestyrelsen en ny optælling
og bedømmelse af de afgivne stemmesedler efter reglerne i §§ 74-75. Resulta-
terne af optællingerne indføres i den pågældende valgbog. Derefter opgøres,
hvor mange stemmer der i hele kommunen, henholdsvis amtskommunen, er til-
faldet hver kandidatliste. For hvert listeforbund opgøres, hvor mange stemmer
der i hele kommunen, henholdsvis amtskommunen, anses afgivet for listefor-
bundet. Dette stemmetal sammentælles med stemmetallene for de enkelte kan-
didatlister i listeforbundet. Resultatet indføres i valgbogen og meddeles de til-
stedeværende.
Stk. 3. Der foretages samtidig en opgørelse for hele kommunen, henholdsvis
amtskommunen, af antallet af personlige stemmer for hver kandidat samt an-
tallet af listestemmer for hver kandidatliste.
Stk. 4. Har vælgeren sat kryds ud for navnet på en kandidat eller såvel ud for
navnet på en kandidat som ud for betegnelsen for den kandidatliste, kandidaten
er opstillet på, anses stemmesedlen som afgivet for kandidaten (personlig stem-
me). Tilsvarende gælder, hvis vælgeren på brevstemmesedlen har anført navnet
på en kandidat eller såvel navnet på en kandidat som listebetegnelsen eller bog-
stavbetegnelsen for den kandidatliste, kandidaten er opstillet på.
Stk. 5. Har vælgeren sat kryds ud for betegnelsen for en kandidatliste eller in-
den for kandidatlistens felt, henholdsvis rubrik, på en sådan måde at det ikke
med sikkerhed fremgår, hvilken af kandidatlistens kandidater vælgeren har
villet give sin stemme, anses stemmesedlen for afgivet for kandidatlisten (liste-
stemme). Tilsvarende gælder, hvis vælgeren på brevstemmesedlen har anført li-
stebetegnelsen eller bogstavbetegnelsen for en kandidatliste eller navnene på
flere kandidater opstillet på samme kandidatliste.
Stk. 6. Resultatet af opgørelsen af afstemningen indføres i den pågældende
valgbog. Valgbogen for amtsrådsvalget sendes snarest til formanden for amts-
valgbestyrelsen.
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Kapitel 8

Opgørelsen af valget

§ 79. Valgbestyrelsen foretager opgørelsen af valget senest dagen efter, at fin-
tællingen har fundet sted. Opgørelsen af amtsrådsvalget foretages på grundlag
af de valgbøger for amtsrådsvalget, som amtsvalgbestyrelsen har modtaget fra
valgbestyrelsen i kommunerne, jf. dog § 80.

§ 80. Amtsvalgbestyrelsen kan beslutte at ville foretage en fornyet fintælling
af de stemmesedler, der er afgivet til amtsrådsvalget. Den fornyede fintælling
kan vedrøre alle stemmesedler eller bestemte grupper af stemmesedler.
Stk. 2. Hvis amtsvalgbestyrelsen før valgdagen har truffet beslutning om at
foretage fornyet fintælling, skal valgbestyrelsen i de pågældende kommuner
sørge for, at stemmesedlerne til amtsrådsvalget sendes til amtsvalgbestyrelsen
senest dagen efter fintællingen. Hvis amtsvalgbestyrelsen efter valget træffer
beslutning om at foretage en fornyet fintælling, skal stemmesedlerne til amts-
rådsvalget sendes til amtsvalgbestyrelsen senest dagen efter, at kommunalbe-
styrelsen har modtaget underretning om amtsvalgbestyrelsens beslutning.
Stk. 3. Inden fremsendelsen til amtsvalgbestyrelsen skal stemmesedlerne være
sammenbundet og pakket, som angivet i § 88, stk. 1, nr. 2-6.
Stk. 4.1 de tilfælde, hvor amtsvalgbestyrelsen foretager fornyet fintælling, læg-
ges resultatet af denne til grund for amtsvalgbestyrelsens opgørelse af amtsråd-
valget.

Mandaternes fordeling på kandidatlister

§ 81. For hvert valgforbund sammenlægges stemmetallene for de kandidatli-
ster og listeforbund, der har indgået valgforbundet.
Stk. 2. Det samlede stemmetal for hvert valgforbund, det samlede stemmetal for
hvert listeforbund, der ikke har indgået valgforbund, samt stemmetallet for
hver kandidatliste, der hverken har indgået listeforbund eller valgforbund, di-
videres med 1, 2, 3 osv., indtil der er foretaget et så stort antal divisioner som
det antal mandater, der højst kan ventes at tilfalde valgforbundet, listeforbun-
det eller kandidatlisten. Det valgforbund, det listeforbund eller den kandidatli-
ste, der har den største af de fremkomne kvotienter, får det første mandat i kom-
munalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet. Den næststørste kvotient giver ret
til det andet mandat og så fremdeles, indtil alle mandater i kommunalbestyrel-
sen, henholdsvis amtsrådet, er fordelt. Er kvotienterne lige store, foretages lod-
trækning.
Stk. 3. Er der tilfaldet et valgforbund, et listeforbund eller en kandidatliste flere
mandater end det samlede antal kandidater, der er opstillet på de kandidatli-
ster og listeforbund, der indgår i valgforbundet, henholdsvis listeforbundet og
kandidatlisten, overføres det eller de overskydende mandater til det valgfor-
bund, det listeforbund eller den kandidatliste, der efter beregningerne i stk. 2
er nærmest berettiget til yderligere mandater.
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§ 82. Det antal mandater, der er tilfaldet et valgforbund, fordeles mellem de
kandidatlister og listeforbund, hvoraf valgforbundet består, jf. § 81, stk. 1, efter
den fremgangsmåde der er angivet i § 81, stk. 2.
Stk. 2. Er der tilfaldet en kandidatliste eller et listeforbund, der har indgået
valgforbund, flere mandater end antallet af kandidater på kandidatlisten, hen-
holdsvis det samlede antal kandidater i listeforbundet, overføres det eller de
overskydende mandater til den kandidatliste eller det listeforbund i valgfor-
bundet, der efter beregningerne i stk. 1 er nærmest berettiget til yderligere
mandater.

§ 83. Det antal mandater, der er tilfaldet et listeforbund, jf. § 81, stk. 2 og 3,
og § 82, fordeles mellem kandidatlisterne i listeforbundet efter den fremgangs-
måde, der er angivet i § 81, stk. 2.
Stk. 2. Er der tilfaldet en af kandidatlisterne i listeforbundet flere mandater
end antallet af kandidater på kandidatlisten, overføres det eller de overskyden-
de mandater til den af de øvrige kandidatlister i listeforbundet, der efter bereg-
ningerne i stk. 1 er nærmest berettiget til yderligere mandater.

Kandidatudvælgelsen

§ 84. På grundlag af optællingen af kandidaternes personlige stemmer og an-
tallet af listestemmer, jf. § 78, stk. 2-5, opgøres det, hvilke af en kandidatlistes
kandidater der har opnået valg.

§ 85. Er kandidaterne sideordnet opstillet, jf. § 23, stk. 2, tilfalder kandidatli-
stens mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige
stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretager valgbestyrelsen lodtrækning.

§ 86. Er kandidaterne opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste), jf. § 23,
stk. 2, foretages opgørelsen af, hvilke kandidater der er valgt, på følgende måde:
1)Kandidatlistens samlede stemmetal, jf. § 78, stk. 2, divideres med et tal, der

er én større end det antal mandater, der er tilfaldet kandidatlisten. Det der-
ved fremkomne tal forhøjes, uanset om det er et helt tal, til det næste hele tal.
Dette tal er herefter kandidatlistens fordelingstal.

2) Kandidater, der har opnået et personligt stemmetal, der er lig med eller stør-
re end fordelingstallet, er valgt.

3) Kandidater, der har opnået færre personlige stemmer end fordelingstallet,
tildeles i rækkefølge efter deres nummer på partilisten og så langt listestem-
merne rækker et så stort antal stemmer, at summen af personlige stemmer
og listestemmer udgør fordelingstallet. Kandidater, der på denne måde opnår
et stemmetal, der er lig med fordelingstallet, er valgt.

4) Opnås det ikke herved at få besat de mandater, der er tilfaldet kandidatlisten,
er de øvrige kandidater valgt i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede
stemmetal (personlige stemmer og listestemmer tilsammen). Har to eller fle-
re kandidater opnået samme stemmetal, er den eller de kandidater, der står
først på partilisten, valgt.
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Stk. 2. Kandidater, der er valgt efter stk. 1, nr. 2 og 3, er valgt i partilistens ræk-
kefølge.

§ 87. Resultatet af opgørelsen af valget, herunder kandidatudvælgelsen, indfø-
res i valgbogen.

§ 88. Valgbestyrelsen i kommunen underskriver valgbogen straks efter valgets
opgørelse og afleverer den til kommunalbestyrelsen. I særskilte pakker sam-
menbindes
1) valgkortene,
2) de stemmesedler, der ikke er udleveret,
3) de stemmesedler, der er tilbageleveret,
4) de stemmesedler, der er ombyttet,
5) de afgivne blanke og andre ugyldige stemmesedler,
6) de gyldige stemmesedler, således at de personlige stemmer for hver kandidat

og listestemmerne for hver kandidatliste samles i pakker for sig, og
7) brevstemmematerialet.
Stk. 2. Hver pakke påtegnes om indholdet og forsegles. Pakkerne og det øvrige
valgmateriale opbevares og tilintetgøres efter reglerne i § 104.
Stk. 3. Senest dagen efter valgets opgørelse sender valgbestyrelsen en kopi af
valgbogen til indenrigsministeren.

§ 89. Amtsvalgbestyrelsen underskriver valgbogen straks efter valgets opgø-
relse og afleverer den til amtsrådet.
Stk. 2. Hvis amtsvalgbestyrelsen har foretaget en fornyet fintælling, jf. § 80,
sammenbindes og pakkes stemmesedlerne til amtsrådsvalget som angivet i
§ 88, stk. 1 og 2, og opbevares og tilintetgøres af amtsrådet efter reglerne i § 104.
Stk. 3. Senest dagen efter valgets opgørelse sender amtsvalgbestyrelsen en kopi
af valgbogen til indenrigsministeren.

§ 90. Valgbestyrelsen underretter de valgte om, at de er valgt.
Stk. 2. En valgt kandidat, der ikke er valgbar på grund af straf, skal senest 10
dage efter valgdagen underrette formanden for kommunalbestyrelsen, hen-
holdsvis amtsrådet, herom.

§ 91. De ikke valgte kandidater er stedfortrædere for de valgte af samme liste.
I de tilfælde, der er nævnt i § 92, stk. 5, 2. pkt, § 96, 2. pkt., og § 103, betragtes
de ikke valgte tillige som stedfortrædere for de valgte af en anden liste.
Stk. 2. Valgbestyrelsen underretter de ikke valgte kandidater om, at de er sted-
fortrædere for de valgte af samme liste med angivelse af rækkefølgen på sted-
fortræderlisten.
Stk. 3. En stedfortræder indtræder i kommunalbestyrelsen, henholdsvis amts-
rådet, i de tilfælde der er nævnt i § 92, stk. 5, § 96 og § 103, og i øvrigt efter
de regler herom, der er fastsat i lov om kommunernes styrelse. Stedfortræderne
indtræder i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes stemmetal, jf. § 85
og § 86, stk. 1, nr. 4.
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Kapitel 9

Fritagelse for valg. Valgklager

§ 92. Enhver, der er valgbar, har pligt til at modtage valg, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, skal efter anmodning fra
den valgte meddele fritagelse for valget, såfremt den valgte på grund af sin
helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lig-
nende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for valget.
Stk. 3. Anmodning om fritagelse for valg skal indgives skriftligt til kommunal-
bestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, inden 10 dage efter valgdagen. Kommu-
nalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, tager stilling til anmodningen på et
møde, der afholdes snarest efter fristens udløb.
Stk. 4. Afslag på en anmodning om fritagelse for valg kan af den valgte indbrin-
ges for indenrigsministeren inden 14 dage efter, at afslaget er givet.
Stk. 5. Såfremt en valgt kandidat ikke er valgbar eller fritages for at modtage
valg, indtræder stedfortræderen efter reglerne i § 91 i den pågældendes sted.
Er der ingen stedfortræder på den pågældende kandidatliste, overføres manda-
tet til den kandidatliste, der efter reglerne i § 81, stk. 3, § 82, stk. 2, og § 83,
stk. 2, er nærmest berettiget til yderligere mandater.

§ 93. Enhver vælger i kommunen, henholdsvis amtskommunen, kan klage
over valget. Klager skal indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, henholds-
vis amtsrådet, senest ugedagen efter valgdagen. Klager afgøres på et møde, der
afholdes snarest efter klagefristens udløb.

§ 94. Afgørelser efter § 93 kan indbringes for indenrigsministeren af enhver
vælger i kommunen, henholdsvis amtskommunen, inden 14 dage efter at afgø-
relsen er meddelt klageren.

§ 95. Hvis den endelige afgørelse af en klage over valget går ud på, at afstemnin-
gen erklæres ugyldig, skal der snarest muligt afholdes omvalg.
Stk. 2. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret og var optaget på
valglisten på den almindelige valgdag, afgive stemme. Omvalg afholdes i øvrigt
efter samme regler som valget på den almindelige valgdag.

§ 96. Hvis den endelige afgørelse af en klage over valget går ud på, at et eller
flere medlemmers valg erklæres ugyldigt, indtræder vedkommende stedfortræ-
der efter reglerne i § 91. Er der ingen stedfortræder på den pågældende kandi-
datliste, overføres mandatet til den kandidatliste, der efter reglerne i § 81, stk.
3, § 82, stk. 2, og § 83, stk. 2, er nærmest berettiget til yderligere mandater.
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Kapitel 10

Den nyvalgte kommunalbestyrelse og det nyvalgte amtsråd

§ 97. Når kommunale valg har været afholdt, tiltræder den nyvalgte kommu-
nalbestyrelse, henholdsvis det nyvalgte amtsråd, den 1. januar i året efter valg-
året, og de hidtidige medlemmer fratræder den 31. december i valgåret, jf. dog
stk. 2.
Stk. 2. Såfremt der inden den 31. december i valgåret er truffet endelig afgørelse
om, at der skal afholdes omvalg, jf. § 95, tiltræder den nyvalgte kommunalbe-
styrelse, henholdsvis det nyvalgte amtsråd, ikke, og de hidtige medlemmer fra-
træder først, når der har været afholdt omvalg, og det er endeligt afgjort, at der
ikke skal afholdes fornyet omvalg.

§ 98. Hvis indenrigsministeren efter den 31. december i valgåret træffer afgø-
relse om, at afstemningen erklæres ugyldig, skal den nyvalgte kommunalbesty-
relse, henholdsvis det nyvalgte amtsråd, forblive i virksomhed, indtil der har
været afholdt omvalg, og det er endeligt afgjort, at der ikke skal afholdes fornyet
omvalg.

§ 99. I de tilfælde, der er nævnt i § 98, kan den nyvalgte kommunalbestyrelse,
henholdsvis det nyvalgte amtsråd, ikke uden tilsynsmyndighedens samtykke
afholde andre udgifter end fastsat i det budget, som den fratrådte kommunalbe-
styrelse, henholdsvis det fratrådte amtsråd, har vedtaget, eller i øvrigt indgå
nogen forpligtelse, som ikke er hjemlet i dette budget, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsfor-
skrift, omfattes ikke af stk. 1.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 har virkning fra det tidspunkt, da indenrigsmini-
sterens afgørelse er meddelt kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet.
Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor den hidtidige
kommunalbestyrelse, henholdsvis det hidtidige amtsråd, efter bestemmelsen i
§ 97, stk. 2, ikke er fratrådt den 31. december i valgåret.

Kapitel 11

Medlemmers udtræden og stedfortræderes
indtræden i valgperioden

§ 100. Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder medlemmet af kommunal-
bestyrelsen, henholdsvis amtsrådet, jf. dog § 101.
Stk. 2. Spørgsmålet, om et medlem har mistet sin valgbarhed, afgøres af kom-
munalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet.
Stk. 3. Hvis et medlem er eller kommer i en situation, hvor der opstår spørgsmål
om, at medlemmet har mistet sin valgbarhed, skal medlemmet underrette kom-
munalbestyrelsens, henholdsvis amtsrådets, formand herom.
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Stk. 4. Den, der ikke er valgbar, kan ikke indtræde som stedfortræder. Tilsva-
rende gælder den, der på valgdagen ikke var valgbar på grund af straf, jf. § 4.

§ 101. Et medlem, der udtræder som følge af midlertidig fraflytning fra kom-
munen, henholdsvis amtskommunen, kan genindtræde i kommunalbestyrel-
sen, henholdsvis amtsrådet, når den pågældende på ny tager fast bopæl i kom-
munen, henholdsvis amtskommunen, og såfremt dette sker senest 6 måneder
efter fraflytningen.
Stk. 2. Hvis et medlem ønsker at genindtræde efter reglerne i stk. 1, skal den
pågældende inden sin midlertidige fraflytning give kommunalbestyrelsen,
henholdsvis amtsrådet, underretning herom.

§ 102. Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt
medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt
hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for
medlemskabet.
Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes,
træffes af kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet.
Stk. 3. Afslag på anmodning om fritagelse efter stk. 1 kan indbringes for inden-
rigsministeren af det pågældende medlem inden 14 dage efter, at afslaget er gi-
vet.

§ 103. Når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, indtræder ved-
kommende stedfortræder efter reglerne i § 91 i det pågældende medlems sted.
Er der ingen stedfortræder på den pågældende kandidatliste, overføres manda-
tet til den kandidatliste, der efter reglerne i § 81, stk. 3, § 82, stk. 2, og § 83,
stk. 2, er nærmest berettiget til yderligere mandater.

Kapitel 12

Forskellige bestemmelser

§ 104. Kommunalbestyrelsen opbevarer valgbogen til kommunalbestyrelses-
valget, afstemningsbøgerne, valglisterne, valgkortene, stemmesedlerne samt
øvrigt valgmateriale, som kommunalbestyrelsen eller valgbestyrelsen har
modtaget i forbindelse med kommunalbestyrelsesvalget, jf. dog stk. 2, 2. pkt.
Stk. 2. Amtsrådet opbevarer valgbogen til amtsrådsvalget samt øvrigt valgma-
teriale, som amtsrådet eller valgbestyrelsen har modtaget i forbindelse med
amtsrådsvalget. Har amtsvalgbestyrelsen foretaget en fornyet fintælling, opbe-
varer amtsrådet stemmesedlerne til amtsrådsvalget, jf. § 89, stk. 2.
Stk. 3. Valglisterne, valgkortene og stemmesedlerne, herunder brevstemmema-
teriale, skal tilintetgøres, når klagefristen er udløbet, jf. § 93, og eventuelle kla-
ger over valget er endeligt afgjort. Øvrigt valgmateriale skal opbevares efter
reglerne i lov om kommunernes styrelse.
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§ 105. Udgifterne ved kommunale valg afholdes af kommunerne, jf. dog stk.
2-4.
Stk. 2. Amtskommunerne afholder udgifterne til de foranstaltninger, som efter
denne lov påhviler amtsrådet eller amtskommunens valgbestyrelse. Ved om-
valg til amtsrådet afholdes samtlige udgifter til valget af amtskommunen, jf.
dog stk. 3 og 4.
Stk. 3. Udgifterne til brevstemmematerialet afholdes af statskassen.
Stk. 4. Udgifter til porto til forsendelse af brevstemmer afholdes af den myndig-
hed, institution, skib eller havanlæg, som stemmemodtageren repræsenterer.

§ 106. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes
den, der overtræder § 57, § 65, stk. 2, eller § 68 med bøde eller hæfte.
Stk. 2.1 regler, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for over-
trædelse af bestemmelser i reglerne.

§ 107. Justitsministeren kan fastsætte regler til sikring af, at der ikke på eller
ud til offentlig vej eller plads udøves valgagitation på en måde, der forstyrrer
den offentlige orden. I reglerne kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse
af bestemmelser i reglerne.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 108. Loven træder i kraft den 1. januar 1989 og har virkning for de kommu-
nale valg, der afholdes den 21. november 1989.
Stk. 2. Lov om kommunale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 139 af 26. marts 1985,
ophæves.
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BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

Bemærkninger til kapitel 1. Valgret og valgbarhed

Til §§ 1-2
Bestemmelsen i § 1 om valgretsbetingelserne svarer til gældende lovs § 1, mens
bestemmelsen i § 2 om optagelse på valglisten og bopæl i kommunen, henholds-
vis amtskommunen, på valgdagen som betingelse for at udøve valgret svarer til
gældende lovs § 5.

Til §3
Bestemmelserne i § 3, der indeholder reglerne om tidspunktet for valgbarheds-
betingelsernes opfyldelse, svarer til gældende lovs § 12 c, stk. 2. Fristerne er dog
forlænget fra 8 dage før valgdagen til 22 dage før valgdagen som en konsekvens
af forlængelse af fristen for indlevering af kandidatlister fra 14 dage før valgda-
gen til 4 uger før valgdagen, jf. nedenfor i bemærkningerne til § 22.

Til §4
Bestemmelsen indeholder reglerne om straffes betydning for valgbarheden til
kommunale råd. Det foreslås, at det hidtil gældende værdighedskrav erstattes
af regler om, at ubetinget frihedsstraf på 30 dage eller derover eller frihedsbe-
røvelse efter straffelovens §§ 68-70 medfører tab af valgbarhed. Når straffen el-
ler frihedsberøvelsen er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet, medfører
den ikke tab af valgbarhed. Ved prøveløsladelse anses straffen for endelig udstå-
et. Indsættes en prøveløsladt til udståelse af reststraffen, indtræder på ny tab
af valgbarhed. Ved benådning eftergives en straf. Straf kan bortfalde som følge
af afkriminalisering eller forældelse. Om den nærmere baggrund for forslaget
henvises til de almindelige bemærkninger. Endvidere henvises til bemærknin-
gerne nedenfor til §§ 90, 92 og 100.

Bestemmelsen i § 4, stk. 3, om, at opstilling som kandidat altid kan ske uanset
indsigelser om manglende valgbarhed på grund afstraf, svarer til den hidtidige
bestemmelse i § 12 c, stk. 2, sidste pkt. Reglen om opstilling trods indsigelser
om manglende valgbarhed på grund af straf foreslås opretholdt, fordi det vil væ-
re uhensigtsmæssigt at pålægge valgbestyrelsen at undersøge, om kandidater-
ne eventuelt måtte mangle valgbarhed på grund afstraf. Hvis en kandidat, der
mangler valgbarhed på grund af straf, bliver valgt, vil valget af den pågælden-
de ikke kunne godkendes, jf. § 90, stk. 2, og § 92, stk. 5, og bemærkningerne
hertil.

Tin 5
Bestemmelsen, der indeholder regler om fritagelse for pligten til at lade sig op-
stille, svarer til gældende lovs § 12, stk. 2, dog med den ændring, at pligten til
opstilling anses for bortfaldet, når den pågældende har været medlem enten af
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en kommunalbestyrelse eller af et amtsråd i 2 hele sammenhængende valgperi-
oder. Efter de gældende regler genopstår opstillingspligten, når der er forløbet
2 valgperioder, siden den pågældende sidst var medlem. I øvrigt henvises til be-
mærkningerne nedenfor til § 92.

Til §6
Bestemmelsen om valgperioden svarer til gældende lovs §§ 4 og 37.

Valgdagen, der efter den gældende lov er en af indenrigsministeren fastsat dag,
der skal være en tirsdag, i den sidste halvdel af november måned, foreslås fast-
sat i loven til den 3. tirsdag i november måned.

Valgdagen foreslås fastlagt til den 3. tirsdag i november måned, fremfor den 4.
tirsdag, fordi der af hensyn til afgørelsen af eventuelle valgklager bør være et
passende tidsrum mellem valgdagen og tidspunktet for afholdelse af det konsti-
tuerende møde. Efter § 6 i lov om kommunernes styrelse skal det konstitueren-
de møde afholdes i perioden 1.-15. december i det år, hvor der har været afholdt
valg. Efter forslaget skal de næste kommunale valg afholdes den 21. november
1989.

Bemærkninger til kapitel 2. Valglister og valgkort

Til§ 7
Bestemmelsen, der indeholder den almindelige regel om, på hvilken valgliste
en vælger skal optages, svarer til gældende lovs § 6, idet bestemmelsen dog er
ændret således, at det er anført, at optagelse på valglisten skal ske i den kom-
mune, hvor vælgeren er tilmeldt folkeregistret, mens det i gældende lov er an-
ført, at vælgerne skal optages på valglisten i den kommune, hvor de har fast bo-
pæl. Ændringen svarer til den ændring, der er gennemført ved den nye folke-
tingsvalglovs § 15, og tager højde for de tilfælde, hvor der ikke er sammenfald
mellem en vælgers folkeregister- og bopælskommune, idet vælgeren i så fald
skal optages på valglisten i folkeregisterkommunen.

Til §§ 8-9
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om udarbejdelse af valglister, svarer
med enkelte sproglige ændringer til gældende lovs §§ 7-8. Benævnelsen "ho-
vedvalglisten" er således ændret til "hovedlisten", og benævnelsen "supple-
mentsvalglisten" er ændret til "tilflytterlisten". Hovedlisten og tilflytterlisten
udgør tilsammen valglisten.

Til § 10
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om udsendelse af valgkort, svarer til
gældende lovs § 9.
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Til §§ 11-12
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om bekendtgørelse om udsendelse af
valgkort, behandling af indsigelser samt om berigtigelse af valglisten, svarer
til gældende lovs §§ 8 a, 9 a, og 9 b.

Bemærkninger til kapitel 3. Valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordne-
de vælgere

Til §§13-14
Bestemmelsen i § 13, stk. 1, fastslår, at der senest 8 uger før valgdagen skal væl-
ges en valgbestyrelse for hver kommune og amtskommune. Bestemmelserne i
§ 13, stk. 2 og 3, indeholder en kort beskrivelse af valgbestyrelsens opgaver i
kommunerne, henholdsvis amtskommunerne. § 14, stk. 1, indeholder reglerne
om valgbestyrelsens medlemstal, valg og sammensætning. § 14, stk. 2, indehol-
der en regel om valg af næstformand for valgbestyrelsen.

I den gældende lov findes de tilsvarende bestemmelser i § 10, stk. 1 og 2, og §
38, stk. 1.1 forhold til de gældende regler indeholder §§ 13 og 14 følgende æn-
dringer:

1) Det bestemmes, at medlemstallet højst kan udgøre 7, svarende til det højeste
medlemstal i økonomiudvalget, jf. § 18, stk. 1, i lov om kommunernes styrel-
se. Mindsteantallet er som hidtil fastsat til 5.

2) Valgbestyrelsens opgaver er - ligesom i den nye folketingsvalglov - angivet
til bestemt afgrænsede opgaver (modtagelse af kandidatlister mv., tilveje-
bringelse af stemmesedler og opslag, fintælling (for så vidt angår den kom-
munale valgbestyrelse) samt opgørelsen af valget), mens alle andre forbere-
delser til valget påhviler kommunalbestyrelsen, henholdsvis amtsrådet.

3) For så vidt angår Københavns Kommune fastsættes udtrykkeligt, at borg-
mesteren for den afdeling, hvorunder offentlige valg er henlagt, skal være
formand for valgbestyrelsen, samt at valgbestyrelsens medlemmer og sted-
fortrædere skal vælges blandt Magistratens og Borgerrepræsentationens
medlemmer.

4) Bestemmelsen om udpegelse af stedfortrædere er ændret til en"kan"
bestemmelse under hensyn til, at det samlede medlemstal i enkelte kommu-
nalbestyrelser ikke er stort nok til, at der både kan vælges 5, henholdsvis
7, medlemmer og stedfortrædere.

5) Reglen om, at der skal vælges en næstformand for valgbestyrelsen er ny. Reg-
len svarer til den tilsvarende bestemmelse i den nye folketingsvalglov.

Herudover kan nævnes, at det nu fremgår udtrykkeligt, jf. § 14, stk. 1, at valg-
bestyrelsen skal vælges ved forholdstalsvalg, samt at den gruppe, der har valgt
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et medlem, tillige kan udpege en stedfortræder. Borgmesteren, henholdsvis
amtsborgmesteren, er som hidtil født formand for valgbestyrelsen. Ifølge § 25,
stk. 2, i lov om kommunernes styrelse regnes borgmesterens plads som den ene
af de pladser, der kan tilkomme den gruppe i kommunalbestyrelsen (amts-
rådet), hvortil borgmesteren hører, og den fragår derfor i det antal pladser, som
denne gruppe skal besætte.

Det bemærkes, at kandidater til valget - i modsætning til hvad der gælder ved
folketingsvalg - ikke er udelukket fra at være medlem af valgbestyrelsen.

Til § 15
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om de opgaver, der påhviler valgbesty-
relsens formand, samt om valgbogen, svarer til gældende lovs § 10, stk. 4-7, og
§ 38, stk. 1, 3.-4. pkt. Beskrivelsen af valgbogens indhold er dog væsentligt af-
kortet, idet indenrigsministeren fastsætter regler om valgbogens indhold. Det
er udtrykkeligt anført, at valgbestyrelsen i kommunerne skal føre særskilte
valgbøger for kommunalbestyrelsesvalget og amtsrådsvalget.

Til § 16
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om valg af valgstyrere, svarer til gæl-
dende lovs § 14, stk. 4-5, med nedennævnte undtagelser.

Der stilles ikke mere krav om, at nogle af valgstyrerne skal vælges blandt kom-
munalbestyrelsens medlemmer, selv om det i mange tilfælde vil være formåls-
tjenligt.

Det fastslås, at formændene for valgstyrerne vælges under ét ved forholdstals-
valg. Efter gældende lov er det uklart, om hver valgstyrerformand skal vælges
ved flertalsvalg, eller om de skal vælges under ét ved forholdstalsvalg. Spørgs-
målet om, hvor de enkelte valgstyrere skal gøre tjeneste, afgøres i mangel af
enighed af kommunalbestyrelsen ved almindelig flertalsafgørelse.

Det foreslås, at den "valgbog", valgstyrerne skal føre, for fremtiden benævnes
"afstemningsbog" for at undgå forveksling med valgbestyrelsens valgbog. Det
foreslås, at indenrigsministeren skal fastsætte regler om afstemningsbogens
indhold og udformning, hvilket svarer til praksis. Den hidtidige bestemmelse
om, at afstemningsbogen skal stadfæstes af kommunalbestyrelsen, foreslås op-
hævet, da den må anses for overflødig. Det er udtrykkeligt anført, at der skal
føres særskilte afstemningsbøger for kommunalbestyrelsesvalget og amtsråds-
valget.

Til § 17
Bestemmelsen i § 17, stk. 1, der indeholder reglerne om de tilforordnede vælge-
re, svarer til gældende lovs § 17, stk. 2. Selvom det nu alene nævnes i lovtek-
sten, at valg af tilforordnede vælgere sker ved forholdstalsvalg, er der ikke no-
get i vejen for, at de - her som andetsteds hvor forholdstalsvalgmåden er fore-
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skrevet - udpeges i enighed af kommunalbestyrelsen. Med hensyn til "tjeneste-
stedet" for de enkelte tilforordnede vælgere bemærkes, at afgørelse herom i
mangel af enighed træffes af kommunalbestyrelsen ved almindelig flertalsaf-
gørelse. Det samme gælder vedrørende valgstyrernes "tjenestested", jf. be-
mærkningerne ovenfor til § 16.

Bestemmelsen i § 17, stk. 2, hvorefter amtsrådet kan vælge tilforordnede vælge-
re, er ny. Bestemmelsen vil kunne have praktisk betydning i de tilfælde, hvor
amtsrådet (amtsvalgbestyrelsen) på forhånd har besluttet at foretage fornyet
fintælling.

Til § 18
Bestemmelsen i § 18, stk. 1, om at hvervet som valgstyrer eller tilforordnet væl-
ger er et borgerligt ombud, svarer til de gældende regler i § 14, stk. 5, og § 17,
stk. 2. Af reglerne i den kommunale styrelseslov følger, at et kommunalbesty-
relsesmedlem (amtsrådsmedlem) er pligtig at påtage sig hvervet som medlem
af valgbestyrelsen.

Bestemmelsen i § 18, stk. 3, om diæter svarer til gældende lovs § 14, stk. 6. Det
foreslås dog, at der skal ydes diæter ikke blot for virksomhed på valgdagen, men
for virksomhed i forbindelse med valget.

Det er obligatorisk for kommunalbestyrelsen at yde diæter til de pågældende,
også i Københavns Kommune. I øvrigt ydes diæterne efter reglerne i § 16 i lov
om kommunernes styrelse. Der er ikke hjemmel til at yde erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste. Der kan ikke ydes diæter til en borgmester eller medlem-
merne af magistraten i de kommuner, der har oprettet en magistrat med hjem-
mel i § 64 i lov om kommunernes styrelse.

Bemærkninger til kapitel 4. Kandidatlister til valgene

Til §§ 19-21
Bestemmelserne i §§ 19-21 indeholder de almindelige regler om kandidatlister
til valgene. § 19 indeholder reglerne om antal stillere og om tidspunktet for stil-
lernes opfyldelse af valgretsbetingelserne mv. § 20 indeholder reglerne om det
højeste antal kandidater på en kandidatliste, herunder reglerne om det højeste
samlede antal kandidater på kandidatlister i listeforbund. § 21 indeholder reg-
lerne om kommunalbestyrelsens, henholdsvis amtsrådets, bekendtgørelse om,
hvor mange medlemmer der skal vælges, antallet af stillere, fristen for indleve-
ring af kandidatlister mv.

I gældende lov findes de tilsvarende bestemmelser i § 12, stk. 1, § 12 a, stk. 2-3,
§ 12 b, stk. 1, § 12 c, stk. 1,1. pkt., og stk. 2, 2. pkt., § 39, stk. 1 og 2, 3.-8. pkt.,
§ 11 og 38, stk. 2.
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I forhold til de gældende regler indeholder § 19 følgende ændringer:

- Mindsteantallet af stillere er forhøjet fra 25 til 50 i kommuner med
25.000-49.999 kommunale vælgere, (har betydning for 27 kommuner), til 75
i kommuner med 50.000-99.999 kommunale vælgere (har betydning for 3
kommuner), og til 100 i kommuner med 100.000 eller flere kommunale væl-
gere (har betydning for 3 kommuner), i Københavns Kommune dog til 150.

- Mindsteantallet af stillere for kandidatlister til amtsrådsvalg er forhøjet
fra 50 til 150. Forhøjelsen omfatter dog ikke kandidatlister til amtsrådsval-
get på Bornholm.

Efter de gældende regler kan kommuner med flere end 25.000 kommunale væl-
gere, henholdvis amtskommunerne, beslutte at forhøje stillerantallet, kommu-
nerne indtil 50 (i Københavns Kommune dog indtil 150), amtskommunerne ind-
til 150 (bortset fra Bornholms Amtskommune). Kun nogle få kommuner og
amtskommuner har hidtil benyttet adgangen til at forhøje stillerantallet.

§ 20 indeholder ingen ændringer i forhold til gældende lov.

I forhold til gældende lov indeholder § 21 den ændring, at fristen for bekendtgø-
relsen af valget, antal medlemmer, der skal vælges, antallet af stillere mv., er
forlænget fra 4 uger før valgdagen til 8 uger før valgdagen. Forlængelsen af
denne frist er en konsekvens af forlængelsen af fristen for indlevering af kandi-
datlister fra senest 14 dage før valgdagen til senest tirsdagen 4 uger før valgda-
gen, jf. bemærkningerne nedenfor til § 22. Pligten til at foretage de nævnte be-
kendtgørelser er endvidere overført fra (amts)valgbestyrelsen til kommunalbe-
styrelsen, henholdsvis amtsrådet. Denne ændring, der er af teknisk karakter,
er en konsekvens af den ændrede afgrænsning af valgbestyrelsens opgaver, der
er sket ved lovforslagets § 13, jf. bemærkningerne ovenfor til denne bestem-
melse.

I §§ 19-21 er i øvrigt gennemført forskellige sproglige ændringer i forhold til
formuleringen af de tilsvarende bestemmelser i den gældende lov.

Til §§ 22-25
Bestemmelserne i § § 22-25 indeholder de nærmere regler om fristen for indleve-
ring af kandidatlister og om kandidatlisternes indhold. I gældende lov findes
de tilsvarende bestemmelser i 12 a, stk. 1 og stk. 4-5, § 12 b, stk. 2, § 12 d, § 39,
stk. 2, 1.-2. pkt., og § 40, stk. 1.

I forhold til gældende lov indeholder § 22 den ændring, at den seneste frist for
indlevering af en kandidatliste er forlænget fra kl. 16 fjorten dage før valgdagen
til kl. 12 tirsdagen 4 uger før valgdagen. Ved denne fristforlængelse vil oplys-
ning om samtlige kandidatlister og kandidater samt om listeforbund og valgfor-
bund kunne foreligge offentliggjort på det tidspunkt, hvor brevstemmeafgiv-
ning kan gå i gang, dvs. 3 uger før valgdagen.
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§ 23 indeholder i forhold til gældende lov følgende ændringer:

- På kandidatlisten skal oplyses kandidaternes personnummer i stedet for
som hidtil fødselsdato. En sådan ordning, der allerede er gennemført ved
kandidatanmeldelser til folketingsvalg, vil i væsentlig grad lette valgbe-
styrelsens arbejde med kontrol af, at kandidaterne opfylder de valgbarheds-
betingelser, der svarer til valgretsbetingelserne. Personnummerforslaget
er endvidere - sammen med det tilsvarende forslag for stillerne - en væ-
sentlig forudsætning for, at gældende lovs krav om særlige kandidat- og
stillerblanketter til amtsrådsvalg ikke er medtaget i lovforslaget og derfor
foreslås ophævet.
Reglerne om kandidaternes navne på stemmesedlen er ændret, således at
reglerne svarer til dem, der ved den nye folketingsvalglovs § 33, stk. 2, er
gennemført for kandidaternes navne på stemmesedlen til folketingsvalg.

Ændringerne af navnereglerne betyder, at kandidaterne for fremtiden kan få
anført mellemnavne anmeldt til folkeregistret (ægtefællens mellemnavn eller
efternavn) samt eget efternavn, som mellemnavn på stemmesedlen uden paren-
tes. Efter de gældende regler har sådanne mellemnavne (som kandidaten er
kendt under i videre kredse) kun kunnet anføres på stemmesedlen i en paren-
tes. Den hidtidige adgang til at blive opført med et navn i parentes, som kandi-
daten er "kendt under i videre kredse", men som ikke er anført på kandidatens
dåbs- eller fødselsattest, eller som der ikke er opnået tilladelse til at føre, fore-
slås derfor ophævet. Endvidere foreslås, at kandidaterne skal have adgang til
at benytte et mellemnavn, herunder et mellemnavn anmeldt til folkeregistret,
som "efternavn" på stemmesedlerne. Vedrørende fornavne foreslås - ligesom i
den nye folketingsvalglov - at kandidater kan anføres på stemmesedlen med et
kaldenavn, der er afledt af fornavnet, (Grete i stedet for Margrete, Hanne i ste-
det for Johanne, Sussi i stedet for Susanne osv.). Det forudsættes, at spørgsmålet
om, hvorvidt et kaldenavn er afledt af fornavnet, vurderes lempeligt, samt at
kandidater, der tidligere har været opført på stemmesedlen med et bestemt kal-
denavn i eller uden for parentes, fortsat skal kunne opføres på stemmesedlen
med dette kaldenavn (uden parentes).

Herudover indeholder § 23 den ændring i forhold til gældende regler, at anmel-
delse af en listebetegnelse er gjort obligatorisk. I praksis anmelder stort set alle
kandidatlister en listebetegnelse. Af administrative grunde bør det imidlertid
sikres, at alle lister anmelder en listebetegnelse, jf. nærmere nedenfor i be-
mærkningerne til § 36.

§ 24 indeholder i forhold til gældende regler den ændring, at stillernes person-
nummer skal oplyses i stedet for fødselsdato. Denne ændring, der ved den nye
folketingsvalglov tilsvarende er gennemført for stillerne (for kandidater uden
for partierne), vil forenkle og lette valgbestyrelsernes arbejde med at kontrolle-
re, at stillerne opfylder lovens betingelser, dvs. er vælgere i kommunen og ikke
er stillere for flere kandidatlister.
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§ 25 indeholder i forhold til gældende lov den ændring, at fristen for stillernes
tilbagekaldelse af en kandidatliste er rykket frem fra kl. 16 otte dage før valg-
dagen til kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen. Fremrykningen af fristen er
en konsekvens af forlængelsen af fristen for indlevering af en kandidatliste fra
14 dage før valgdagen til tirsdagen 4 uger før valgdagen, jf. bemærkningerne
ovenfor til § 22.

Til §§ 26-31
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om valgbestyrelsens godkendelse af
kandidatlisterne, svarer til bestemmelserne i gældende lovs § 12 c, § 12, stk. 2,
og § 12 f, stk. 5. Fristerne i forbindelse med valgbestyrelsens godkendelse af
kandidatlister er fremrykket som følge af fremrykningen af fristen for indleve-
ring af kandidatlister, jf. § 22 og bemærkninger hertil.

Til §§ 32-36
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om bogstavbetegnelser for kandidat-
lister, svarer til gældende lovs § 12 e med følgende ændringer:

- Kandidatlister for partier, der pr. 1. august i valgåret er opstillingsberetti-
get til folketingsvalg, skal automatisk, dvs. uden forudgående anmodning
til indenrigsministeren, tildeles deres bogstavbetegnelse til folketingsvalg.
Skæringsdagen er fastsat til den 1. august, fordi der skal være den fornødne
tid til at kontrollere de partianmeldelser, der måtte blive foretaget umid-
delbart før skæringsdatoen. Det bemærkes, at en partianmeldelses gyldig-
hed regnes fra det tidspunkt, hvor anmeldelsen indgives til indenrigsmini-
steren.
Andre kandidatlister end kandidatlister for opstillingsberettigede partier
kan ikke tildeles en landsdækkende bogstavbetegnelse.

- Alle kandidatlister med samme listebetegnelse skal tildeles samme bog-
stavbetegnelse. Hidtil har lister for partier m.v., der ikke er tildelt en lands-
dækkende bogstavbetegnelse, skullet anmode om en fælles bogstavbeteg-
nelse, såfremt de havde samme listebetegnelse. Tilsvarende om tildeling af
fælles bogstavbetegnelse skal gælde i tilfælde, hvor der til en fælles listebe-
tegnelse er anmeldt en særlig tilføjelse, uanset om tilføjelsen angiver et
særligt geografisk eller andet tilhørsforhold. Hidtil har der været stillet
krav om, at tilføjelsen skulle angive et særligt geografisk tilhørsforhold,
hvilket bl.a. har været til hinder for, at et partis ungdomsorganisationer
har kunnet opstille lister under det pågældende partis bogstavbetegnelse.

- Det angives direkte i loven og henskydes ikke som hidtil til indenrigsmini-
sterens nærmere bestemmelse, hvorledes valgbestyrelsen skal forholde sig,
hvis antallet af kandidatlister, der skal have særskilte bogstavbetegnelser,
overstiger antallet af bogstavbetegnelser, der er til rådighed. Det er således
direkte fastsat, at de overskydende lister, dvs. lister der indgives, efter at
bogstavbetegnelserne er brugt op, skal anføres nederst på stemmesedlen i
alfabetisk rækkefølge efter listebetegnelse. Der er dog ikke hidtil forekom-
met tilfælde, hvor det ikke har været muligt, at tildele en bogstavbetegnel-
se til alle kandidatlister.
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Til §§ 3742
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om listeforbund og valgforbund, sva-
rer til gældende lovs §§ 12 f og 12 h med følgende ændringer:

Valgforbund kan alene indgås mellem kandidatlister (listeforbund) med
forskellig bogstavbetegnelse. Kandidatlister, der har indgået listeforbund,
kan således ikke mere indgå valgforbund med en kandidatliste med samme
bogstavbetegnelse, der står uden for listeforbundet.

- Retsvirkningerne af, at der er anmeldt listeforbund eller valgforbund i
strid med lovens betingelser, er angivet mere udførligt.
Det er muligt at bemyndige en eller flere stillere til ikke blot at anmelde
listeforbund eller valgforbund, men også til at tilbagetrække kandidatli-
sten fra et anmeldt listeforbund eller valgforbund.

- Fristen for anmeldelse af forbund, henholdsvis tilbagetrækning fra for-
bund, er rykket frem fra kl. 16 ugedagen før valget til kl. 12 mandagen 22
dage før valgdagen. Fremrykningen er en konsekvens af fremrykningen af
fristen for indlevering af kandidatlister, jf. § 22 og bemærkningerne hertil.

Det bemærkes, at bestemmelserne om indgåelse af listeforbund og valgforbund
ikke blot gælder for lister, der er tildelt en bogstavbetegnelse, men også for li-
ster, der ikke er tildelt en bogstavbetegnelse, fordi de til rådighed værende bog-
stavbetegnelser er udtømt. Lister, der ikke er tildelt samme bogstavbetegnelse
på grund af bogstavmangel, men som i øvrigt opfylder betingelserne herfor, vil
således kunne indgå listeforbund med hinanden, men ikke valgforbund. Tilsva-
rende kan valgforbund indgås mellem lister, der ikke opfylder betingelserne for
at få tildelt samme bogstavbetegnelse. Det er dog anset for unødvendigt at tyn-
ge lovteksten med udtrykkelige bestemmelser herom.

Til §43
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om bekendtgørelse ved opslag i folke-
registrene af de godkendte kandidatlister og indgåede listeforbund og valgfor-
bund, svarer til bestemmelsen i gældende lovs § 12 i.

Til § 44
Bestemmelsen, der indeholder en regel om adgang til at anmelde, hvem der på
en kandidatlistes vegne skal være berettiget til at søge om og modtage tilskud
efter partistøtteloven (lov nr. 940 af 23. december 1986 om økonomisk støtte til
politiske partier mv.), gør det muligt at fravige denne lovs bestemmelser herom,
herunder bestemmelsen om at det alene er den tegningsberettigede stiller, der
er legitimeret, for så vidt angår lister, der ikke er tildelt en landsdækkende bog-
stavbetegnelse. I forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget om
partistøtteloven tilkendegav indenrigsministeren, at det ved den kommende
ændring af den kommunale valglov ville være naturligt, at forholdet til parti-
støtteordningen indgik i udformningen af de fremtidige regler om anmeldelse
af kandidatlister, listeforbund mv.
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Til §§ 45-49
Bestemmelserne, der indeholder de væsentligste regler om stemmesedlernes
indhold og udformning, herunder om anførelse og rækkefølgen af bogstavbeteg-
nelse og listebetegnelse samt af kandidaternes navne, svarer til bestemmelser-
ne i gældende lovs §§ 16-16 a og § 41, stk. 1. De detaljerede bestemmelser om
stemmesedlens typografiske udformning mv. foreslås for fremtiden fastsat i ad-
ministrative forskrifter udstedt af indenrigsministeren. En tilsvarende ordning
er ved den nye folketingsvalglov gennemført vedrørende stemmesedler til folke-
tingsvalg. Der forudsættes ikke gennemført ændringer i stemmesedlernes hid-
tidige udformning.

Til § 50
Bestemmelsen, der indeholder reglen om, hvornår amtsvalgbestyrelsen skal af-
levere stemmesedler og opslag til amtsrådsvalget til kommunalbestyrelserne,
svarer til gældende lovs § 41, stk. 1, sidste pkt., med den præcisering, at amts-
valgbestyrelsen også skal sørge for de opslag om kandidatlisterne mv. til amts-
rådsvalget, der skal opslås i stemmelokalerne, jf. § 51, stk. 3.

Bemærkninger til kapitel 5. Afstemning på valgdagen

Til § 51
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om afstemningsområder, stemmeloka-
ler, stemmerum mv. og om forberedelse af afstemningen på afstemningsstedet,
svarer til gældende lovs § 14, stk. 1-2, § 15 og § 19, stk. 1.

Gældende lovs bestemmelser om oprettelse og nedlæggelse af afstemningsom-
råder er erstattet af en bestemmelse om, jf. § 51, stk. 1, at afstemningen foregår
i de samme afstemningsområder som valg til Folketinget. Dette svarer til prak-
sis. Gældende lovs detaljerede bestemmelser om indretningen af stemmerum-
met er ikke gentaget, idet det blot er anført, at stemmerummet skal være forsy-
net med det fornødne udstyr til stemmeafgivning. Heraf følger bl.a., at kommu-
nalbestyrelsen bestemmer, hvilken skriftfarve der skal være i skriveredskabet
(sort, grøn, blå eller rød), idet det naturligvis er en forudsætning, at skrivered-
skabet skal være egnet (skriftfarven skal gøre afkrydsningen iøjnefaldende, må
ikke kunne smitte af, skriveredskabet skal være nemt at anvende). Det foreslås,
at kommunalbestyrelsen skal have adgang til at anvende stemmekasser, der
forsegles (med kraftig tape), og ikke alene stemmekasser, der låses.

I § 51, stk. 4, fastslås, at kommunalbestyrelsen i øvrigt skal sørge for, at der på
hvert afstemningssted er truffet de fornødne forberedelser til afstemningen,
herunder at valgstyrerne og de tilforordnede vælgere er gjort bekendt med de-
res opgaver. Denne bestemmelse er ny i forhold til gældende lov, men svarer til
gældende praksis. "Fornødne forberedelser" betyder f.eks. i øvrigt, at stemme-
rum skal være opstillet, og at stemmekasser, valglister, stemmesedler og brev-
stemmer skal være bragt til afstemningsstedet.
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Lovfæstelse af kommunalbestyrelsens ansvar på dette område medfører, at en
række af gældende lovs detaljerede bestemmelser om, hvorledes opgaverne på
afstemningsstedet varetages, kan ophæves. Nærmere regler om udførelse af op-
gaverne på afstemningsstedet kan for fremtiden fastsættes af kommunalbesty-
relsen.

Bestemmelsen i § 51 er formuleret som den tilsvarende bestemmelse i § 45 i den
nye folketingsvalglov, med de ændringer der følger af, at det drejer sig om kom-
munale valg.

De bestemmelser, der særlig vedrører amtsrådsvalget, finder selvsagt ikke an-
vendelse ved valget i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Det er ikke fun-
det nødvendigt at tynge lovteksten med udtrykkelige særregler om afstemnin-
gen i disse 2 kommuner.

Til §52
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om tidsrummet for afstemningen og om
forevisning af de tomme stemmekasser inden afstemningens begyndelse, svarer
med sproglige ændringer til gældende lovs § 18 og § 19, stk. 2. Reglen om, at
nøglen til stemmekassen skal afleveres til valglisteføreren, foreslås dog ophæ-
vet, idet kommunalbestyrelsen selv kan fastsætte regler herom, jf. ovenfor i be-
mærkningerne til § 51. Det foreslås, at den hidtidige adgang til, jf. gældende
lovs § 18, stk. 2, at holde middagslukning (fra kl. 13 til 15) i kommuner med un-
der 6.000 indbyggere ophæves for at opnå en ligelig og ensartet betjening af væl-
gerne over hele landet.

Bestemmelsen i § 52 er formuleret som den tilsvarende bestemmelse i den nye
folketingsvalglovs § 46.

Til § 53
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om udøvelse af valgret ved personligt
fremmøde, om aflevering af valgkort og udlevering af stemmeseddel, svarer til
gældende lovs § 19, stk. 3,1. pkt., og stk. 4. Det foreslås dog udtrykkeligt anført,
at vælgerens identitet skal fastslås, hvis der er tvivl om denne. Endvidere fore-
slås, at valglisteføreren får en almindelig adgang til at udspørge vælgeren om
navn, bopæl og fødselsdag. Det er ikke fundet nødvendigt at gentage den hidti-
dige bestemmelse om, at stemmesedlen ved udleveringen ikke må være sam-
menfoldet.

Bestemmelsen i § 53 er formuleret som den tilsvarende bestemmelse i den nye
folketingsvalglovs § 47, med de ændringer der følger af, at det drejer sig om
kommunale valg og ikke om folketingsvalg. Det er ikke fundet nødvendigt at
tynge lovteksten med en udtrykkelig regel om, at der i Københavns og Frede-
riksberg Kommuner kun udleveres én stemmeseddel til kommunalbestyrelses-
valget.
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Til § 54
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om den almindelige fremgangsmåde
ved stemmeafgivningen, svarer til reglerne i gældende lovs § 19, stk. 5-8. Den
hidtidige regel i § 19, stk. 5, sidste pkt., om fremgangsmåden ved personlig
stemmeafgivning i tilfælde af, at kandidaternes navne ikke er anført på stem-
mesedlen, er dog udgået. En sådan bestemmelse vil blive fastsat af indenrigs-
ministeren i påkommende tilfælde, jf. lovforslagets § 48. Den hidtidige regel i
§ 19, stk. 7, om, at det er stemmemodtageren forbudt at gøre sig bekendt med,
hvorledes en vælger har stemt, er heller ikke medtaget, da den indeholdes i be-
stemmelsen om, at vælgeren skal sammenfolde stemmesedlen, så ingen kan se,
hvordan der er stemt, samt at vælgeren selv skal lægge stemmesedlen i stem-
mekassen.

Bestemmelsen i § 54 er formuleret som den tilsvarende bestemmelse i § 48 i den
nye folketingsvalglov.

Til § 55
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om hjælp til stemmeafgivning, svarer
med sproglige ændringer til gældende lovs § 19, stk. 9. Det er dog udtrykkelig
fastsat, at hjælp til stemmeafgivningen skal ydes af 2 valgstyrere eller tilforord-
nede vælgere, samt at det er en betingelse for hjælp til selve afkrydsningen, at
vælgeren overfor dem, der yder hjælp, umiddelbart og utvetydigt kan tilkende-
give, hvordan vedkommende ønsker at stemme. Det svarer stort set til gældende
fortolkning af de nuværende regler, men det foreslås, at reglernes præcise ind-
hold kommer til at fremgå direkte af lovteksten.

Bestemmelsen i § 55 er formuleret som den tilsvarende bestemmelse i § 49 i den
nye folketingsvalglov.

Til §§ 56-57
Bestemmelserne indeholder regler om særlige beføjelser og forpligtelser for de
personer, der forestår afstemningen. Bestemmelsen i § 56 om valgstyrernes be-
føjelser til at opretholde ro og orden i stemmelokalet, herunder påse, at der ikke
foregår valgagitation, svarer til reglerne i gældende lovs § 19, stk. 3. Reglen om
kandidaternes og nogle stilleres særlige ret til at opholde sig i stemmelokalet
foreslås dog ophævet som overflødig. Bestemmelsen i § 57 om forbud med på-
virkning af den enkelte vælgers stemmeafgivning, om tavshedspligt samt reg-
len om, at uvedkommende ikke må føre systematisk kontrol med, at vælgerne
møder og afgiver stemme, svarer til gældende lovs § 54. Hverken efter gælden-
de lov eller forslaget til § 57 er det lovligt at udfærdige erklæringer om, at be-
stemte vælgere har været til stede og har afgivet stemme, heller ikke efter væl-
gerens egen begæring.

Bestemmelserne i §§ 56-57 er formuleret som de tilsvarende bestemmelser i
§§ 50-51 i den nye folketingsvalglov.
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Til §58
Bestemmelsen indeholder reglerne om, hvad der skal foretages, efter at afstem-
ningen er afsluttet, men inden stemmeoptællingen påbegyndes. Bestemmelsen
svarer til gældende lovs § 20, stk. 1, dog at det yderligere er præciseret, at der
skal ske optælling af de ikke udleverede stemmesedler samt af de stemmesed-
ler, der er tilbageleveret ved ombytning. De detaljerede bestemmelser i gælden-
de lovs § 20 om, at valglisteføreren skal underskrive valglisten, og at nøglerne
til stemmekasserne samt valgmaterialet skal overgives til valgstyrerne, fore-
slås ophævet. Regler herom kan i fornødent omfang indeholdes i bestemmelser
fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. bemærkningerne ovenfor til § 51. Bestem-
melsen om, at stemmematerialet under behørigt opsyn skal bringes til det sted,
hvor stemmeoptællingen foregår, er ligeledes udgået, idet stemmeoptællingen
i alle tilfælde foretages på afstemningsstedet. Hvis der på de enkelte afstem-
ningssteder bliver tale om intern transport, må reglerne herfor nærmere fast-
sættes af kommunalbestyrelsen, jf. bemærkningerne ovenfor til § 51.

Bestemmelsen i § 58 er formuleret som den tilsvarende bestemmelse i den nye
folketingsvalglovs § 52.

Bemærkninger til kapitel 6. Brevstemmeafgivning

Til §§ 59-62
Bestemmelserne indeholder de særlige regler om brevstemmeafgivning her i
landet. I gældende lov findes de tilsvarende bestemmelser i §§ 55-55 b samt i
§ 56, stk. 1.

Bestemmelserne er formuleret som de tilsvarende bestemmelser i den nye folke-
tingsvalglovs §§ 53-56. De ændringer, der foreslås i forhold til de gældende reg-
ler, jf. nedenfor, svarer derfor til de ændringer, der er gennemført ved folketings-
valg.

I forhold til de gældende regler foreslås den ændring, at alle vælgere, der er ind-
lagt på/optaget i en af de institutioner, hvor der foranstaltes brevstemmeafgiv-
ning, skal have adgang til at brevstemme på institutionen, uanset om de er i
stand til at møde frem på afstemningsstedet på valgdagen. Endvidere foreslås,
at daghjem, der drives efter reglerne i bistandslovens § 74, stk. 1,1. pkt., bliver
omfattet af reglerne om brevstemmeafgivning på institution. Tilsvarende fore-
slås for institutioner for voksne, der drives efter bistandslovens § 138 b.

Herudover foreslås, at kommunalbestyrelsen skal have adgang til at bestemme,
at der på enkelte bestemte institutioner i stedet for brevstemmeafgivning efter
institutionsreglerne skal ske brevstemmeafgivning efter reglerne om stemme-
afgivning i hjemmet.
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Betegnelserne på de sociale institutioner, hvor der foregår brevstemmeafgiv-
ning, er bragt i overensstemmelse med betegnelserne i bistandsloven.

I øvrigt bemærkes, at bestemmelsen om, at anmodning om brevstemmeafgiv-
ning i hjemmet skal indgives på en særlig formular, er udtaget af lovteksten.
En bestemmelse om anvendelse af en formular agtes i stedet optaget i de admi-
nistrative forskrifter om brevstemmeafgivning, der skal fastsættes i henhold til
lovforslagets § 69, jf. nærmere nedenfor i bemærkningerne til denne bestem-
melse.

Endelig foreslås, at der ved institutionsafstemning altid skal medvirke 2 brev-
stemmemodtagere. Ved brevstemmeafgivning på plejehjem o.lign. kan kun den
ene afstemmemodtagerne være ansat på institutionen. Formålet med disse for-
slag er at styrke retssikkerheden ved brevstemmeafgivning på institutioner.

Til §§ 63-65
Disse bestemmelser indeholder de særlige regler om brevstemmeafgivning på
Færøerne, i Grønland og i udlandet samt på danske skibe i udenrigsfart og dan-
ske havanlæg. I forhold til gældende lov, hvor de tilsvarende bestemmelser inde-
holdes i §§ 55 c-d, § 56, stk. 2, samt §§ 63-64, foreslås den ændring, at adgangen
til at brevstemme på danske skibe i indenrigsfart samt på fyr(skibe) ophæves.
Endvidere foreslås, at danske havanlæg, jf. lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse
havanlæg, udtrykkeligt bliver omfattet af reglerne om brevstemmeafgivning.

Den hidtidige 3-måneders frist for brevstemmeafgivning de nævnte steder fore-
slås præciseret således, at det direkte fastsættes, at brevstemmeafgivningen
kan finde sted fra den 3. tirsdag i august i valgåret. Ændringen skal ses på bag-
grund af, at valgdagen nu fastsættes direkte i loven, jf. § 6 og bemærkningerne
hertil. Det bemærkes, at brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk
område efter forslaget skal finde sted inden for den almindelige 3-ugers frist.

Bortset fra formuleringen af 3-måneders fristen er bestemmelserne i § § 63-65
formuleret som de tilsvarende bestemmelser i den nye folketingsvalglovs
§§ 57-59. Den særlige regel i folketingsvalglovens § 58, stk. 3, om, at søfolk i
udenrigsfart kan stemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg med gyldig-
hed for det kommende folketingsvalg, gælder dog ikke tilsvarende ved kommu-
nale valg.

Til § 66
Det foreslås, at de nærmere bestemmelser om brevstemmematerialet udgår af
lovteksten. Brevstemmematerialets udformning og indhold bestemmes heref-
ter af indenrigsministeren, der i øvrigt som hidtil skal tilvejebringe brevstem-
mematerialet. Bestemmelsen om, at der ved brevstemmeafgivning på Færøer-
ne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe mv. anvendes samme brevstemme-
materiale som ved folketingsvalg, er dog bibeholdt. Den foreslåede bestemmelse
i § 66, stk. 2, om, at danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for
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dansk område skal have en ubetinget pligt til at medføre brevstemmemateriale,
har derfor ikke selvstændig betydning, idet en tilsvarende bestemmelse findes
i § 60, stk. 2, i den nye folketingsvalglov.

Til §§ 67-69
Bestemmelserne indeholder de vigtigste regler om fremgangsmåden ved brev-
stemmeafgivning. I gældende lovs §§ 58-59 indeholdes yderligere detaljerede
regler om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning. De mere detaljerede reg-
ler foreslås optaget i administrative forskrifter udfærdiget af indenrigsminste-
ren, jf. lovforslagets § 69, hvorefter der i øvrigt kan fastsættes regler om, hvorle-
des brevstemmeafgivningen tilrettelægges på de forskellige brevstemmesteder.

I lovforslagets § 68 er optaget en bestemmelse, der forbyder stemmemodtageren
at give nogen vælger råd eller vejledning om, hvilket parti eller hvilken kandi-
dat vælgeren bør stemme på, og om, at uvedkommende ikke må føre systema-
tisk kontrol med, at vælgere afgiver brevstemme. I gældende lov er tilsvarende
bestemmelser optaget i § 54, men vedrører kun (udtrykkeligt) afstemningen på
afstemningsstedet på valgdagen. For at styrke retssikkerheden i forbindelse
med brevstemmeafgivning foreslås det udtrykkeligt angivet, at disse "forbuds-
bestemmelser" også vedrører brevstemmeafgivning.

§§ 67-69 er formuleret på samme måde som de tilsvarende bestemmelser i den
nye folketingsvalglovs §§ 61-63.

Til §§ 70-73
Bestemmelserne om modtagelse og kontrol af brevstemmer svarer med enkelte
ændringer til reglerne i gældende lovs §§ 60-61. Ændringerne går ud på, at den
hidtidige brevstemmebog, hvori hver enkelt modtaget brevstemme skal opteg-
nes, erstattes af en protokol, hvor der foretages en mere summarisk angivelse
af antal modtagne og videresendte brevstemmer, at det udtrykkeligt er anført,
at brevstemmer afgivet tidligere end de relevante frister (henholdsvis 3 uger og
3 måneder før valgdagen) ikke kommer i betragtning, samt at pligten til at ud-
skrive valgkort for hver brevstemme, der tages i betragtning, ophæves. Sidst-
nævnte forslag indebærer, at følgebrevene i stedet kan anvendes til den fornød-
ne kontrol af antallet af vælgere, der har afgivet stemme på valgdagen, sam-
menholdt med antallet af udleverede stemmesedler.

Endelig foreslås, at det i tilfælde, hvor en vælger har afgivet 2 eller flere brev-
stemmer, altid skal være den sidst afgivne brevstemme, der tages i betragtning.
En væsentlig del af begrundelsen for adgangen til at afgive stemme på valgda-
gen uanset tidligere afgiven brevstemme vil hermed være bortfaldet. Hertil
kommer, at denne adgang, der blev indført i 1980, kun udnyttes i yderst beske-
dent omfang, men at adgangen, i det omfang den udnyttes, kræver en relativt
omfattende kontrol. Adgangen til at afgive stemme på valgdagen uanset tidli-
gere afgiven brevstemme foreslås derfor ophævet.
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§§ 70-73 er formuleret som de tilsvarende bestemmelser i den nye folketings-
valglovs §§ 64-67.

Bemærkninger til kapitel 7. Opgørelse af afstemningen

Til § 74
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om stemmeoptællingen på afstem-
ningsstedet, når afstemningen er afsluttet, svarer til gældende lovs § 21, stk.
1 og 2, jf. § 42, stk. 2,1. pkt. Bestemmelsen er dog mindre detaljeret. De nærme-
re regler om stemmeoptællingens tilrettelæggelse og gennemførelse forudsæt-
tes fastsat i kommunalbestyrelsens vejledning/instruks til valgstyrerne, jf. be-
mærkningerne ovenfor til § 51. Endvidere vil Indenrigsministeriets generelle
cirkulære om afholdelse af kommunale valg kunne indeholde vejledning
herom.

Til § 75
Bestemmelsen indeholder reglerne om bedømmelse af stemmesedler. De enkel-
te ugyldighedsgrunde for stemmesedler afgivet på afstemningsstedet er opreg-
net i § 75, stk. 1. Reglerne svarer til gældende lovs § 21, stk. 3. Ugyldigheds-
grundene for brevstemmesedler findes i § 75, stk. 2. Disse regler er i den gæl-
dende lov placeret i § 62. De to sæt regler har imidlertid nær sammenhæng og
foreslås derfor placeret samlet og formuleret så ensartet som muligt.

Det foreslås udtrykkeligt anført (i § 75, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1), at blanke
stemmesedler er ugyldige. Det har tidligere givet anledning til diskussion, om
blanke stemmesedler skulle anses for gyldige eller ugyldige.

Ugyldighedsgrundene for brevstemmesedler i den gældende lov foreslås supple-
ret med en regel om, at brevstemmesedler også er ugyldige, når der er givet
stemmesedlen et særpræg (§ 75, stk. 2, nr. 6). Denne regel, som gælder for stem-
mesedler afgivet på afstemningsstedet, bør også gælde for brevstemmesedler.

Efter den gældende lov medfører særpræg kun ugyldighed, når dette er påført
stemmesedlen med forsæt. Afgørelsen af, hvorvidt dette er tilfældet, er imidler-
tid ofte vanskelig. Det foreslås derfor, at kravet om forsæt udgår af lovteksten.

Den gældende lov opregner en række eksempler på, hvordan en stemmeseddel
kan gives et særpræg ("når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller på
anden måde anbragt noget, hvorved det findes forsætligt tilkendegivet, hvem
den stemmende er"). Det foreslås, at disse eksempler udgår af lovteksten, idet
de naturligt kan opregnes i det generelle cirkulære om afholdelse af kommuna-
le valg eller eventuelt optages i den bekendtgørelse om bedømmelse af stemme-
sedler, som indenrigsministeren kan udfærdige i henhold til forslaget til § 75,
stk. 4.
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Reglerne om bedømmelse af stemmesedler er formuleret på samme måde som
de tilsvarende regler i den nye folketingsvalglovs § 69. De nærmere regler om
bedømmelse afstemmesedler, som indenrigsministeren efter denne bestemmel-
se i folketingsvalgloven kan udfærdige efter forelæggelse for Folketingets Ud-
valg til Valgs Prøvelse, vil derfor blive lagt til grund for de nærmere regler om
bedømmelse af stemmesedler til kommunale valg.

Til § 76
Bestemmelserne indeholder reglerne om afslutningen af stemmeoptællingen
på afstemningsstederne og meddelelse af resultatet heraf til valgbestyrelsens
formand i henholdsvis kommunen og amtskommunen. Bestemmelserne svarer
til gældende lovs § 22, stk. 1,1. pkt., dog at det i forslaget til § 76 udtrykkeligt
er anført, at formanden for valgbestyrelsen i kommunen straks skal videregive
meddelelsen om resultatet af amtsrådsvalget til formanden for amtsvalgbesty-
relsen.

Til §§ 77-78
Bestemmelserne indeholder reglerne om fintællingen. Bestemmelserne svarer
til gældende lovs § 22, stk. 1, 2.-5. pkt., og stk. 3, jf. § 42, stk. 2, 1. pkt., og §
24, stk. 2-4.1 modsætning til gældende lov fremgår det udtrykkeligt, at der også
skal ske en fintælling i kommuner, der ikke er delt i flere afstemningsområder.

Ligesom i gældende lov fastslås det, at resultatet af fmtællingen af stemmerne
på kandidatlister skal bekendtgøres for de tilstedeværende. Bekendtgørelsen
kan ske ved opslag af en kopi af de relevante skemaer i valgbogen. Det bemær-
kes, at fintællingen ligesom den første optælling på valgaftenen er offentlig.

I gældende lovs § 22, stk. 3, jf. § 24, er det fastsat, at valgbestyrelsen samtidig
med fintællingen kan optælle de personlige stemmer. Det må imidlertid anses
for rimeligt altid at lade fintællingen ske gennem eller som et produkt af optæl-
lingen af de personlige stemmer og listestemmerne. Dette fremgår af forslaget
til § 78, stk. 3, jf. stk. 2. En tilsvarende regel om "samtidighed" er indføjet i den
nye folketingsvalglovs § 73, stk. 2, jf. stk. 1.

Bestemmelserne i § 78, stk. 3-5, om opgørelsen af henholdsvis personlige stem-
mer og listestemmer svarer med sproglige ændringer til gældende lovs § 24,
stk. 2-3.

Bemærkninger til kapitel 8. Opgørelsen af valget

Til §§ 79-80
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om tidspunktet for opgørelsen af val-
get samt om amtsvalgbestyrelsens adgang til at foretage fornyet fintælling, sva-
rer med sproglige ændringer til gældende lovs § 23, stk. 1, og § 42, stk. 4.
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Til §§ 81-86
Bestemmelserne indeholder reglerne om mandaternes fordeling på kandidatli-
ster samt om kandidatudvælgelsen. Reglerne svarer med sproglige ændringer
til gældende lovs § 23, stk. 2 og 3, § 24, stk. 4-8, og § 43, stk. 2.

Til §§ 87-89
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om valgbestyrelsens afslutning af ar-
bejdet efter fintællingen og opgørelsen af valget, svarer til bestemmelserne i
gældende lovs § 25, stk. 1-2, og § 43, stk. 2, sidste pkt. De detaljerede anvisnin-
ger om, hvilke oplysninger vedrørende kandidatudvælgelsen der skal indføres
i valgbogen, er dog udgået, idet nærmere regler herom fastsættes af indenrigs-
ministeren i forbindelse med fastsættelsen af reglerne om valgbøgernes indhold
og udformning, jf. § 15, stk. 3. Til gengæld foreslås det udtrykkeligt fastsat i lo-
ven, at valgmaterialet skal pakkes og sammenbindes på en nærmere angiven
måde, når opgørelsen af valget og kandidatudvælgelsen er afsluttet. Hidtil er
regler herom alene fremgået af den fortrykte tekst i valgbøgerne.

Med hensyn til reglerne om opbevaring, henholdsvis kassation, af valgmateria-
le henvises til lovforslagets § 104 og bemærkningerne hertil.

Til §§ 90-91
Bestemmelserne indeholder reglerne om underretning af de valgte, om de ikke
valgtes status som stedfortrædere, om stedfortrædernes indtræden mv. I gæl-
dende lov findes de tilsvarende bestemmelser i § 25, stk. 4, § 26 og § 43, stk. 3.

Det foreslås lovfæstet, at også de ikke valgte skal underrettes af valgbestyrel-
sen, nemlig om deres status som stedfortræder og placering på stedfortræderli-
sten. Dette svarer til praksis i de fleste kommuner/amtskommuner. Endvidere
foreslås, at reglerne om stedfortræderes indtræden ved mandatledighed æn-
dres, således at et ledigt mandat i tilfælde af, at vedkommende stedfortræderli-
ste er udtømt, skal kunne overføres ikke blot til en liste, som den udtømte liste
har været i listeforbund med, men, såfremt også sådanne lister er udtømte, til
en liste, som disse lister har været i valgforbund med, eller eventuelt til den
nærmest berettigede liste i øvrigt (i nævnte rækkefølge). Som en konsekvens
heraf er de hidtidige bestemmelser om udfyldningsvalg mv. ikke medtaget i lov-
forslaget, jf. bemærkningerne til § 103.

Bestemmelsen i forslaget til § 90, stk. 2, hvorefter en valgt kandidat, der ikke
er valgbar på grund af straf, skal underrette kommunalbestyrelsens, henholds-
vis amtsrådets, formand herom, er en konsekvens af de nye regler om valgbar-
hedsfortabelse som følge af straf, jf. § 4 og bemærkningerne hertil.
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Bemærkninger til kapitel 9. Fritagelse for valg. Valgklager

Til %92
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om fritagelse for at modtage valg, sva-
rer til gældende lovs §§ 27 og 45, med følgende ændringer:

- 60 års-alder og tidligere medlemskab kan ikke mere påberåbes som grund
til fritagelse for at modtage valg. Disse fritagelsesgrunde kan for fremtiden
kun påberåbes som grund til fritagelse for at opstille, jf. lovforslagets § 5
og bemærkningerne hertil.

- Reglerne om, at tidligere medlemskab af ligningskommissionen kan bevir-
ke fritagelse for at modtage valg til kommunalbestyrelsen, foreslås ophæ-
vet. Det samme gælder reglen om, at medlemmer af kommunalbestyrelsen
ikke har pligt til at modtage valg til ligningskommissionen. Disse bestem-
melser om ligningskommissionen stammer fra den tid (før 1933), da med-
lemmerne af ligningskommissionen blev valgt ved direkte valg. Tidligere
medlemskab af ligningskommissionen bør ikke kunne bevirke hverken fri-
tagelse for at opstille til valg eller fritagelse for at modtage valg. I øvrigt
bør bestemmelser om betydningen af tidligere medlemskab af lignings-
kommissionen for pligten til at modtage valg til ligningskommissionen, så-
vel som om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til at blive fritaget for
hvervet som medlem af ligningskommissionen indarbejdes i skattestyrel-
sesloven (lovbekendtgørelse nr. 573 af 14. november 1984 om skattemyndig-
hedernes organisation og om klageadgang mv).

- Fristen for indgivelse af anmodning om fritagelse for at modtage valg er
ændret fra 8 dage efter valgets endelige opgørelse til 10 dage efter valgda-
gen.

Bestemmelsen i lovforslagets § 92, stk. 5, om stedfortræderens indtræden, så-
fremt en valgt kandidat ikke er valgbar, er primært en konsekvens af de ændre-
de regler om valgbarhed og straf, jf. § 4 og bemærkningerne hertil. Bestemmel-
sen kan dog også få betydning i andre tilfælde, fx hvis det konstateres, at en
valgt kandidat inden valgdagen har mistet sin valgbar hed af andre grunde end
straf (fraflytning fra kommunen, umyndiggørelse). Spørgsmål, der vedrører
eventuelt tab af valgbarhed efter valgdagen, men før den nye valgperiodes be-
gyndelse, henhører derimod under den nyvalgte kommunalbestyrelse/amtsråd.

Til § 93-96
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om klager over valget, klageinstan-
ser, omvalg mv., svarer med sproglige ændringer til bestemmelserne i gældende
lovs §§ 29-30 og §§ 46-46 a. Fristen for indgivelse af klager over valget er dog
ændret fra 8 dage efter valgets endelige opgørelse til ugedagen efter valgdagen.
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Bemærkninger til kapitel 10. Den nyvalgte kommunalbestyrelse og det
nyvalgte amtsråd

Til §§ 97-99
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om tidspunktet for den nyvalgte kom-
munalbestyrelses/amtsråds tiltræden og de hidtidige medlemmers fratræden
samt om kommunalbestyrelsens/amtsrådets beføjelser i tilfælde, hvor der skal
holdes omvalg, svarer med sproglige ændringer til gældende lovs § 31 og § 46 b.

Bemærkninger til kapitel 11. Medlemmers udtræden og stedfortræderes
indtræden i valgperioden

Til §§ 100-103
Bestemmelserne indeholder reglerne om medlemmers udtræden og stedfortræ-
deres indtræden i valgperioden. I gældende lov findes de tilsvarende bestem-
melser i §§ 34-36 og §§ 48-49.1 forhold til gældende lov indeholder §§ 100-103
følgende ændringer:

Reglerne om medlemmers udtræden som følge af straf er ændret som en
konsekvens af de ændrede regler om valgbarhed og straf, jf. § 4 og bemærk-
ningerne hertil.

- Ved midlertidig tab af valgbarhed som følge af midlertidig fraflytning har
et medlem ret til at genindtræde inden for en periode af 6 måneder under
forudsætning af, at den pågældende i forbindelse med sin fraflytning har
meddelt sit ønske om at genindtræde til kommunalbestyrelsen/amtsrådet.

- Reglerne om udfyldningsvalg mv. er ophævet. I tilfælde hvor stedfortræder-
listen ved mandatledighed er udtømt, indtræder en stedfortræder fra den
liste, der er nærmest berettiget hertil, jf. bemærkningerne ovenfor til § 91.

Bemærkninger til kapitel 12. Forskellige bestemmelser

Til § 104
Bestemmelsen indeholder reglerne om opbevaring og kassation af valgmateria-
le. Bestemmelsen angiver udtømmende reglerne om opbevaring og kassation af
valgmateriale, mens gældende lovs § 25, stk. 2, alene indeholder regler om kas-
sation af stemmesedler og valgkort. De foreslåede regler i § 104 svarer til de
regler, der er optaget i et bilag til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 201
af 29. april 1981 om kassation i kommunernes arkiver. Bekendtgørelsen er ud-
stedt i henhold til § 62, stk. 2, i den kommunale styrelseslov.

Til § 105
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om afholdelse af udgifterne ved kom-
munale valg, svarer til gældende lovs § 50 med enkelte ændringer. Vedrørende
fordelingen af udgifter til amtsrådsvalg er det princip lagt til grund, at den
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myndighed, der har ansvaret for en opgave, skal bære udgifterne hertil. Det be-
tyder rent praktisk, at amtskommunerne ikke mere skal refundere kommuner-
nes udgifter til stemmekasser og andre anskaffelser til amtsrådsvalget. I § 105
er endvidere optaget en bestemmelse om afholdelse af udgifterne til brevstem-
memateriale og til porto til forsendelse af brevstemmer. Bestemmelserne svarer
til gældende ret.

Til § 106
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at straffe med bøde eller hæfte den, der
overtræder nærmere angivne bestemmelser i loven. I den gældende lov findes
i § 52 en generel regel om bødestraf for pligtforsømmelser. Denne regel er ikke
medtaget i lovforslaget. I § 63 a, stk. 5, i gældende lov findes en særlig bestem-
melse, hvorefter en skibsfører kan straffes med bøde, hvis han undlader at
iværksætte afstemning om bord på skibet i rimelig tid forud for valget, og i § 54,
stk. 2, findes en bestemmelse om straf af bøde eller hæfte for medlemmer af
valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede, som påvirker vælgernes stemme-
afgivning eller giver oplysning om en vælgers stemmeafgivning. Endvidere fin-
des i § 54, stk. 3, en regel om straf af bøde for systematisk kontrol med, at væl-
gerne møder og afgiver stemme.

Ved fastsættelse af den generelle strafferamme til bøde eller hæfte er ikke tilsig-
tet nogen skærpelse i forhold til gældende lov. I stk. 2 foreslås indføjet en hjem-
mel til at fastsætte bødestraf i administrative forskrifter, der udstedes i medfør
af loven. En sådan hjemmel findes ikke i gældende lov, og der har hidtil ikke
været behov herfor. Henskydelsen af visse regler til bekendtgørelse, herunder
regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af brevstemmeafgivning, kan
imidlertid medføre behov for en sådan hjemmel.

Det bemærkes, at gældende lovs § 53 bestemmer, at ingen vælger, som har af-
givet stemme, skal være pligtig til for retten i nogen sag at opgive, på hvilken
kandidatliste eller kandidat han har stemt. På grund af princippet om hemme-
lig stemmeafgivning er dette en selvfølgelighed, og det foreslås derfor, at reglen
udgår.

Straffebestemmelserne i § 106 er formuleret på samme måde som de tilsvaren-
de bestemmelser i den nye folketingsvalglovs § 106.

Til § 107
Efter denne bestemmelse kan justitsministeren fastsætte regler til sikring af,
at der ikke udøves valgagitation på en måde, der forstyrrer den offentlige orden.
Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 54 a. Det foreslås, at hjemlen gøres ge-
nerel, således at forskrifterne kan fastsættes én gang for alle. Efter gældende
lov skal sådanne regler fastsættes forud for hvert valg til kommunale råd. Den
tilsvarende bestemmelse for folketingsvalg findes i den nye folketingsvalglovs
§ 107.
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Kapitel 7. Udkast til ny lov om valg til Europa-
Parlamentet med bemærkninger

Udkast til
Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet

(De Europæiske Fællesskabers Forsamling)

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Til Europa-Parlamentet vælges 16 danske repræsentanter.

§ 2. Danmark udgør ét valgområde, hvori samtlige 16 repræsentanter vælges
ved forholdstalsvalg.
Stk. 2. Afstemningen og stemmeoptællingen foregår i de samme afstem-
ningsområder og opstillingskredse som ved valg til Folketinget.
Stk. 3. På Færøerne og i Grønland afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet.

Kapitel 2

Valgret og valgbarhed

§ 3. Valgret til Europa-Parlamentet har
1) enhver, der har valgret til Folketinget, samt
2) enhver, der har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketin-

get og har fast bopæl i et af de øvrige medlemslande i De Europæiske Fælles-
skaber, medmindre vedkommende er umyndiggjort.

Stk. 2. Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valg-
ret til Europa-Parlamentet.

§ 4. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.

§ 5. Ved valg af repræsentanter til Europa-Parlamentet kan ingen vælger af-
give stemme både ved valget i Danmark og i et af de øvrige medlemslande i De
Europæiske Fællesskaber.

145



§ 6. Valgbar til Europa-Parlamentet er enhver, som har valgret efter § 3, stk. 1,
medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdøm-
me gør den pågældende uværdig til at være repræsentant i Europa-Parlamen-
tet, jf. § 37, stk. 3.
Stk. 2. En person kan dog altid opstilles til valg uanset indsigelser om manglen-
de valgbarhed på grund af straf.

§ 7. Ingen kan opstilles til valg uden at have givet sit samtykke hertil.

§ 8. Repræsentanterne vælges for fem år. Deres funktionsperiode begynder og
ophører på de tidspunkter, der følger af De Europæiske Fællesskabers regler om
almindelige direkte valg af repræsentanterne i Forsamlingen.

§ 9. Indenrigsministeren fastsætter dagen for afholdelse af valget på grundlag
af De Europæiske Fællesskabers regler herom.
Stk. 2. Indenrigsministeren bekendtgør i Statstidende, hvilken dag valget af-
holdes.

Kapitel 3

Partier, der har ret til at deltage i
valg til Europa-Parlamentet

§ 10. Partier, der ved det sidst afholdte folketingsvalg har opnået repræsentati-
on i Folketinget og fortsat er repræsenteret i dette, samt partier, der ved det
sidst afholdte valg til Europa-Parlamentet har opnået repræsentation i Europa-
Parlamentet og fortsat er repræsenteret i dette, kan deltage i Europa-Parla-
mentsvalg.
Stk. 2. Ret til at deltage i Europa-Parlamentsvalg har endvidere nye partier, der
er anmeldt for indenrigsministeren efter reglerne i § 11.

§ 11. Nye partier, der ønsker at deltage i Europa-Parlamentsvalg, skal anmel-
des for indenrigsministeren senest kl. 12 otte uger før valgdagen. Med anmel-
delsen skal følge erklæringer fra et antal vælgere, der mindst svarer til 2 pct.
af samtlige gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg.
Stk. 2. Vælgererklæringerne skal afgives på en formular, der forinden skal god-
kendes af indenrigsministeren. Godkendelsen gælder i 2 år regnet fra godken-
delsens dato. Indenrigsministeren kan forny godkendelsen, hvis der på grund-
lag af den sidst godkendte formular er foretaget partianmeldelse. Hvis dette ik-
ke er sket, kan godkendelsen kun fornys, såfremt særlige forhold taler derfor.
I forbindelse med godkendelse af formularen afgør indenrigsministeren, om
navnet på det nye parti kan godkendes, jf. § 12. Godkendelsen af partinavnet
gælder i samme tidsrum som godkendelse af formularen.
Stk. 3. Vælgererklæringerne skal for at kunne medregnes være udfyldt med ty-
delig angivelse af vælgerens navn, personnummer og bopæl samt være under-
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skrevet og dateret af vælgeren personligt. Erklæringerne skal endvidere være
forsynet med en attestation fra kommunens folkeregister om, at vælgeren ved
erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for valgret til Europa-Parlamen-
tet. For vælgere, der alene har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 2, påføres attestation
af, at vælgeren opfylder betingelserne for valgret til Europa-Parlamentet, dog
af vedkommende danske repræsentation i det land, hvori de pågældende har bo-
pæl.
Stk. 4. En vælgererklæring medregnes dog ikke, såfremt den
1) er afgivet 1 år eller mere før anmeldelsen af partiet, jf. stk. 1, eller
2) er afgivet af en vælger, der allerede har afgivet erklæring for et parti, der

er anmeldt efter stk. 1.
Stk. 5. En anmeldelse af et parti er gyldig indtil afholdelse af førstkommende
valg til Europa-Parlamentet.
Stk. 6. Indenrigsministeren skal opbevare vælgererklæringerne, så længe an-
meldelsen gælder, og derefter tilintetgøre dem.

§ 12. Et nyt parti kan ikke få godkendt et navn, som
1) benyttes af et parti, der er opstillingsberettiget til folketingsvalg eller er god-

kendt af indenrigsministeren for et nyt parti efter lov om valg til Folketinget,
2) benyttes af et dansk parti, der har ret til at deltage i valg til Europa-

Parlamentet eller er godkendt af indenrigsministeren efter § 11, stk. 2, eller
3) kan give anledning til, at partiet forveksles med et af de partier, der er nævnt

i nr. 1 og 2 eller i stk. 2.
Stk. 2. Navnet på et parti, der har deltaget i sidste folketingsvalg uden at opnå
repræsentation, kan kun godkendes for det pågældende parti. Tilsvarende gæl-
der for navnet på et dansk parti, der har deltaget i sidste valg til Europa-
Parlamentet uden at opnå repræsentation.
Stk. 3. Partinavne, der godkendes af indenrigsministeren i forbindelse med for-
mulargodkendelser, jf. § 11, stk. 2, indføres i det register, der føres af indenrigs-
ministeren efter lov om valg til Folketinget.

§ 13. Indenrigsministeren tildeler de partier, der har ret til at deltage i Europa-
Parlamentsvalg, en bogstavbetegnelse, som partierne skal opføres med på stem-
mesedlerne. Ved tildelingen skal der tages hensyn til, at partierne så vidt mu-
ligt bevarer de bogstavbetegnelser, de har haft ved tidligere valg.
Stk. 2. Bekendtgørelse om de tildelte bogstavbetegnelser sker i Statstidende i
forbindelse med bekendtgørelsen af de godkendte kandidatlister, jf. § 24, stk. 1.

Kapitel 4

Valglister og valgkort

§ 14. I de år, hvor valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet skal
afholdes, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en valgliste over vælgerne i
kommunen.
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Stk. 2. For udarbejdelse af valglisten og for optagelse på denne liste af personer,
der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 1, finder reglerne om valglister i lov om valg
til Folketinget tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 2, og som ikke optages på
valglisten efter stk. 2, optages efter anmodning på en særlig valgliste i Køben-
havns Kommune. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om opta-
gelse på listen og om listens udarbejdelse.

§ 15. Kommunalbestyrelsen udsender forud for afstemningen valgkort til de
vælgere, der er optaget på valglisten og tilmeldt folkeregistret. Valgkortet skal
indeholde oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten samt
om afstemningsstedets beliggenhed og dag og tid for afstemningen.
Stk. 2. Indenrigsministeren bekendtgør efter reglerne i lov om valg til Folketin-
get, at udsendelse af valgkort vil finde sted, samt dag og tid for afstemningen.

Kapitel 5

Valgbestyrelser, valgstyrere og
tilforordnede vælgere

§ 16. Forud for valget vælges valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede væl-
gere efter reglerne i kapitel 5 i lov om valg til Folketinget. Valgbestyrelsen skal
vælges senest 4 uger før valgdagen.
Stk. 2. Ingen, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem
eller stedfortræder til en valgbestyrelse.

§ 17. Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler samt opslag med angivelse
af de opstillede kandidatlister og anmeldte valgforbund. Valgbestyrelsen fore-
står endvidere stemmeoptællingen i opstillingskredsen.
Stk. 2. Med de ændringer, der følger af stk. 1, finder reglerne i kapitel 5 i lov
om valg til Folketinget tilsvarende anvendelse ved valg til Europa-Parlamentet.

Kapitel 6

Kandidatlister

§ 18. De partier, der har ret til at deltage i valg til Europa-Parlamentet, kan
opstille kandidater til valget.
Stk. 2. De kandidater, der opstilles til valg, opføres på kandidatlister.

§ 19. Kandidatlister skal være indleveret til indenrigsministeren senest kl. 12
femogtyve dage før valgdagen. Kandidatlisterne skal indleveres på en formular,
der er godkendt af indenrigsministeren.
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Stk. 2. Hvert parti kan kun indlevere én kandidatliste, og hver kandidatliste må
højst indeholde navne på 20 kandidater.
Stk. 3. Kandidatlisten skal være underskrevet eller tiltrådt af de enkelte kandi-
dater og indeholde oplysning om deres fulde navn, personnummer, stilling og
bopæl. Hvis en kandidat ikke ønsker sig anført på stemmesedlen med sit fulde
navn, skal det angives, hvordan navnet ønskes anført. Kandidatens efternavn
eller mellemnavn samt mindst ét fornavn eller forbogstav skal altid anføres.
Kun mellem- og efternavne, som kandidaten er berettiget til at føre efter navne-
loven, eller mellemnavne, som er anmeldt til folkeregistret, kan anføres på
stemmesedlen. I stedet for fornavnet kan anføres et kaldenavn, der er afledt af
fornavnet.
Stk. 4. Kandidaterne skal anføres på kandidatlisten i den rækkefølge, hvori de
ønskes anført på stemmesedlen. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om,
hvorvidt kandidaterne er opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste), jf. § 35,
eller om de er sideordnet opstillet, jf. § 34.

§ 20. Ingen kan være kandidat for mere end én kandidatliste. En kandidat, der
har underskrevet eller tiltrådt flere kandidatlister, kan ikke anses for kandidat
for nogen af kandidatlisterne.
Stk. 2. En kandidat kan ikke trække sit tilsagn om at virke som kandidat tilba-
ge, efter at kandidatlisten er indleveret til indenrigsministeren.

§ 21. Samtidig med indlevering af kandidatlister kan partier gensidigt anmel-
de, at de kandidatlister, de har indleveret, indgår valgforbund. Anmeldelsen
skal foretages på en formular, der er godkendt af indenrigsministeren.

§ 22. Partier, der har ret til og ønsker at deltage i valg til Europa-Parlamentet,
skal senest samtidig med indlevering af kandidatlisten meddele indenrigsmini-
steren, hvilken myndighed inden for partiet der er legitimeret til at udøve parti-
ets beføjelser i forbindelse med indlevering af kandidatlister og anmeldelse af
valgforbund. Den angivne myndighed anses for legitimeret over for indenrigs-
ministeren, indtil partiet afgiver ny meddelelse.

§ 23. Indenrigsministeren undersøger, om de rettidigt indleverede kandidatli-
ster opfylder de betingelser, der er anført i §§ 19-20, samt om de anførte kandi-
dater har valgret.
Stk. 2. Opfylder en kandidatliste ikke de nævnte betingelser, eller har nogen
af de på kandidatlisten anførte kandidater ikke valgret, skal der gives meddel-
else herom til den myndighed inden for partiet, der er nævnt i § 22. Senest 12
timer efter meddelelsens afgivelse kan partiet indlevere kandidatlisten med
eventuelle ændringer på ny. Sker dette ikke, træffer indenrigsministeren afgø-
relse om kandidatlistens ugyldighed eller om, at en kandidat slettes af kandi-
datlisten.
Stk. 3. Indenrigsministerens afgørelser efter stk. 2 meddeles den myndighed in-
den for vedkommende parti, der er nævnt i § 22.
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§ 24. Indenrigsministeren bekendtgør i Statstidende, hvilke kandidatlister der
er godkendt, hvilke bogstavbetegnelser de har fået tildelt, samt hvilke af kandi-
datlisterne der har indgået valgforbund.
Stk. 2. Indenrigsministeren sender til valgbestyrelserne meddelelse om de god-
kendte kandidatlister, om de tildelte bogstavbetegnelser, om anmeldte valgfor-
bund samt om, hvorledes og i hvilken rækkefølge kandidaternes navne skal an-
føres på stemmesedlerne.
Stk. 3. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om stemmesedlernes
indhold og udformning.

Kapitel 7

Afstemning på valgdagen

§ 25. Afstemning på valgdagen finder sted efter reglerne i kapitel 7 i lov om
valg til Folketinget med de afvigelser, der følger af, at der ikke kan opstilles
kandidater uden for partierne, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at vælgere, der har fast bo-
pæl i et af de øvrige medlemslande i De Europæiske Fællesskaber, ikke kan af-
give stemme ved personligt fremmøde på afstemningsstedet på valgdagen.

Kapitel 8

Brevstemmeafgivning

§ 26. Ved valg til Europa-Parlamentet kan der brevstemmes efter reglerne i ka-
pitel 8 i lov om valg til Folketinget, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. På Færøerne, i Grønland, i udlandet, på danske skibe i udenrigsfart og
på danske havanlæg uden for dansk område kan brevstemmes fra 3 måneder
før valgdagen.
Stk. 3. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at vælgere, der har fast bo-
pæl i et af de øvrige medlemslande i De Europæiske Fællesskaber, kun kan
brevstemme på nærmere angivne danske diplomatiske eller konsulære repræ-
sentationer.
Stk. 4. Brevstemmematerialet består af stemmeseddel, konvolut, følgebrev og
yderkuvert. Indenrigsministeren tilvejebringer brevstemmematerialet og be-
stemmer brevstemmematerialets nærmere indhold og udformning.
Stk. 5. Om fremgangsmåden ved brevstemmeafgivning samt om modtagelse og
kontrol af brevstemmer gælder reglerne i kapitel 8 i lov om valg til Folketinget.
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Kapitel 9

Stemmeoptœlling

§ 27. Når afstemningen er afsluttet, sørger valgstyrerne for, at de stemmesed-
ler, der ikke er udleveret, og de stemmesedler, der er tilbageleveret ved ombyt-
ning, optælles og sammenbindes i særskilte pakker.
Stk. 2. Såfremt stemmeoptællingen ikke foretages samme dag, som afstemnin-
gen har fundet sted, jf. § 28, sørger valgstyrerne endvidere for, at de stemmesed-
ler, der er nedlagt i stemmekasserne, udtages og straks sammenpakkes. Der må
ikke foretages nogen sortering eller optælling af de udtagne stemmesedler. Pak-
kerne forsegles og opbevares af kommunalbestyrelsen under behørigt opsyn,
indtil stemmeoptælling påbegyndes. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de
afgivne stemmesedler skal opbevares i de benyttede stemmekasser, indtil stem-
meoptællingen påbegyndes.

§ 28. Indenrigsministeren fastsætter, hvornår stemmeoptællingen skal finde
sted. Stemmeoptællingen er offentlig. Det optælles, hvor mange stemmer der
ved afstemningen er afgivet for hver kandidatliste, og hvor mange af disse der
er afgivet for de enkelte kandidater.
Stk. 2. Hvis stemmeoptællingen finder sted på afstemningsdagen, foretages
den på de enkelte afstemningssteder, hvorefter indberetning af afstemningsre-
sultat, efterfølgende fmtælling mv. finder sted efter reglerne i kapitel 9 i lov om
valg til Folketinget.
Stk. 3. Finder stemmeoptællingen ikke sted på afstemningsdagen, foretages
stemmeoptællingen for opstillingskredsen under ét. Valgbestyrelsen bestem-
mer, hvor stemmeoptællingen skal finde sted. Kommunalbestyrelsen sørger for,
at de benyttede valglister og valgkort samt stemmesedlerne og brevstemmema-
terialet er til stede ved stemmeoptællingen.
Stk. 4. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelsen af
stemmeoptællingen.

§ 29. En stemmeseddel afgivet på afstemningsstedet er ugyldig, såfremt
1) den er blank,
2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken kandidatliste vælgeren har vil-

let give sin stemme,
3) det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet, el-

ler
4) der er givet stemmesedlen et særpræg.
Stk. 2. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt
1) den er blank,
2) det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken af kandidaterne eller hvilken

kandidatliste vælgeren har villet give sin stemme,
3) en konvolut indeholder andet eller mere end én stemmeseddel,
4) det må antages, at stemmesedlen ikke er tilvejebragt af indenrigsministe-

ren, eller
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5) der er givet stemmesedlen et særpræg.
Stk. 3. Indenrigsministeren kan efter forelæggelse for Folketingets Udvalg til
Valgs Prøvelse fastsætte nærmere regler om bedømmelse afstemmesedler, her-
under brevstemmesedler.

§ 30. Opgørelsen af, hvor mange stemmer der er afgivet for hver enkelt kandi-
dat på kandidatlisten (personlige stemmer), og hvor mange stemmer der i øvrigt
er afgivet for kandidatlisten (listestemmer), sker efter følgende regler:
1) Har vælgeren sat et kryds ud for navnet på en kandidat eller såvel ud for nav-

net på en kandidat som ud for partinavnet på den kandidatliste, kandidaten
tilhører, anses stemmesedlen som afgivet for kandidaten (personlig stemme).
Tilsvarende gælder, hvis vælgeren på brevstemmesedlen har anført navnet
på en kandidat eller såvel navnet på en kandidat som partinavnet eller bog-
stavbetegnelsen for den kandidatliste, kandidaten er opstillet for.

2) Har vælgeren sat kryds ud for partinavnet eller ud for navnene på flere kan-
didater eller anbragt kryds over hele kandidatlistens felt eller i øvrigt foreta-
get afkrydsning på en sådan måde, at det ikke med sikkerhed fremgår, hvil-
ken af kandidatlistens kandidater vælgeren har villet give sin stemme, an-
ses stemmesedlen som afgivet for kandidatlisten (listestemme). Tilsvarende
gælder, hvis vælgeren på brevstemmesedlen har anført partinavnet eller
bogstavbetegnelsen for en kandidatliste eller navnene på flere kandidater
opstillet på samme kandidatliste.

Stk. 2. Resultatet af opgørelsen indføres i valgbogen og meddeles de tilstedevæ-
rende.
Stk. 3. Senest dagen efter opgørelsen sender formanden for valgbestyrelsen en
kopi af valgbogen til indenrigsministeren. Kopien skal være attesteret af for-
manden.

Kapitel 10

Valgets opgørelse

§ 31. Når indenrigsministeren har modtaget de attesterede kopier af valgbøg-
erne, foretages den samlede opgørelse af valget på grundlag heraf.

Mandaternes fordeling på kandidatlister

§ 32. For hver kandidatliste sammentælles de stemmer, der er tilfaldet kandi-
datlisten i samtlige opstillingskredse under ét. Har valgforbund været an-
meldt, sammentælles tillige stemmetallene for de kandidatlister, mellem hvil-
ke valgforbund er indgået.
Stk. 2. Det samlede stemmetal for hvert valgforbund samt stemmetallet for hver
kandidatliste, der ikke har indgået valgforbund, divideres med 1,2,3 osv., indtil
der er foretaget et så stort antal divisioner som det antal mandater, der højst
kan ventes at tilfalde valgforbundet, henholdsvis kandidatlisten. Det valgfor-
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bund eller den kandidatliste, der har den største af de fremkomne kvotienter,
får det første mandat. Den næststørste kvotient giver ret til det andet mandat
og så fremdeles, indtil samtlige mandater er fordelt. Er to eller flere kvotienter
lige store, foretages lodtrækning.
Stk. 3. Det antal mandater, der er tilfaldet et valgforbund, fordeles mellem de
kandidatlister, hvoraf valgforbundet består, efter den fremgangsmåde, der er
angivet i stk. 2.
Stk. 4. Er der tilfaldet en kandidatliste flere mandater end antallet af kandida-
ter på kandidatlisten, tilfalder det eller de overskydende mandater den liste,
med hvilken den udtømte liste har indgået valgforbund. Har den udtømte liste
ikke indgået valgforbund med andre lister, eller udtømmes også de lister, med
hvilke den udtømte liste har indgået valgforbund, tilfalder mandaterne ikke-
udtømte lister og valgforbund i den rækkefølge, som de efter reglerne i stk. 2
og 3 er nærmest berettigede til yderligere mandater.

Kandidatudvælgelsen

§ 33. På grundlag af optællingen af kandidaternes personlige stemmer og an-
tallet af listestemmer, jf. § 30, stk. 1 og 2, opgøres det, hvilke af en kandidatli-
stes kandidater der har opnået valg.
Stk. 2. For samtlige opstillingskredse under ét sammentælles det antal person-
lige stemmer, der er afgivet for hver kandidat, og det antal listestemmer, der
er afgivet for hver kandidatliste.

§ 34. Er kandidaterne sideordnet opstillet, jf. § 19, stk. 4, tilfalder kandidatli-
stens mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige
stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk. 2. For hver liste udarbejdes en fortegnelse (stedfortræderliste) over de kan-
didater, der ikke er valgt, opført i rækkefølge efter deres personlige stemmetal.

§ 35. Er kandidaterne opstillet i en bestemt rækkefølge (partiliste), jf. § 19,
stk. 4, foretages opgørelsen af, hvilke kandidater der er valgt, på følgende måde:
1)Kandidatlistens samlede stemmetal, jf. § 32, stk. 1, 1. pkt., divideres med et

tal, der er én større end det antal mandater, der er tilfaldet kandidatlisten.
Det derved fremkomne tal forhøjes, uanset om det er et helt tal, til det næste
hele tal. Dette tal er herefter kandidatlistens fordelingstal.

2) Kandidater, der har opnået et personligt stemmetal, der er lig med eller stør-
re end fordelingstallet, er valgt.

3) Kandidater, der har opnået færre personlige stemmer end fordelingstallet,
tildeles i den rækkefølge, hvori de er opført på kandidatlisten, og så langt li-
stestemmerne rækker et så stort antal listestemmer, at summen af personli-
ge stemmer og listestemmer udgør fordelingstallet. Kandidater, der på denne
måde opnår et stemmetal, der er lig med fordelingstallet, er valgt.

4) Opnås det ikke herved at få besat de mandater, der er tilfaldet kandidatlisten,
er de øvrige kandidater valgt i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede
stemmetal (personlige stemmer og listestemmer tilsammen). Har to eller fle-
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re kandidater opnået samme stemmetal, er den eller de kandidater, der står
først på partilisten, valgt.
Stk. 2. Kandidater, der er valgt efter stk. 1, nr. 2 og 3, er valgt i partilistens ræk-
kefølge.
Stk. 3. For hver liste udarbejdes en fortegnelse (stedfortræderliste) over de kan-
didater, der ikke er valgt, opført i rækkefølge efter deres samlede stemmetal
(personlige stemmer og tildelte listestemmer).

§ 36. Indenrigsministeren sender herefter til Folketinget:
1) Valgbogskopierne.
2) Beregningerne af mandaternes fordeling, jf. § 32.
3) Opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg, jf. §§ 34-35.
4) Fortegnelserne over de kandidater, der ikke er valgt, jf. § 34, stk. 2, og § 35,

stk. 3.

Kapitel 11

Folketingets godkendelse af valget

§ 37. Folketinget afgør endeligt, om indenrigsministerens beregninger og op-
gørelser skal godkendes, eller om der skal foretages nye beregninger og opgørel-
ser. Folketinget kan endvidere pålægge indenrigsministeren at indhente stem-
memateriale mv. til Folketinget.
Stk. 2. Folketinget kan pålægge valgbestyrelserne at foretage en fornyet gen-
nemgang og opgørelse af det materiale eller dele heraf, der har været benyttet
ved valget.
Stk. 3. Rejses der tvivl om en repræsentants valgbarhed, træffer Folketinget en-
delig afgørelse herom.

§ 38. Enhver vælger kan klage over Europa-Parlamentsvalg. Klager skal stiles
til Folketinget og sendes til indenrigsministeren. Klager skal være indenrigs-
ministeren i hænde senest ugedagen efter valgdagen. Folketinget træffer ende-
lig afgørelse om klager over valget.

§ 39. Hvis Folketinget træffer afgørelse om, at afstemningen er helt eller del-
vis ugyldig, bestemmer Folketinget endeligt, i hvilket omfang og på hvilken
måde omvalg skal afholdes.

§ 40. Folketinget underretter Europa-Parlamentet om valgets resultat med
henblik på prøvelsen af mandaterne i henhold til De Europæiske Fællesskabers
regler herom.

§ 41. Rejses der i funktionsperioden tvivl om, hvorvidt en repræsentant har
mistet sin valgbarhed, træffer Folketinget endelig afgørelse herom.
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§ 42. Hvervet som repræsentant i Europa-Parlamentet er uforeneligt med
hvervet som
1) medlem af regeringen,
2) medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,
3) dommer, generaladvokat eller justitssekretær ved De Europæiske Fælles-

skabers Domstol,
4) medlem af revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber,
5) medlem af Det Rådgivende Udvalg for Det Europæiske Kul- og Stålfælles-

skab eller af Det Økonomiske og Sociale Udvalg under Det Europæiske og
Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab,

6) medlem af udvalg eller organer, som er oprettet i henhold til traktaterne om
oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det Europæiske Øko-
nomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab med henblik
på at administrere Fællesskabernes pengemidler eller udføre vedvarende di-
rekte forvaltning,

7) medlem af Den Europæiske Investeringsbanks bestyrelse eller direktion el-
ler ansat i denne,

8) tjenestemand eller anden ansat i De Europæiske Fællesskabers institutio-
ner eller dertil knyttede specialiserede organer i aktiv tjeneste.

Stk. 2. En repræsentant, der på grund af et hverv efter stk. 1 er udtrådt af
Europa-Parlamentet, kan efter hvervets ophør blive opført på den pågældende
stedfortræderliste i rækkefølge efter sit stemmetal.

§ 43. Er en repræsentants mandat i Europa-Parlamentet ledigt, indtræder den
kandidat, som ifølge den pågældende stedfortræderliste, jf. § 34, stk. 2, og § 35,
stk. 3, er nærmest berettiget hertil. Reglerne i § 32, stk. 4, finder tilsvarende
anvendelse.
Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i de tilfælde, hvor et man-
dat er ledigt som følge af, at den valgte kandidat har mistet sin valgbarhed, jf.
§ 37, stk. 3, og § 41.

Kapitel 12

Forskellige bestemmelser

§ 44. Valgbøgerne, afstemningsbøgerne, valglisterne, valgkortene og stemme-
sedlerne samt øvrigt valgmateriale, som valgbestyrelsen eller kommunalbesty-
relsen har modtaget, opbevares, henholdsvis tilintetgøres, efter reglerne i § 104
i lov om valg til Folketinget.

§ 45. Udgifterne ved valg til Europa-Parlamentet afholdes efter reglerne i §
105 i lov om valg til Folketinget.

§ 46. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes
med bøde eller hæfte den, der overtræder
1) § 25, stk. 1, jf. § 51 i lov om valg til Folketinget, eller
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2) § 26, stk. 1, jf. § 59, stk. 2, og § 62 i lov om valg til Folketinget.
Stk. 2.1 regler, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for over-
trædelse af bestemmelser i reglerne.
Stk. 3. Borgerlig straffelovs §§ 116 og 117 finder tilsvarende anvendelse ved
valg til Europa-Parlamentet.

§ 47. Den, der afgiver stemme både ved valget i Danmark og i et af de øvrige
medlemslande i De Europæiske Fællesskaber, straffes med bøde, medmindre
højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 48. Justitsministeren kan fastsætte regler til sikring af, at der ikke på eller
ud til offentlig vej eller plads udøves valgagitation på en måde, der forstyrrer
den offentlige orden. I reglerne kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse
af bestemmelser i reglerne.

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser

§ 49. Loven træder i kraft den 1989.
Stk. 2. Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet (De Euro-
pæiske Fællesskabers Forsamling), jf. lovbekendtgørelse nr. 309 af 22. juni
1983, som ændret ved lov nr. 159 af 11. april 1984, ophæves.
Stk. 3. De forskrifter, der er udstedt efter lov om valg af danske repræsentanter
til Europa-Parlamentet (De Europæiske Fællesskabers Forsamling), jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 309 af 22. juni 1983, som ændret ved lov nr. 159 af 11. april
1984, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt efter den-
ne lov.

§ 50. I lov nr. 225 af 31. maj 1979 om vederlag og pension m.v. for de danske re-
præsentanter i Europa-Parlamentet (De Europæiske Fællesskabers Forsam-
ling), som ændret senest ved lov nr. 960 af 19. december 1986, foretages følgende
ændringer:

2.1 § 1, stk. 2,1. pkt., ændres "§ 83, stk. 1 og stk. 2," til: "§ 108, stk. 1 og stk. 2".

2. I § 2, stk. 2, 1. pkt., ændres "§ 84, stk. 2," til: "§ 109, stk. 2".

3. I § 3, 1. pkt., ændres "§§ 85-93" til: "§§ 110-118".
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BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

Bemærkninger til kapitel 1. Lovens område

Til §§ 1-2
Bestemmelserne om antallet af danske repræsentanter i Europa-Parlamentet,
om valgområdet, om valgmåden og om lovens område svarer til den gældende
lovs §§ 1-2, mens bestemmelsen om, at afstemningen og stemmeoptællingen af-
holdes i de samme afstemningsområder og opstillingskredse som folketing-
svalg, svarer til gældende lovs § 11, stk. 1.

Bemærkninger til kapitel 2. Valgret og valgbarhed

Til §§ 3-4
Bestemmelserne om valgret og om optagelse på valglisten som betingelse for
udøvelse af valgret svarer til § 3 i den gældende lov. Dog er den hidtidige be-
stemmelse om, at den, der er optaget på valglisten, men som ikke længere opfyl-
der valgretsbetingelserne, ikke har ret til at afgive stemme, udgået som overflø-
dig, idet dette følger af bestemmelserne i § 3 om valgretsbetingelserne.

TiH 5
Bestemmelsen om, at der ikke kan stemmes både i Danmark og andre EF-med-
lemslande, er en præcisering af den gældende lovs § 6, hvorefter ingen vælger
kan afgive mere end én stemme ved valg af repræsentanter til Europa-
Parlamentet.

Til §6
Bestemmelsen i § 6, stk. 1, om valgbarhed svarer til den gældende lovs § 4. I
§ 6, stk. 2, foreslås det udtrykkeligt anført, at en person altid kan opstilles til
valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af straf. Dette er
en følge af, at det er Folketinget, der træffer endelig afgørelse om tab af valgbar-
hed på grund af straf, jf. gældende lovs § 26, 2. pkt., og lovforslagets § 37, stk.
3. I øvrigt fremgår det såvel af gældende lovs § 8, stk. 1, som af lovforslagets
§ 23, stk. 1, at en kandidat ikke kan slettes af kandidatlisten på grund af (mu-
lig) manglende valgbarhed på grund af straf.

Ti/§ 7
Bestemmelsen om, at ingen kan opstilles til valg uden at have givet sit samtyk-
ke hertil, svarer til folketingsvalglovens § 5 samt til § 7 c, stk. 2, 2. pkt., i gæl-
dende lov, jf. lovforslagets § 19, stk. 3. Medlemskab af Europa-Parlamentet er
ligesom medlemskab af Folketinget ikke et borgerligt ombud. Derimod er med-
lemskab af kommunale råd (kommunalbestyrelser og amtsråd) et borgerligt
ombud.
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Ttn 8
Bestemmelsen om valgperioden svarer til den gældende lovs § 30.

Til §9
Bestemmelsen om fastsættelse af valgdagen og bekendtgørelse heraf svarer til
den gældende lovs § 34 og § 35, stk. 1,1. pkt. Om bekendtgørelse af valgdatoen
mv. i landets dagblade henvises til lovforslagets § 15, stk. 2, og bemærkninger-
ne hertil.

Bemærkninger til kapitel 3. Partier, der har ret til at deltage i valg til
Europa-Parlamentet

Til § 10
Bestemmelsen om, hvilke partier der har ret til at deltage i Europa-Parlaments-
valg, svarer med enkelte sproglige ændringer til den gældende lovs § 7 a.

Til §§ 11-12
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om anmeldelse af et nyt parti til del-
tagelse i Europa-Parlamentsvalg, svarer til § 7 b i den gældende lov. Det foreslås
dog, at vælgererklæringer for fremtiden skal indeholde oplysning om vælge-
rens personnummer i stedet for som hidtil om fødselsdato. De nærmere regler
om, hvilke partinavne der ikke kan godkendes for et nyt parti, er udskilt til en
særlig paragraf (§ 12). Endvidere er fristen for partianmeldelse rykket 4 timer
frem (fra kl. 16 til kl. 12). De foreslåede ændringer svarer til de ændringer, der
ved den nye folketingsvalglovs §§ 12 og 13 er gennemført vedrørende partian-
meldelse til folketingsvalg.

I § 11, stk. 6, foreslås udtrykkeligt fastsat, at indenrigsministeren skal opbeva-
re vælgererklæringerne, så længe anmeldelsen gælder, og derefter tilintetgøre
dem. En sådan bestemmelse blev indsat i folketingsvalgloven ved en lovæn-
dring i 1985, jf. den nye folketingsvalglovs § 12, stk. 6.

Til § 13
Bestemmelsen om tildeling af bogstavbetegnelser til opstillingsberettigede
partier og om offentliggørelse af disse svarer med mindre sproglige ændringer
til den gældende lovs § 35, stk. 1,2. pkt., jf. § 9. På tilsvarende måde som i folke-
tingsvalgloven, jf. den nye folketingsvalglovs § 14, foreslås det udtrykkeligt an-
givet, at der ved tildelingen af bogstavbetegnelser skal tages hensyn til, at par-
tierne så vidt muligt bevarer de bogstavbetegnelser, de har haft ved tidligere
valg.

Bemærkninger til kapitel 4. Valglister og valgkort

Til §§ 14-15
Bestemmelserne indeholder reglerne om valglister og valgkort samt om be-
kendtgørelse af udsendelsen af valgkort og af dag og tid for afstemningen. I gæl-
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dende lov findes de tilsvarende bestemmelser i §§ 5 og 12 samt § 35, stk. 2. Hen-
visningen til folketingsvalglovens regler indebærer, at Indenrigsministeriet se-
nest 10 dage før valgdagen i landets dagblade skal bekendtgøre dag og tid for
valget samt udsendelsen af valgkort mv., jf. den nye folketingsvalglovs § 21.
Hidtil har det ved såvel folketingsvalg som ved Europa-Parlamentsvalg påhvi-
let henholdsvis valgbestyrelserne og kommunalbestyrelserne at foretage de
nævnte bekendtgørelser.

Bemærkninger til kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordne-
de vælgere

Til §§ 16-17
Bestemmelserne om valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere er
formuleret således, at de henviser til folketingsvalglovens bestemmelser her-
om, dog således at det er præciseret, at valgbestyrelserne ved Europa-Parla-
mentsvalg ikke har til opgave at modtage kandidatanmeldelser. I gældende lov
findes de tilsvarende bestemmelser i § 11, stk. 2 og 3, og § 13, stk. 2.

Bemærkninger til kapitel 6. Kandidatlister

Til § 18
Bestemmelsen om, hvilke partier der kan opstille kandidater, og om kandida-
ternes opførelse på kandidatlister svarer med sproglige ændringer til gældende
lovs § 7.

Til § 19
Bestemmelserne om fristen for indlevering af kandidatlister, om disses indhold
samt om, at de skal indgives på en særlig formular, som indenrigsministeren
har godkendt, svarer med sproglige ændringer til bestemmelserne i den gæl-
dende lovs § 7 c, stk. 1-4. Dog er reglerne om kandidaternes navne på stemme-
sedlerne ændret, således at de er i overensstemmelse med de tilsvarende regler
i den nye folketingsvalglovs § 33, stk. 2, 2.-5. pkt.

Til § 20
Bestemmelserne om, at en kandidat kun kan opstilles for én liste og ikke kan
trække sit tilsagn om opstilling tilbage, svarer til bestemmelserne i gældende
lovs § 7 c, stk. 5 og 6.

Til § 21
Bestemmelsen om valgforbund svarer til bestemmelsen i gældende lovs § 7 d.

Til §§ 22-23
Bestemmelserne om partiernes oplysning om, hvilken myndighed der tegner
partiet, samt om indenrigsministerens undersøgelse af kandidatlisterne mv.,
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svarer - bortset fra sproglige ændringer - til bestemmelserne i gældende lovs
§§ 7eog8 .

Til %24
Bestemmelsen i § 24, stk. 1-2, om, at indenrigsministeren i Statstidende be-
kendtgør de godkendte kandidatlister mv. samt sender meddelelse herom til
valgbestyrelserne tillige med en meddelelse om kandidaternes rækkefølge på
stemmesedlen, svarer til gældende lovs § 9, stk. 2,1. pkt., og § 35, stk. 1, 2. pkt.
Bestemmelsen i forslaget til § 24, stk. 3, om, at indenrigsministeren fastsætter
de nærmere regler om stemmesedlernes indhold og udformning, svarer til gæl-
dende lovs § 14. Den hidtidige bestemmelse i § 9, stk. 2, 2. pkt., om, at bopæl
eller stilling kan anføres på stemmesedlen, hvis flere kandidater har samme
navn, er udgået, idet regler herom kan fastsættes af indenrigsministeren efter
bemyndigelsen i forslaget til § 24, stk. 3.

Til §25
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om afstemning på valgdagen, er udfor-
met som en generel henvisning til de tilsvarende regler i folketingsvalgloven.
I gældende lov findes de tilsvarende bestemmelser i §§ 13, 15 og 16. Ifølge for-
slaget til § 25, stk. 2, kan indenrigsministeren fastsætte regler om, at vælgere,
der har fast bopæl i et andet EF-land, ikke kan afgive stemme ved personligt
fremmøde på afstemningsstedet på valgdagen. Bemyndigelsen omfatter såvel
EF-bosatte, der har valgret til Folketinget, jf. lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 1, som
EF-bosatte, der alene har valgret til Europa-Parlamentet, jf. lovforslagets § 3,
stk. 1, nr. 2. I gældende lov er det direkte forudsat, at de EF-bosatte vælgere,
der ikke tillige er folketingsvælgere, ikke kan afgive stemme ved personligt
fremmøde på afstemningsstedet på valgdagen, jf. gældende lovs § 10. Bestem-
melsen har sin baggrund i reglen om, at ingen ved valg af repræsentanter til
Europa-Parlamentet kan afgive stemme både ved valget i Danmark og i et af
de øvrige EF-lande. Det bør imidlertid overlades til indenrigsministeren at fast-
sætte de særregler, der måtte være nødvendige som følge heraf. Eventuelle sær-
regler bør endvidere i givet fald omfatte begge de grupper af vælgere, der har
fast bopæl i et andet EF-land, jf. ovenfor. Tilsvarende bør gælde vedrørende
eventuelle særregler om EF-bosatte i relation til brevstemmeafgivning, jf. lov-
forslagets § 26.

Bemærkninger til kapitel 8. Brevstemmeafgivning

Til §26
Bestemmelsen om brevstemmeafgivning, der i alt væsentligt består i en henvis-
ning til den nye folketingsvalglovs regler om brevstemmeafgivning, svarer til
den gældende lovs § 17. Ved folketingsvalg gælder en særlig regel om søfolks
brevstemmeafgivning. Søfolk på danske skibe i udenrigsfart og deres medsej-
lende ægtefæller kan således på skibet afgive brevstemme fra dagen efter et fol-
ketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg. Denne bestem-
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melse blev indsat i folketingsvalgloven ved en lovændring i 1980, jf. § 58, stk.
3, i den nye folketingsvalglov. Særreglen er begrundet i, at folketingsvalg oftest
udskrives med ganske kort varsel (3 uger). Såvel Europa-Parlamentsvalg som
kommunale valg afholdes derimod på bestemte på forhånd fastlagte tidspunk-
ter, hvorfor der ved disse valg ikke er behov for en tilsvarende særregel for sø-
folk. Med hensyn til eventuelle særregler for EF-bosattes brevstemmeafgivning
henvises til bemærkningerne ovenfor til § 25.

Bemærkninger til kapitel 9. Stemmeoptælling

Til § 27
Bestemmelsen om opbevaring af stemmesedler efter afstemningen svarer til
den gældende lovs § 18. Beslutningen om opbevaring afstemmesedlerne i stem-
mekasserne skal dog efter forslaget træffes af kommunalbestyrelsen og ikke
som nu af valgbestyrelsen. Denne ændring er begrundet i, at kommunalbesty-
relsen har ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af afstemningen
mv., indtil stemmematerialet er afleveret til valgbestyrelsen.

Til § 28
Bestemmelsen om stemmeoptællingen svarer med sproglige ændringer til den
gældende lovs § 19, stk. 1.

Til § 29
Bestemmelsen om bedømmelse af stemmesedler, herunder brevstemmesedler,
svarer til gældende lovs § 19, stk. 2 og 3. Reglerne om bedømmelse afstemme-
sedler er formuleret således, at de svarer til formuleringen af de tilsvarende be-
stemmelser i den nye folketingsvalglovs § 69.

Til § 30
Bestemmelsen, der indeholder reglerne om opgørelse af henholdsvis personlige
stemmer og listestemmer mv. samt om indsendelse af valgbogskopier til inden-
rigsministeren, svarer med sproglige ændringer til gældende lovs § 19, stk. 4
og 5.

Bemærkninger til kapitel 10. Valgets opgørelse

Til § 31
Bestemmelsen, der svarer til gældende lovs § 21, stk. 1,1. pkt., fastslår, at den
samlede opgørelse af valget foretages på grundlag af valgbøgerne. Den samlede
opgørelse af valget forudsættes som hidtil foretaget af Danmarks Statistik på
indenrigsministerens vegne.

161



Til §§ 32-35
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om mandaternes fordeling på kandi-
datlister, samt om kandidatudvælgelsen, svarer med sproglige ændringer til de
gældende bestemmelser i lovens §§ 21-24.

Til §36
Bestemmelsen om, hvilket materiale indenrigsministeren skal sende til Folke-
tinget, svarer til gældende lovs § 25.

Bemærkninger til kapitel 11. Folketingets godkendelse af valget

TÏZ §§ 37AO
Bestemmelserne om Folketingets godkendelse af valget og underretning af
Europa-Parlamentet om valgets udfald svarer til gældende lovs §§ 26-29. Be-
stemmelserne om Folketingets beføjelser i forbindelse med godkendelsen af val-
get er dog ændret som en konsekvens af de ændringer, der er gennemført ved
folketingsvalg, jf. den nye folketingsvalglovs § 87. Ændringerne indebærer, at
Folketinget kan pålægge valgbestyrelserne at foretage en fornyet gennemgang
og opgørelse af det materiale eller dele heraf, der har været benyttet ved
Europa-Parlamentsvalget.

Til §§ 41-43
Bestemmelserne om afgørelsen af en repræsentants valgbarhed, om hvilke
hverv der er uforeneligt med hvervet som repræsentant i Europa-Parlamentet,
og om stedfortræderens indtræden ved et mandats ledighed, svarer til gælden-
de lovs §§ 31-33.

Bemærkninger til kapitel 12. Forskellige bestemmelser

Til §§ 44A8
Bestemmelserne, der indeholder reglerne om opbevaring og tilintetgørelse af
valgmateriale, om afholdelse af udgifter i forbindelse med valget, om straf for
overtrædelse af lovens bestemmelser samt om fastsættelse af regler vedrørende
valgagitation, er med en enkelt undtagelse (lovforslagets § 47) formuleret såle-
des, at de enten svarer til eller henviser til de tilsvarende regler i den nye folke-
tingsvalglovs kapitel 13. Der er ikke herved sket indholdsmæssige ændringer
i forhold til de gældende regler. Henvisningen til folketingsvalglovens regler in-
debærer dog, at de særlige bestemmelser i gældende lovs § 38, stk. 1, om bøde-
straf til valgbestyrelser og valgstyrere, der forsømmer udførelsen af deres plig-
ter efter loven, ophæves. § 47, der svarer til gældende lovs § 40, hjemler bøde-
straf for den, der afgiver stemme både ved valget i Danmark og i et af de øvrige
EF-lande.
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Bemærkninger til kapitel 13. Ikrafttrædelses- og ændringsbestemmelser

Til § 49
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 1989. Lovforslaget vil
dermed finde anvendelse ved førstkommende valg til Europa-Parlamentet, der
skal afholdes den X. X. 1989. De administrative forskrifter, der er udstedt efter
den gældende lov, foreslås opretholdt, indtil de ophæves eller afløses af nye be-
stemmelser.

Til § 50
De foreslåede ændringer af loven om vederlag og pension m.v. for de danske re-
præsentanter i Europa-Parlamentet (De Europæiske Fællesskabers Forsam-
ling) er af redaktionel karakter og er en konsekvens af, at de bestemmelser i
folketingsvalgloven, hvortil der henvises, har fået ændrede paragrafnumre ved
den nye folketingsvalglov.
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Bilag 1.

Oversigt over kommuner med flere end 25.000
vælgere ved de kommunale valg i 1985

25.000-50.000 vælgere

Ballerup Næstved
Brøndby Svendborg
Gladsakse Fredericia
Hvidovre Horsens
Høje-Taastrup Kolding
Lyngby-Taarbæk Vejle
Rødovre Herning
Tårnby Holstebro
Helsingør Randers
Hillerød Silkeborg
Greve Viborg
Køge Frederikshavn
Roskilde Hjørring
Slagelse

50.000-100.000 vælgere

Frederiksberg
Gentofte
Esbjerg

Flere end 100.000 vælgere

København
Odense
Århus
Aalborg
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Bilag 2.

Fortegnelse over ændringslove til 1924-loven
om kommunale valg
(Lov nr. 101 af 29. marts 1924 om kommunale valg)

1928 - 4. april Lov nr. 131 om ændring af lov om kommunale valg
1933 - 4. februar Lov nr. 8 om ændring af lov om kommunale valg
1933 - 2. marts Lov nr. 9 om ændring af lov om kommunale valg
1936 - 22. december Lov nr. 290 om ændring af lov om kommunale valg
1939 - 15. marts Lov nr. 88 om ændring af borgerlig straffelov

m.fl. love
1945 - 21. december Lov nr. 593 om afholdelse af kommunale valg
1949 - 12. april Lov nr. 190 om ændring af lov om kommunale valg
1950 - 1. februar Lov nr. 7 om ændring af lov om kommunale valg
1951 - 18. juni Lov nr. 286 om ændring af reglerne om fortabelse

af rettigheder
1953 - 22. december Lov nr. 335 om ændring af lov om kommunale valg
1954 - 15. februar Lov nr. 7 om ændring af lov om kommunale valg
1957 - 9. december Lov nr. 278 om ændring af lov om kommunale valg
1959 - 25. marts Lov nr. 101 om opløsning af det amtskommunale

fællesskab på Bornholm
1962 - 17. januar Lov nr. 1 om ændring af lov om kommunale valg
1965 - 21. december Lov nr. 446 om ændring af lov om kommunale valg
1968 - 31. maj Lov nr. 223 om kommunernes styrelse § 70
1969 - 18. april Lov nr. 168 om ændring af lov om kommunale valg
1969 - 19. december Lov nr. 599 om ændring af lov om kommunale valg
1973 - 23. maj Lov nr. 286 om ændring af lov om kommunale valg
1977 - 18. maj Lov nr. 202 om ændring af lov om kommunale valg
1977 - 16. november Lov nr. 567 om ændring af lov om kommunale valg
1978 - 8. marts Lov nr. 3 om ændring af lov om kommunale valg
1978 - 27. september Lov nr. 483 om ændring af lov om kommunale valg
1981 - 30. marts Lov nr. 143 om ændring af lov om kommunale valg
1985 - 6. marts Lov nr. 6 om ændring af lov om kommunale valg
1985 - 6. marts Lov nr. 7 om ændring af lov om kommunale valg
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Bilag 3.

Liste over forkortelser for love mv.

1. Love

Folketingsvalgloven Lov nr. 271 af 13. maj 1987 om valg til Folketinget
(den nye) (ikrafttræden 1. juli 1988)

Folketingsvalgloven Lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr.
(den gamle) 418 af 22. september 1980, som senest ændret ved lov

nr. 271 af 13. maj 1987

Kommunale valglov Lov om kommunale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 139
af 26. marts 1985

Europa-Parlaments- Lov om valg af danske repræsentanter til Euro-
valgloven pa-Parlamentet (De Europæiske Fællesskabers For-

samling), jf. lovbekendtgørelse nr. 309 af 22. juni
1983, som ændret vfed lov nr. 159 af 11. april 1984

Kommunale Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse
styrelseslov nr. 313 af 20. juni 1984

Skattestyrelseslov Lov om skattemyndighedernes organisation og om
klageadgang m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 14.
november 1984

Skolestyrelseslov Lov om styrelsen af kommunernes skolevæsen og af
virksomhed efter lov om fritidsundervisning mv., jf.
lovbekendtgørelse nr. 492 af 25. juli 1986

Straffelov Borgerlig straffelov, jf. lovbekendtgørelse nr. 607 af 6.
september 1986

Tjenestemandslov Lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folke-
kirken, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 2. oktober 1986

2. Betænkninger

Betænkning nr. Betænkning om en revision af Lov om kommunale
903/1980 valg og Lov om valg af danske repræsentanter til Eu-

ropa-Parlamentet - Delbetænkning fra Indenrigsmi-
nisteriets valglovsudvalg af 1978
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Betænkning nr. Ny folketingsvalglov - Delbetænkning fra Indenrigs-
1084/1986 ministeriets valglovsudvalg af 1983

3. Definitioner

Kommunale valg "Kommunale valg" anvendes i betænkningen som en
fællesbetegnelse for kommunalbestyrelses- og amts-
rådsvalg. I valgstatistikken anvendes "kommunale
valg" alene som betegnelse for kommunalbestyrelses-
valg (de kommunale og amtskommunale valg)

167



\



Bilag 4. Indenrigsministeriets lovbekendtgørelse nr. 139 af 26. marts 1985

Bekendtgørelse af
Lov om kommunale valg

Herved bekendtgøres lov nr. 101 af 29. marts 1924 om kommunale valg, jfr. lovbekendtgørelse
nr. 196 af 22. april 1981, med de ændringer, der følger af lov nr. 76 af 6. marts 1985 og lov nr. 77 af 6.
marts 1985.

Kapitel 1
Valgret og valgbarhed

§ 1. Valgret til borgerrepræsentationen i
København og til kommunalbestyrelserne i
landets øvrige kommuner og amtskommuner
har med den i stk. 2 anførte undtagelse en-
hver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i
kommunen. Personer, som ikke har dansk
indfødsret, har dog kun valgret, dersom de
har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år
forud for valget.

Stk. 2. Personer, der er umyndiggjort med
retsvirkning her i landet, har ikke valgret.

§ 2. Valgbar til de i § 1 nævnte kommu-
nalbestyrelser er enhver, som er valgberetti-
get ved de kommunale valg i de pågældende
kommuner, medmindre vedkommende er
straffet for en handling, der i almindeligt
omdømme gør ham uværdig til at være med-
lem af kommunale råd, jfr. §§ 34 og 48.

Stk. 2. En strafbar handling kan ikke med-
føre fortabelse af valgbarhed, når der på
valgdagen er forløbet 3 år, efter at straffen er
udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er
straffen ubetinget fængsel på over 6 måneder
eller forvaring er fristen dog 5 år. Ved betin-
gede domme og bødestraffe regnes fristen fra
datoen for den endelige dom eller bødens
vedtagelse.

§ 3. (Ophævet).

§ 4. Medlemmerne af borgerrepræsentatio-
nen i København og af kommunalbestyrel-
serne i primærkommunerne vælges på 4 år.
Mandaterne bortfalder dog i intet tilfælde,
før nyvalg har fundet sted. Når nyt valg har
fundet sted, afgår samtlige medlemmer med
udgangen af den måned, der følger efter den
måned, hvori nyvalg har fundet sted, jfr. dog
§31.

Stk. 2. Valgperioden for samtlige de for-
nævnte kommunalbestyrelser regnes fra 1.
januar, og valgene foregår på en af inden-
rigsministeren fastsat dag, der skal være en
tirsdag, i den sidste halvdel af november må-
ned.

§ 5. Ingen kan udøve valgret uden at være
optaget på valglisten.

Stk. 2. De, der er optaget på valglisten,
men som ikke længere har fast bopæl i kom-
munen, har ikke ret til at afgive stemme.

Kapitel 2
Valglister

§ 6. Vælgerne skal optages på valglisten i
den kommune, hvori de har fast bopæl.

§ 7. I de år, hvor ordinære valg finder
sted, påhviler det kommunalbestyrelsen at
foranstalte, at der udarbejdes en valgliste
over vælgerne i kommunen. Såfremt kommu-
nen er delt i flere afstemningsområder, jfr. §
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14, skal der udarbejdes en valgliste for hver
af disse dele af kommunen. Valglisten består
af en hovedvalgliste og en supplementsvalg-
liste.

Stk. 2. På hovedvalglisten optages vælgere,
der senest 18.-dagen før valget er flyttet til
kommunen, og som senest på denne dag har
anmeldt dette til kommunens folkeregister.

Stk. 3. På supplementsvalglisten optages
vælgere, der ikke er optaget på hovedvalgli-
sten, og som senest 11.-dagen før valget er
flyttet til kommunen, og som senest på denne
dag har anmeldt dette til kommunens folke-
register.

Stk. 4. Vælgere, der senest 18.-dagen før
valget er flyttet inden for kommunen, og som
senest på denne dag har anmeldt dette til
kommunens folkeregister, skal optages på
hovedvalglisten under den nye bopæl. Der
foretages ingen ændringer i valglisten i an-
ledning af vælgeres flytning inden for kom-
munen, der foretages eller anmeldes efter
18.-dagen for valget.

§ 8. Hovedvalglisterne- udfærdiges på
grundlag af oplysningerne i det centrale per-
sonregister (CPR).

Stk. 2. Supplementsvalglisterne kan udfær-
diges på grundlag af oplysningerne i det cen-
trale personregister (CPR).

Stk. 3. Valglisterne skal indeholde vælger-
nes navn, fødselsdato og bopæl samt løbe-nr.
og en rubrik til afkrydsning.

Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte
nærmere regler om udfærdigelse af valglister-
ne samt disses indretning.

§ 8 a. Modtager kommunen meddelelse
om dødsfald, umyndiggørelse, ophævelse af
umyndiggørelse eller erhvervelse henholdsvis
fortabelse af dansk indfødsret, der ikke er
taget i betragtning ved udfærdigelsen af valg-
listen, skal kommunalbestyrelsen manuelt
berigtige valglisten.

Stk. 2. Modtager kommunen inden valgda-
gen fra det centrale personregister (CPR)
meddelelse om flytning fra kommunen inden
valgdagen, skal kommunalbestyrelsen slette
den fraflyttede vælger af valglisten. Sletnin-
gen skal dog ikke foretages, dersom den fra-
flyttede vælger er flyttet til en anden kom-
mune inden for samme amtskommune og
ikke optages på valglisten der, jfr. § 7, stk. 2
og 3, men det skal anføres i valglisten, at

vælgeren alene er berettiget til at afgive stem-
me til amtsrådsvalget.

§ 9. Så snart valglisterne er udfærdiget,
udsender kommunalbestyrelsen valgkort til
de vælgere, der er opført på valglisterne.
Valgkortet skal indeholde oplysninger om
vælgerens navn og adresse, nummer på valg-
listen samt angivelse af afstemningsstedets
beliggenhed og dato og tid for afstemningen.

Stk. 2. Valgkort, der udsendes til de vælge-
re, som er opført på supplementsvalglisten,
skal endvidere indeholde oplysning om, at
dette valgkort træder i stedet for et eventuelt
tidligere udsendt valgkort.

§ 9 a. Senest 10 dage før valget bekendt-
gøres det ved kommunalbestyrelsens foran-
staltning i de stedlige dagblade eller lokalavi-
ser, at der vil blive udsendt valgkort til væl-
gerne. Bekendtgørelsen skal indeholde en
opfordring til personer, der mener sig beretti-
get til at afgive stemme i kommunen, men
som ikke har modtaget valgkort, samt perso-
ner, som finder, at valgkortets indhold er
fejlagtigt, om at gøre indsigelse til kommu-
nalbestyrelsen.

§ 9 b. Kommunalbestyrelsen drager om-
sorg for, at indsigelser efter § 9 a behandles
uden ugrundet ophold. Såfremt det viser sig,
at valgkort uberettiget ikke er udsendt, eller
det udsendte valgkort er behæftet med fejl,
udfærdiges nyt valgkort, og der foretages om
nødvendigt tilsvarende rettelse i valglisten.
Sådanne rettelser kan foretages til og med
valgdagen.

Kapitel 3
Valgbestyrelser

§ 10. Valget forberedes og ledes i hver
kommune af en valgbestyrelse.

Stk. 2. Valgbestyrelsen består af mindst 5
af kommunalbestyrelsen af dens midte valgte
medlemmer, herunder kommunalbestyrelsens
formand, der er formand for valgbestyrelsen.
Valgbestyrelsen i København består af 5
medlemmer, der vælges af borgerrepræsenta-
tionen. For de valgte vælges stedfortrædere.

Stk. 3. Valgbestyrelsen udsteder bekendt-
gørelse om valgets afholdelse i overensstem-
melse med reglerne i § 11. Formanden mod-
tager anmeldelse af kandidatlister. Når valg-
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bestyrelsen endeligt har godkendt de anmeld-
te kandidatlister, tilvejebringer den de for-
nødne stemmesedler. Endvidere drager valg-
bestyrelsen omsorg for, at alt er i orden til
afstemningen, særligt at valglisterne og det
fornødne antal stemmesedler er til stede på
hvert afstemningssted, og at der i hvert stem-
melokale findes et tilstrækkeligt antal stem-
merum og stemmekasser.

Stk. 4. Valgbestyrelsens formand indkalder
valgbestyrelsen til møde og træffer afgørelse
i alle spørgsmål, som ikke giver anledning til
tvivl.

Stk. 5. Ved alle beslutninger, der er over-
ladt til valgbestyrelsen, gør formandens stem-
me udslaget i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 6. Ethvert medlem af valgbestyrelsen
er pligtig at give møde og i øvrigt udføre det
hverv, som påhviler valgbestyrelsens med-
lemmer, medmindre lovligt forfald oplyses.
Vedkommende stedfortræder indtræder da i
valgbestyrelsen.

Stk. 7. Valgbestyrelsen fører en valgbog,
der skal være autoriseret af kommunalbesty-
relsen. I valgbogen anføres det væsentligste
af, hvad der vedrører valghandlingen, navn-
lig antallet af indleverede kandidatlister og
navnene på hver listes kandidater i den på
listen angivne rækkefølge, oplysning om an-
meldte valgforbund m.v., antallet af de til
brug ved afstemningen tilvejebragte stemme-
sedler, antallet af de afgivne gyldige stemme-
sedler, antallet af de afgivne ugyldige stem-
mesedler med angivelse af de grunde, der har
medført ugyldigheden, samt oplysning om
valgets endelige opgørelse, jfr. § 25, og i øv-
rigt de bemærkninger, hvortil valget måtte
give anledning.

§ 1 1 . Tidspunktet for valget, antallet af
dem, der skal vælges, fristen for indleverin-
gen af kandidatlister samt det fornødne antal
stillere bekendtgøres af valgbestyrelsen senest
4 uger før valget i de stedlige dagblade og,
såfremt valgbestyrelsen finder det fornødent,
tillige i stedlige lokalaviser og lignende.

Kapitel 4
Kandidatlister m.v.

§ 12. Afstemningen sker i henhold til li-
ster, hvorpå bestemte personer bringes i for-
slag til valg.

Stk. 2. Den, der efter § 27, stk. 1, ikke har
pligt til at modtage valg til kommunalbesty-
relsen, har heller ikke pligt til at lade sig op-
stille som kandidat og kan begære sig slettet
af en kandidatliste. Begæring herom skal
fremsættes overfor valgbestyrelsens formand
senest kl. 16 den 12. dag før valgdagen, hvor-
efter navnet slettes af kandidatlisten.

§ 12 a. Listerne skal være indleveret til
formanden for valgbestyrelsen senest kl. 16
den 14. dag før valgdagen og kan tidligst
indleveres 4 uger før valgdagen. Listerne skal
indleveres på en formular, der foreskrives af
indenrigsministeren.

Stk. 2. Hver kandidatliste skal være under-
skrevet af mindst 25 vælgere som stillere. I
kommuner med over 25.000 kommunale væl-
gere ved de sidst afholdte kommunale valg
kan kommunalbestyrelsen vedtage at forhøje
mindsteantallet af stillere. Mindsteantallet
kan dog ikke overstige 50. For Københavns
kommune kan mindsteantallet ikke overstige
150. Vedtagelsen, der gælder indtil videre,
skal for at få virkning for de førstkommende
kommunale valg foreligge senest den 1. juni i
det år, hvor valgene afholdes, og skal be-
kendtgøres umiddelbart herefter i de stedlige
dagblade m.v. Kandidatlisterne må højst væ-
re underskrevet af et antal stillere, der svarer
til det dobbelte af mindsteantallet af stillere i
kommunen. Stillerne skal underskrive enten
på selve listen eller på genparter af denne.
Genparterne skal i givet fald sammenhæftes
med originalen, inden listen indleveres.

Stk. 3. Ingen må være stiller for mere end
én kandidatliste eller for en liste, hvorpå den
pågældende selv er opført som kandidat.
Den, der optræder som stiller for flere kandi-
datlister, kan ikke anses som stiller for nogen
af kandidatlisterne.

Stk. 4. Anmeldelsen af kandidatlisten skal
indeholde oplysning om hver enkelt stillers
navn, fødselsdato, stilling og bopæl samt op-
lysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen
kan rette henvendelse til vedrørende kandi-
datlisten.

Stk. 5. Den stiller, der indleverer kandidat-
listen, har ret til på en medbragt genpart af
listen at få kvittering af valgbestyrelsens for-
mand for, at listen er indleveret, og hvornår
dette er sket.
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§ 12 b. En kandidatliste kan indeholde
færre navne end det antal kommunalbesty-
relsesmedlemmer, der skal vælges. En kandi-
datliste må kun indeholde fire navne mere,
end det antal kommunalbestyrelsesmedlem-
mer, der skal vælges. Ligeledes må det sam-
lede antal kandidater på lister, der har indgå-
et listeforbund, jfr. § 12 f, stk. 2, ikke oversti-
ge dette antal.

Stk. 2. Kandidatlisterne skal indeholde
oplysning om kandidaternes fulde navn, fød-
selsdato, stilling og bopæl. Såfremt en kandi-
dat ikke ønsker sig opført på stemmesedlerne
med sit fulde navn, skal det angives, på hvil-
ken måde navnet ønskes anført. Kandidatens
efternavn samt mindst et fornavn, mellem-
navn eller forbogstav skal dog altid anføres.
Er en kandidat i videre kredse kendt under
et navn, der ikke er optaget på dåbs- eller
fødselsattest, eller som der ikke er opnået
tilladelse til at føre, kan dette navn opføres
på stemmesedler og opslag i en parentes efter
kandidatens fornavn, mellemnavn eller efter-
navn.

§ 12 c. Ingen kan godkendes som kandi-
dat på rnere end én liste. Den, der er opført
som kandidat på flere lister, skal af valgbe-
styrelsen snarest forespørges, hvilken liste
den pågældende foretrækker sig opført på.
Såfremt kandidaten ikke straks herefter afgi-
ver en sådan erklæring, foretager valgbesty-
relsen lodtrækning mellem listerne, medmin-
dre der for valgbestyrelsen er sikre holde-
punkter for, hvilken liste kandidaten ville
foretrække. 1 så fald godkendes den pågæl-
dende som kandidat for denne liste.

Stk. 2. Har nogen af de på listen opførte
kandidater ikke valgret, slettes dennes navn
af listen. Kandidater og stillere skal senest
opfylde valgretsbetingelserne på valgdagen,
dog skal kravet om dansk indfødsret og fast
bopæl i kommunen være opfyldt inden udlø-
bet af fristen for berigtigelse af kandidatli-
ster. Valgbestyrelsen kan ikke slette nogen
kandidat af listen, fordi vedkommende er
straffet.

Stk. 3. Såfremt valgbestyrelsen finder an-
ledning til at erklære en kandidatliste for
ugyldig eller til at slette noget navn af listen,
skal den senest i løbet af den 10. dag før val-
get give meddelelse derom til vedkommende
stiller. Senest kl. 16 den 8. dag før valget kan
en ny liste eller listen med de nødvendige

rettelser indleveres til valgbestyrelsen. Sker
dette ikke, erklærer valgbestyrelsen listen
ugyldig eller sletter navnet af listen. Denne
afgørelse tilføres valgbogen, og afgørelsen
meddeles den stiller, som henvendelse angå-
ende listen skal rettes til, jfr. § 12 a, stk. 4.

§ 12 d. Kandidaterne skal anføres på kan-
didatlisten i den rækkefølge, hvori de ønskes
opført på stemmesedlen. Stillerne skal på
kandidatlisten anmelde, om kandidaterne er
opstillet i den anførte rækkefølge (partiliste),
eller om de er sideordnet opstillet.

Stk. 2. De stillere, der har underskrevet en
kandidatliste, kan endvidere over for valgbe-
styrelsen anmelde en listebetegnelse, som
kandidatlisten skal betegnes med på stemme-
sedlerne. Enkelte bogstaver (A, B, C, osv.)
kan ikke anmeldes som listebetegnelse. An-
meldelsen af listebetegnelse skal ske skriftligt
samtidig med kandidatlistens indlevering.
Anmeldelsen skal være underskrevet af alle
listens kandidater og stillere på den måde,
der er fastsat i § 12 a, stk. 2.

§ 12 e. De godkendte kandidatlister mær-
kes af valgbestyrelsen hver med sit bogstav
(A, B, C, osv.) samt med den opgivne listebe-
tegnelse, såfremt en sådan er anmeldt. På
hver kandidatliste sættes nummer (1, 2, 3
osv.) foran kandidaternes navne i den række-
følge, hvori de af stillerne er anmeldt. Er
kandidaterne sideordnet opstillet, foretages
der ikke nummerering af kandidaterne. To
eller flere kandidatlister, som - udover en
betegnelse, som angiver et særligt geografisk
tilhørsforhold indenfor kommunen - har an-
meldt samme listebetegnelse, jfr. § 12 d, stk.
2, kan begære at få tildelt samme bogstavbe-
tegnelse. Begæringer om samme bogstavbe-
tegnelse skal være indgivet til valgbestyrelsen
samtidig med kandidatlistens indlevering og
skal være tiltrådt ved underskrift af alle stil-
lere og kandidater for de pågældende lister.

Stk. 2. Partier, der ønsker at anvende sam-
me bogstavbetegnelse for deres kandidatlister
i hele landet, kan senest den 1. oktober i det
kalenderår, hvori valget foregår, ved deres
landsorganisation indsende begæring herom
til indenrigsministeren. Snarest muligt efter
fristens udløb træffer indenrigsministeren
beslutning om, hvilken bogstavbetegnelse der
skal anvendes for disse partiers vedkommen-
de, samt bekendtgør denne beslutning. In-
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denrigsministeren fastsætter samtidig, hvilke
bogstavbetegnelser valgbestyrelserne herud-
over vil kunne benytte til de øvrige kandidat-
lister. Opstiller det samme parti flere lister i
en kommune, eller har to eller flere lister i
henhold til stk. 1, begæret at få tildelt samme
bogstavbetegnelse, skal der af valgbestyrelsen
til bogstavbetegnelsen føjes et nummer (A. 1,
A. 2, A. 3, osv.). Opstår der tvist om, hvilken
organisation der med bindende virkning for
et parti kan indsende begæring om fælles
bogstavbetegnelse for partiet, afgøres sådan
tvist endeligt af indenrigsministeren. Inden-
rigsministeren afgør endvidere - efter så vidt
muligt at have indhentet en udtalelse fra det
pågældende partis landsorganisation - andre
tvistigheder om retten til at benytte den bog-
stavbetegnelse, som partiet er tildelt.

Stk. 3. Såfremt antallet af godkendte kan-
didatlister i en kommune overstiger antallet
af godkendte bogstavbetegnelser, kan inden-
rigsministeren bestemme, hvorledes de over-
skydende kandidatlister skal mærkes. Inden-
rigsministeren kan i denne forbindelse be-
stemme, at bogstavbetegnelser alene skal an-
vendes for kandidatlister, der er opstillet i
tilslutning til partier, der har opnået tilladel-
se til at anvende samme bogstavbetegnelse
for deres kandidatlister i hele landet.

§ 12 f. Kandidatlister kan for valgbesty-
relsen anmeldes at ville støtte hinanden
(valgforbund). Anmeldelse herom skal ske
skriftligt senest kl. 16 ugedagen før valget.
Anmeldelsen skal være underskrevet af alle
de stillere, som har underskrevet de kandi-
datlister, der indgår valgforbundet, og af alle
kandidater på disse lister.

Stk. 2. Kandidatlister, der i henhold til §
12 e tildeles samme bogstavbetegnelse, vil
kunne indgå ét listeforbund, og et sådant
listeforbund kan derefter indgå valgforbund
med andre kandidatlister eller med andre
listeforbund. Bestemmelsen i stk. 1, 2. punk-
tum, finder i dette tilfælde tilsvarende anven-
delse, idet dog stillere og kandidater for en-
hver af de i valgforbundet og listeforbundet
sammensluttede kandidatlister ved deres un-
derskrift skal have tiltrådt, at den pågælden-
de kandidatliste har indgået listeforbund
med bestemt angivne kandidatlister og deref-
ter valgforbund med ligeledes bestemt angiv-
ne listeforbund og kandidatlister. Er der an-
meldt flere listeforbund mellem kandidatli-

ster, som er tildelt samme bogstavbetegnelse,
anses ingen af listeforbundene som indgået.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 finder til-
svarende anvendelse for kandidatlister, for
hvilke der udover en betegnelse, som angiver
et særligt geografisk tilhørsforhold, er an-
meldt samme listebetegnelse, og hvor inden-
rigsministeren har bestemt, at der ikke skal
anvendes bogstavbetegnelser for vedkom-
mende kandidatlister, jfr. § 12 e, stk. 3.

Stk. 4. Stillere og kandidater kan på an-
meldelsen af kandidatlisten skriftligt bemyn-
dige en eller flere stillere til at anmelde liste-
forbund eller valgforbund eller begge dele.

Stk. 5. Overstiger det samlede antal an-
meldte kandidater på lister, der har indgået
listeforbund, det i § 12 b, stk. 1, 2. pkt.,
nævnte antal, nedsættes de enkelte listers
kandidatantal forholdsmæssigt. Giver den
forholdsmæssige fordeling ikke hele tal og
derfor, når brøkerne bortkastes, ikke det til-
ladte antal kandidater, forhøjes de største
brøker, indtil antallet er nået. Er to eller flere
lister lige berettiget til en kandidatplads, fo-
retages lodtrækning ved valgbestyrelsens for-
anstaltning. Valgbestyrelsen sletter de over-
skydende kandidater af kandidatlisterne i
kandidaternes omvendte rækkefølge, således
at den kandidat, der er opført nederst på
kandidatlisten, slettes først. Det indføres i
valgbogen, hvilke kandidater der er slettet.

§ 12 g. En indgivet kandidatliste kan af
alle stillere i forening tilbagekaldes overfor
valgbestyrelsens formand senest kl. 16 otte
dage før valgdagen. En stiller kan ikke træk-
ke sit tilsagn om at virke som stiller tilbage,
når listen er indleveret til valgbestyrelsens
formand.

§ 12 h. Tilbagetrækning fra et anmeldt
liste- eller valgforbund kan kun foretages af
alle listens stillere og kandidater. Tilbage-
trækningen skal ske overfor valgbestyrelsens
formand og skal være foretaget senest kl. 16
ugedagen før valgdagen. Tilbagetrækning af
en listes deltagelse i et forbund medfører ik-
ke, at det anmeldte forbund bortfalder for de
øvrige deltagere i forbundet. Tilsvarende
gælder i tilfælde af mangler ved anmeldelse
af et forbund.

§ 12 i. Listerne samt oplysning om an-
meldte valgforbund (listeforbund) bekendtgo-
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res af kommunalbestyrelsen straks efter udlø-
bet af fristen i § 12 f, stk. I, (ugedagen før
valget) ved opslag i kommunens folkeregi-
ster.

13. Er der ved udløbet af fristen for kan-
didatlisters indlevering (§ 12 a, stk. 1) kun
anmeldt én kandidatliste, aflyser valgbesty-
relsen afstemningen i kommunen ved be-
kendtgørelse i de stedlige dagblade m.v.
Valgbestyrelsen skal derhos senest dagen ef-
ter udløbet af fristen for anmeldelse af kan-
didatlister give meddelelse til den stiller, som
for valgbestyrelsen er opgivet som den-stiller,
hvem meddelelser angående listen vil være at
tilstille, om, at kun én liste er indleveret til
valget. Der kan da senest klokken 12 dagen
før valget indleveres en stedfortræderliste
indeholdende navnene på de personer, der
ønskes som stedfortrædere (jfr. § 26) for de
på den anmeldte kandidatliste opførte kandi-
dater. Stedfortræderlisten skal være affattet
således, at der for hver af de på kandidatli-
sten opførte kandidater, for hvilke stedfor-
trædere ønskes, angives navnet på én eller
flere stedfortrædere; opføres der for en kan-
didat flere personer som stedfortrædere, skal
det på listen angives, i hvilken rækkefølge
stedfortræderne skal indtræde i kandidatens
sted. En person kan samtidig opføres som
stedfortræder for flere kandidater. Stedfor-
træderlisten skal være underskrevet af over
halvdelen af de samme stillere, som har un-
derskrevet kandidatlisten, og den stiller, der
indleverer listen, har ret til på en af ham
medbragt genpart af listen at få kvittering af
valgbestyrelsens formand for, at listen er ind-
leveret, og hvornår dette er sket.

Stk. 2. Stedfortræderlisten skal indeholde
oplysning om hver enkelt stedfortræders
navn, fødselsdato, stilling og bopæl. Har no-
gen af de på stedfortræderlisten opførte ikke
valgret, slettes dennes navn af listen. Såfremt
valgbestyrelsen finder grund til at erklære en
indleveret stedfortræderliste for ugyldig eller
at slette noget navn af listen, skal afgørelsen
herom tilføres valgbogen, og afgørelsen med-
deles den stiller, som meddelelser angående
listen skal sendes til.

Stk. 3. Uanset at afstemningen er aflyst,
skal valgbestyrelsen dog på valgdagen sam-
mentræde til møde, og i dette møde erklæres
de på den anmeldte kandidatliste opførte
kandidater for valgte uden afstemning; de på

stedfortræderlisten opførte personer betragtes
som stedfortrædere for de valgte i den orden
og i den rækkefølge, som er angivet på sted-
fortræderlisten.

Stk. 4. Er der på den anmeldte kandidatli-
ste opført navnene på flere kandidater end
det antal repræsentanter, der skal vælges (jfr.
§ 12 b, stk. 1), udtages kandidaterne i den
rækkefølge, hvori de af stillerne er anmeldt.
Er kandidaterne sideordnet opstillet, udtages
kandidaterne ved lodtrækning. De kandida-
ter, der ikke har opnået valg, kommer kun i
betragtning som stedfortrædere, hvis stedfor-
træderliste ikke er indleveret. Er stedfortræ-
derliste indleveret, er denne alene bestem-
mende for, hvem der skal være stedfortræde-
re.

Stk. 5. Valgbestyrelsen anfører i valgbogen
nøjagtig oplysning om; hvilke personer der
er valgt, og, for hver af de valgte, hvem der
er at betragte som stedfortrædere. Valgbesty-
relsen giver de valgte underretning om val-
get, og valgbogen tilstilles kommunalbestyrel-
sen.

Kapitel 5

Afstemningen

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan bestem-
me, at kommunen skal deles i to eller flere
afstemningsområder, således at afstemningen
og stemmeoptællingen foregår i hvert områ-
de for sig. Når mindst 10 pct. af de kommu-
nale vælgere fremsætter andragende derom,
kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at dele
kommunen i to eller flere afstemningsområ-
der, hvis grænser da fastsættes af kommunal-
bestyrelsen. Andragender om deling skal væ-
re indgivet senest den 1. juni forinden valge-
nes afholdelse, for at delingen kan kræves
iværksat ved de førstkommende valg.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe
beslutning om nedlæggelse af et afstemnings-
område. En sådan beslutning skal bekendt-
gøres i de stedlige dagblade. Såfremt mindst
25 pct. af vælgerne i afstemningsområdet
inden en måned efter bekendtgørelsen skrift-
ligt modsætter sig nedlæggelsen, kan denne
kun iværksættes, hvis beslutningen er truffet
i anledning af en kommunesammenlægning.

Stk. 3. I kommuner, der ikke er delt i flere
afstemningsområder, ledes afstemningen af
valgbestyrelsen.
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Stk. 4. I kommuner med flere afstemnings-
områder udnævner vedkommende kommu-
nalbestyrelse dels blandt sine egne medlem-
mer, dels blandt de i kommunen boende væl-
gere mindst 5, højst 9 valgstyrere for hvert
område. Kan der ikke opnås enighed om
valget af valgstyrere, foretages dette efter for-
holdstal og under ét for samtlige de valgsty-
rere, der skal vælges i kommunen. Valgsty-
rernes formand udpeges af kommunalbesty-
relsen.

Stk. 5. Valgstyrerne fører en af kommunal-
bestyrelsen stadfæstet valgbog. Enhver valg-
berettiget er pligtig at modtage udnævnelse
til valgstyrer og at udføre det valgstyrerne
påhvilende hverv, medmindre lovligt forfald
oplyses; kommunalbestyrelsen udnævner,
såfremt en valgstyrer oplyser sådant forfald,
en ny valgstyrer i vedkommendes sted.

Stk. 6. Der tilkommer valgstyrerne og de
tilforordnede vælgere, jfr. § 17, diæter for
deres virksomhed på valgdagen af samme
størrelse som de diæter, der i henhold til lo-
ven om kommunernes styrelse ydes for udfø-
relse af andre kommunale hverv.

§ 15. Stemmeafgivningen sker i et eller
flere af vedkommende kommunalbestyrelse
anviste lokaler, i hvilke der skal være indret-
tet det fornødne antal stemmerum.

Stk. 2. Stemmerummet skal være anbragt i
afstemningslokalet og være indrettet således,
at der kan afgives stemme, uden at andre
kan se, hvorledes der stemmes. Stemmerum-
met skal være tilstrækkeligt lyst til, at skrift
tydeligt kan læses derinde; det skal være for-
synet med almindelig sort blyant og en fast
plade til underlag ved skrivning.

Stk. 3. Stemmekassen skal være aflåset og
således indrettet, at ingen stemmeseddel kan
udtages af den, uden at kassen åbnes.

§ 16. Afstemningen foregår ved afgivelse
af dertil tilvejebragte stemmesedler.

Stk. 2. På hver stemmeseddel skal findes
trykt betegnelserne på samtlige de af valgbe-
styrelsen godkendte kandidatlister. Hver kan-
didatlistes betegnelse anføres i et felt for sig,
jfr. dog § 16 a. Felterne anbringes på stem-
mesedlen under hinanden, adskilte med tyk-
ke trykte streger. I hvert felt anføres øverst
med fede typer det bogstav, hvormed kandi-
datlisten er mærket af valgbestyrelsen (jfr. §
12 e) og efter dette bogstav kandidatlistens

listebetegnelse, såfremt sådan er anmeldt, jfr.
§ 12 d, stk. 2.

Stk. 3. Felterne anbringes på stemmesed-
lerne under hinanden i alfabetisk rækkefølge
efter de bogstaver, hvormed kandidatlisterne
er mærket af valgbestyrelsen. Felterne for
kandidatlister, som efter indenrigsministerens
bestemmelse ikke skal mærkes med en bog-
stavbetegnelse, jfr. § 12 e, stk. 3, skal anbrin-
ges herunder efter retningslinier fastsat af
indenrigsministeren.

Stk. 4. På stemmesedlerne skal der endvi-
dere i hvert felt under kandidatlistens beteg-
nelse med almindelige typer trykkes navnene
på samtlige listens kandidater i den række-
følge, hvori de af stillerne er anmeldt, og
med angivelse af de numre, hvormed kandi-
daternes navne er mærket på de forskellige
kandidatlister. Er kandidaterne opstillet side-
ordnet, opføres kandidaternes navne uden
angivelse af numre enten i den rækkefølge,
de er anført i på kandidatlisten, eller i alfa-
betisk rækkefølge, hvis stillerne har angivet
dette på kandidatlisten. Hvor forveksling af
kandidaternes navne efter valgbestyrelsens
skøn kan finde sted, skal der på stemmesed-
lerne foruden navn trykkes en kortfattet be-
tegnelse på stilling eller bopæl for de kandi-
dater, hvis navn kan være genstand for for-
veksling. Kandidaternes navne i felterne
trykkes under hinanden, adskilte ved en tyn-
dere trykt streg mellem hver 2 navne.

Stk. 5. Er der til valget opstillet et så stort
antal kandidater, at stemmesedlen vil blive
uforholdsmæssig lang, kan valgbestyrelsen
beslutte at opføre kandidaternes navne i 2
eller om fornødent flere kolonner adskilt ved
lodrette streger.

Stk. 6. Indenrigsministeren kan, såfremt
hensynet til stemmesedlens indretning og
overskuelighed gør det nødvendigt, efter an-
søgning fra valgbestyrelsen tillade, at kandi-
daternes navne ikke skal opføres på stemme-
sedlerne i vedkommende kommune. Ansøg-
ning skal indsendes snarest efter udløbet af
den i § 12 a nævnte frist med angivelse af
antallet af indleverede kandidatlister og kan-
didatnavne.

Stk. 7. Meddeler indenrigsministeren tilla-
delse efter stk. 6, skal der på stemmesedlerne
indrettes en tom rubrik i hver kandidatlistes
felt og umiddelbart under denne betegnelse.
Rubrikken skal være så stor, at vælgeren be-
kvemt kan skrive et navn. I stemmerummet
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skal der være opslag med de godkendte kan-
didatlister med angivelse af anmeldte listebe-
tegnelser og med kandidaternes navne opført
i den anmeldte rækkefølge og en vejledning
om stemmesedlernes udfyldelse.

Stk. 8. Foroven på stemmesedlen anføres
med store typer ordet »Borgerrepræsentant-
valget«, »Kommunalbestyrelsesvalget« eller
»Byrådsvalget« og årstallet for valget samt
angivelse af kommunens navn.

Stk. 9. Intet andet ord eller bogstav og
intet navn, tal eller tegn må være påført no-
gen stemmeseddel ved tryk eller ved skrift
eller på anden måde.

Stk. 10. Stemmesedlerne skal ved anbragte
knæk være til at sammenfolde, således at
hver stemmeseddel kan afleveres af vælgeren,
uden at nogen kan se, hvo/ledes han har
stemt.

Stk. II. Indenrigsministeren er bemyndiget
til at give nærmere forskrifter med hensyn til
stemmesedlernes udseende.

§ 16 a. Kandidatlister, der har indgået
listeforbund, jfr. § 12 f, stk. 2, opføres på
stemmesedlen i samme felt uanset § 16, stk.
2, 2. pkt., på følgende særlige måde:
1) I feltet anføres øverst med fede typer det

bogstav, hvormed kandidatlisterne er
mærket af valgbestyrelsen, jfr. § 12 e, og
efter dette bogstav listernes fælles listebe-
tegnelse.

2) I hver sin rubrik, der opføres i vandret
rækkefølge umiddelbart herunder, anføres
med halvfede typer yderst i venstre side
det nummer, der er føjet til bogstavbeteg-
nelsen, jfr. § 12 e, stk. 2. Angiver kandi-
datlisten et særligt geografisk tilhørsfor-
hold, jfr. § 12 e, stk. 1, anføres dette til-
hørsforhold med halvfede typer på samme
linje i rubrikken.

3) Umiddelbart under hver sin rubrik anfø-
res kandidaternes navne under hinanden,
adskilte ved en tynd streg mellem hver 2
navne.

4) Kandidaternes navne på en kandidatliste
skal være adskilte fra navnene på kandi-
datlister, der er opført ved siden af, ved
en lodret streg af samme tykkelse som de
streger, der afgrænser rubrikkerne under
nr. 2.
Stk. 2. Vil stemmesedlen få en uhensigts-

mæssig bredde, kan valgbestyrelsen beslutte,
at rubrikkerne, jfr. stk. 1, nr. 2, skal anbrin-

ges i 2 eller om fornødent flere rækker under
hinanden.

§ 17. Valgstyrerne fordeler valglisterne,
stemmesedlerne og stemmekasserne mellem
sig og det fornødne antal tilforordnede væl-
gere.

Stk. 2. Enhver vælger er pligtig til at påta-
ge sig hvervet som tilforordnet medhjælper
for valgbestyrelsen og valgstyrerne. Valg af
tilforordnede vælgere foretages af kommu-
nalbestyrelsen. Kan der ikke opnås enighed
om valget af de tilforordnede vælgere, foreta-
ges dette efter forholdstal og under ét for
samtlige de tilforordnede vælgere, der skal
vælges i kommunen.

§ 18. Afstemningen begynder kl. 9 og fort-
sættes til kl. 20, og så længe der endnu deref-
ter indfinder sig vælgere, men sluttes, når
efter kl. 20 ingen vælger melder sig for at
afgive stemme, uanset at der gives opfordring
hertil.

Stk. 2. I kommuner med under 6000 ind-
byggere kan kommunalbestyrelsen bestemme,
at afstemningen afbrydes mellem kl. 13 og
kl. 15.

Stk. 3. Medens afstemningen er afbrudt,
skal stemmekasser og valglister opbevares
under behørig aflåsning og forsegling.

§ 19. I stemmelokalerne skal der på iøjne-
faldende steder findes opslag, der indeholder
samtlige godkendte kandidatlister med angi-
velse af disses listebogstaver og anmeldte
listebetegnelser og med kandidaternes navne.
Listerne og kandidaterne skal opføres i sam-
me rækkefølge som på stemmesedlerne. Op-
slagene skal tillige indeholde oplysning om
anmeldte valgforbund (listeforbund). Der
skal endvidere ved opslag gives vælgerne
vejledning om, hvor de enkelte stemmeloka-
ler findes.

Stk. 2. Forinden den første stemmeseddel
nedlægges i kassen, åbner stemmemodtage-
ren denne og viser de tilstedeværende, at den
er tom, hvorpå han straks i de tilstedeværen-
des påsyn lukker og aflåser den samt leverer
valglisteføreren nøglen.

Stk. 3. Valgret udøves ved personligt mø-
de. Valgstyrerne kan bestemme, at der i det
lokale, hvor et stemmerum er anbragt, ikke
under afstemningen må opholde sig andre
end de, der skal stemme, samt valgbestyrel-
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sens medlemmer, valgstyrerne, de tilforord-
nede vælgere og kandidaterne og to stillere
for hver kandidatliste. Valgstyrerne kan end-
videre bestemme, at antallet af de, der skal
stemme, begrænses, såfremt ordensmæssige
hensyn gør det nødvendigt. Valgstyrerne på-
ser, at vælgerne ikke udsættes for påvirkning
gennem valgagitation i valglokalerne eller i
de umiddelbare adgangsveje hertil. De tilste-
deværende er pligtige at rette sig efter valg-
bestyrelsens og valgstyrernes bestemmelser.

Stk. 4. Vælgerne henvender sig til valgli-
steføreren i den rækkefølge, hvori de møder.
Vælgeren afleverer her sit valgkort, og når
valglisteføreren har fundet vælgerens navn
på valglisten, afkrydses vælgerens navn på
listen. Har vælgeren ikke medbragt sit valg-
kort, udfærdiges et valgkort, der henlægges
sammen med de valgkort, der i øvrigt er
modtaget. Såfremt der er tvivl om vælgerens
identitet, søges identiteten fastslået. Dette
kan ske ved at udspørge om vælgerens navn,
bopæl og fødselsdato. Derpå udleveres til
vælgeren en stemmeseddel, der ved udleve-
ringen ikke må være sammenfoldet.

Stk. 5. Efter at have modtaget stemmesed-
len skal vælgeren straks begive sig ind i
stemmerummet, hvor ingen anden må være
til stede. Her foretages afstemningen ved at
mærke stemmesedlen med et kryds i feltet
for den kandidatliste, på hvilken vælgeren vil
afgive sin stemme, jfr. dog § 21, stk. 1, 5. pkt.
Ønsker vælgeren en bestemt af listens kandi-
dater valgt, sætter han krydset ud for denne
kandidats navn eller skriver, hvis kandidat-
navnene ikke findes opført på stemmesedlen,
jfr. § 16, stk. 6, den pågældende kandidats
navn i den tomme rubrik under listebetegnel-
sen.

Stk. 6. Når stemmesedlen er afkrydset,
sammenfolder vælgeren denne, således at det
ikke af andre kan ses, hvorledes han har
stemt, hvorefter han straks nedlægger den i
stemmekassen i stemmemodtagerens påsyn.

Stk. 7. Det er stemmemodtageren forbudt
at gøre sig bekendt med, hvorledes en vælger
har stemt.

Stk. 8. Hvis en stemmeseddel efter udleve-
ring til vælgeren, men inden nedlægning i
stemmekassen, findes ubrugelig eller af uagt-
somhed bliver ubrugeliggjort, kan den pågæl-
dende vælger tilbagelevere stemmesedlen og
få en anden udleveret.

Stk. 9. Når en vælger fremfører for valg-
styrerne, at han ikke er i stand til at foretage
afstemningen på den foreskrevne måde, og
valgstyrerne skønner, at det således fremførte
er rigtigt, skal en af valgstyrerne eller en der-
til særlig tilforordnet vælger yde den pågæl-
dende vælger fornøden bistand ved stemme-
afgivningen, hvorved da tillige de nødvendi-
ge lempelser i den foreskrevne fremgangsmå-
de må foretages. Vælgere, der på grund af
manglende førlighed eller lignende årsag ik-
ke kan bevæge sig ind i stemmelokalet, vil
således kunne afgive stemme umiddelbart
uden for lokalet. Er den pågældende vælger
blind eller svagsynet, kan han forlange, at
der ydes ham bistand ved stemmeafgivningen
enten af en af ham selv udpeget tilstedevæ-
rende person eller af 2 af valgbestyrelsens
medlemmer eller af valgstyrerne eller af de
tilforordnede vælgere.

§ 20. Når stemmeafgivningen er ophørt,
underskriver hver valglistefører sin valgliste.
Derefter sammenbindes i særskilte pakker
1) de ikke udleverede stemmesedler,
2) de ved ombytning tilbageleverede stem-

mesedler og
3) de tilbageleverede stemmesedler, jfr. § 42,

stk. 1, sidste pkt.
Stk. 2. Valglisterne, valgkortene, de i stk. 1

nævnte pakker og stemmekasserne bringes
derpå under behørigt opsyn til det sted, hvor
opgørelsen af valgresultatet skal foretages.
Nøglerne til stemmekasserne overgives tillige
med valglisterne, valgkortene, stemmekasser-
ne og pakkerne med de ikke nedlagte stem-
mesedler til formanden for valgstyrerne.

Kapitel 6
Stemmeopt ællingen

§ 21. Stemmeoptællingen foregår offent-
ligt, så snart stemmeafgivningen er afsluttet.
I kommuner, der er delt i flere afstemnings-
områder, foregår stemmeoptællingen i hvert
område for sig under ledelse af formanden
for valgstyrerne. Forinden stemmeoptællin-
gen påbegyndes, udtages stemmesedlerne af
stemmekasserne, hvorefter de blandes og for-
deles mellem det fornødne antal optællings-
hold af valgstyrere og tilforordnede vælgere,
der ordner dem således, at stemmesedler af-
givet for samme kandidatliste samles i bun-
ker for sig, og derefter optæller, hvor mange

9
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stemmer, der ved afstemningen er afgivet for
hver af de på stemmesedlerne opførte kandi-
datlister. En stemmeseddel er afgivet for den
liste, inden for hvis felt vælgeren har sat
kryds, eller, når kandidaternes navne ikke
findes opført på stemmesedlerne, jfr. § 16,
stk. 7, inden for hvis felt vælgeren har skre-
vet navnet på en af listens kandidater. Har
vælgeren alene sat kryds ved den fælles liste-
betegnelse for de kandidatlister, der har ind-
gået et listeforbund, anses stemmen som afgi-
vet for listeforbundet og henføres ikke til
nogen af de kandidatlister, der deltager i li-
steforbundet. Hvor der er tvivl om en stem-
meseddels gyldighed eller om, på hvilken
liste der er stemt, medregnes stemmesedlen
ikke i optællingen, men lægges foreløbig til
side. Formanden for valgbestyrelsen eller
valgstyrerne deltager ikke personlig i denne
del af optællingen, men påser, at den foregår
under betryggende former.

Stk. 2. Når de enkelte optællingshold har
tilendebragt optællingen af de stemmesedler,
der er fordelt til holdet, afgives optællingsre-
sultatet tillige med de som tvivlsomme hen-
lagte stemmesedler til formanden for valgbe-
styrelsen eller valgstyrerne.

Stk. 3. Valgbestyrelsen eller valgstyrerne
afgør derpå, om de tvivlsomme stemmesedler
skal anses for gyldige eller ej. En stemmesed-
del er ugyldig,
1) når det ikke med sikkerhed fremgår, hvil-

ken kandidatliste eller hvilket listeforbund
vælgeren har villet give sin stemme,

2) når beskaffenheden af stemmesedlen giver
grund til at antage, at stemmesedlen ikke
er en af de tilforordnede udleveret og i et
stemmerum mærket stemmeseddel,

3) når der på stemmesedlen findes skrevet,
tegnet eller på anden måde anbragt noget,
hvorved det findes forsætligt tilkendegi-
vet, hvem den stemmende er, eller der
overhovedet ved en behandling ud over
den af afstemningen følgende findes for-
sætlig af vælgeren at være givet stemme-
sedlen et særpræg.

Såfremt en stemmeseddel kasseres, anføres
grunden hertil i valgbogen.

Stk. 4. Valgbestyrelsen eller valgstyrerne
opgør derefter resultatet af afstemningen ved
sammenlægning af de enkelte optællings-
holds resultater og ved til disse at lægge de
af valgbestyrelsen eller valgstyrerne godkend-
te tvivlsomme stemmesedler.

§ 22. I kommuner, der er delt i flere af-
stemningsområder, kundgøres udfaldet af
stemmeoptællingen på hvert afstemningssted
for de tilstedeværende, hvorpå meddelelse
snarest muligt gives til formanden for valgbe-
styrelsen. I disse kommuner samles valgbe-
styrelsen senest dagen efter, at afstemningen
har fundet sted, til opgørelse af stemmeop-
tællingen i samtlige kommunens afstemnings-
områder. Dette møde er offentligt. For hvert
afstemningsområde deltager formanden for
kredsens valgstyrere i mødet, hvortil han
medbringer udskrift af valgstyrernes valgbog,
de i § 20, stk. 1, nævnte pakker, de af stem-
mekasserne udtagne stemmesedler samt de
benyttede valglister og valgkort. Valgbestyrel-
sen foretager en fornyet optælling og bedøm-
melse af de i afstemningsområderne afgivne
stemmesedler efter reglerne i § 21 og derefter
den endelige opgørelse af stemmeafgivnin-
gens udfald; dette tilføres valgbogen og
kundgøres for de tilstedeværende.

Stk. 2. I kommuner, der ikke er delt i flere
afstemningsområder, tilføres udfaldet af
stemmeoptællingen (§21) straks valgbestyrel-
sens valgbog og kundgøres for de tilstedevæ-
rende.

Stk. 3. Den i § 24 omhandlede optælling
af personlige stemmer og listestemmer kan
foretages samtidig med valgbestyrelsens op-
tælling af stemmerne for kandidatlisterne.

Kapitel 7
Opgørelsen af valget

§ 23. Den endelige opgørelse af valget
foretages derefter af valgbestyrelsen enten
samme dag, som stemmeoptællingen har fun-
det sted, eller senest dagen efter.

Stk. 2. Først bestemmes, hvor mange kan-
didater der skal vælges af hver kandidatliste.
Har valgforbund (eller listeforbund, der ikke
er led i valgforbund) været anmeldt, jfr. § 12
f, sammenlægges stemmetallene for de kandi-
datlister, imellem hvilke valgforbund, hen-
holdsvis listeforbund, er indgået. Det for
hver kandidatliste eller valgforbund (listefor-
bund) afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3,
osv., indtil hvert stemmetal er delt med et tal-
så stort som det antal mandater, der i det
højeste kan tænkes at tilfalde vedkommende
kandidatliste eller valgforbund (listeforbund).
Den største af de således fremkomne kvoti-
enter giver den liste eller det valgforbund
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(listeforbund), den er tilfaldet, ret til medlem
nr. 1, den næststørste kvotient giver den liste
eller det valgforbund (listeforbund), den er
tilfaldet, ret til medlem nr. 2 og således frem-
deles, indtil det antal medlemmer, der skal
vælges, er fordelt mellem de forskellige kan-
didatlister og valgforbund (listeforbund). Er
kvotienterne lige store, gør lodtrækning ud-
slaget; lodtrækning foretages af valgbestyrel-
sens formand i de tilstedeværendes påsyn.

Stk. 3. Det antal mandater, der er tilfaldet
et valgforbund, deles imellem de kandidatli-
ster og listeforbund, hvoraf valgforbundet
består, ved benyttelse af samme fremgangs-
måde, og endelig deles på tilsvarende måde
de mandater, der er tilfaldet et listeforbund,
mellem de kandidatlister, hvoraf listeforbun-
det består.

§ 24. Når det på den i § 23 omhandlede
måde er opgjort, hvor mange medlemmer der
skal vælges af hver kandidatliste, bestemmes
det, hvilke af listernes kandidater der skal
erklæres for valgte.

Stk. 2. Særskilt for hver kandidatliste for-
deles de stemmesedler, som er afgivet for
listen, således at stemmesedler, på hvilke
vælgerne har sat kryds udfor navnet på en af
listens kandidater, samles i bunker for sig
efter navnet på den kandidat, for hvilken
afkrydsning er sket (personlige stemmer).
Når stemmesedlerne er indrettet på den i §
16, stk. 7, foreskrevne måde, fordeles de
stemmesedler, på hvilke vælgerne har ned-
skrevet navnet på en af kandidaterne, i bun-
ker efter det navn, som findes skrevet i den
pågældende kandidatlistes rubrik på stemme-
sedlerne.

Stk. 3. Stemmesedler, der er afkrydset ud
for kandidatlistens bogstav eller listebeteg-
nelse eller ud for navnene på flere af listens
kandidater eller over hele kandidatlistens felt
på stemmesedlen eller i øvrigt på en sådan
måde, at det ikke med sikkerhed fremgår,
hvilken kandidat vælgeren har villet give sin
stemme, og endvidere - når stemmesedlerne
er indrettet på den i § 16, stk. 7, foreskrevne
måde - de stemmesedler, på hvilke det af
vælgeren nedskrevne navn ikke med sikker-
hed kan henføres til nogen bestemt kandidat,
samles i en bunke for sig (listestemmer).

Stk. 4. Når samtlige for kandidatlisten af-
givne stemmesedler på denne måde er for-
delt, optælles det, hvor mange stemmer hver

kandidat har fået (personlige stemmer), og
hvor mange stemmer der i øvrigt er afgivet
for listen (listestemmer).

Stk. 5. Er kandidaterne sideordnet opstil-
let, erklæres de kandidater, der har fået flest
personlige stemmer, for valgt i det antal,
hvori der er tilfaldet listen mandater. I tilfæl-
de af stemmelighed foretages lodtrækning
ved valgbestyrelsens foranstaltning.

Stk. 6. Er partiliste anmeldt, udregnes for
hver kandidatliste et fordelingstal. Tallet ud-
regnes ved at dividere antallet af stemmer,
der i alt er afgivet på listen, med et tal, der
er én større end det antal mandater, der er
tilfaldet listen. Det fremkomne forholdstal,
forhøjet til det nærmeste hele tal, er forde-
lingstallet for den pågældende kandidatliste.

Stk. 7. Særskilt for hver kandidatliste for-
deler valgbestyrelsen derpå listestemmerne
(jfr. denne paragrafs 3. stykke) til listens kan-
didater på følgende måde: Til det antal per-
sonlige stemmer, som er opnået af den som
nr. 1 på kandidatlisten opførte kandidat,
lægges et så stort antal af listestemmerne, at
fordelingstallet nås; de listestemmer, der her-
efter bliver tilovers, lægges derpå til de per-
sonlige stemmer, som nr. 2 på kandidatlisten
har opnået, indtil fordelingstallet nås, og på
tilsvarende måde forholdes for de øvrige
kandidaters vedkommende i den rækkefølge,
hvori deres navne er opført på listen. Når på
denne måde samtlige listestemmer er fordelt
på listens kandidater, erklæres de kandidater,
der har opnået fordelingstallet, eller som har
opnået et antal personlige stemmer svarende
til fordelingstallet, for valgte i den rækkeføl-
ge, hvori de på listen er opført. Opnås det
ikke på denne måde at få valgt det hele antal
kandidater, der skal vælges, erklæres i ræk-
kefølge efter størrelsen af de opnåede stem-
metal (personlige stemmer og listestemmer
tilsammen) så mange af listens øvrige kandi-
dater for valgte, som der endnu skal vælges
for listen. Har to kandidater opnået samme
stemmetal og kan kun én opnå valg, erklæres
den kandidat, der står først på kandidatli-
sten, for valgt.

Stk. 8. Skal der for en kandidatliste vælges
flere medlemmer end det antal kandidater,
der findes opført på listen, overføres det eller
de overskydende mandater til den kandidat-
liste, med hvilken den udtømte liste har an-
meldt listeforbund; hvis den udtømte liste
står i listeforbund med flere kandidatlister,



12

tilfalder mandatet den af disse lister, der iføl-
ge den i § 23 foretagne fordeling er nærmest
berettiget til at få mandatet. Såfremt den ud-
tømte kandidatliste ikke står i listeforbund
med andre lister, overføres mandatet efter
tilsvarende regler til den eller de kandidatli-
ster eller listeforbund, med hvilke kandidatli-
sten står i valgforbund. Såfremt der er tilfal-
det et listeforbund flere mandater end det
antal kandidater, der findes opført på de til
listeforbundet hørende kandidatlister, overfø-
res det eller de overskydende mandater til de
listeforbund eller til de kandidatlister, med
hvilke det udtømte listeforbund står i valg-
forbund, efter tilsvarende regler. Såfremt en
kandidatliste, et listeforbund eller valgfor-
bund er udtomt efter ovenstående regler,
overføres mandatet til den af de øvrige kan-
didatlister, listeforbund eller valgforbund,
der har nærmest krav herpå.

§ 25. Når valget er endeligt opgjort, tilfø-
rer formanden for valgbestyrelsen valgbogen
nøjagtig oplysning herom, således at det an-
gives, hvorledes stemmerne fordelte sig på de
forskellige kandidatlister, i hvilken nummer-
orden mandaterne tilfaldt disse, hvor mange
personlige stemmer der blev afgivet for de
enkelte kandidater, hvilke medlemmer der
blev erklæret for valgt, og det medlemsnum-
mer (jfr. § 23, stk. 2), der tilfaldt enhver af de
valgte, samt, hvor partiliste har været an-
meldt, hvilket fordelingstal der blev lagt til
grund for hver af disse kandidatlister, og
hvorledes listestemmerne fordeltes på kandi-
daterne. Endelig anføres navnene på de kan-
didater, der ikke har opnået valg, i valgbo-
gen, som underskrives af hele valgbestyrel-
sen.

Stk. 2. Valgbogen afleveres til kommunal-
bestyrelsen. Valgkortene og stemmesedlerne
indpakkes og forsegles af valgbestyrelsen. De
gyldige, de ugyldige, de ombyttede, de tilba-
geleverede og de ikke udleverede stemmesed-
ler holdes hver for sig i særskilte pakker med
tydelig påskrift om deres indhold. Pakkerne
afgives til kommunalbestyrelsen, der opbeva-
rer dem, indtil ankefristen er udløbet, eller
klage over valget endeligt er afgjort; derefter
skal de tilintetgøres.

Stk. 3. Hver af de opstillede kandidater
har ret til at overvære valgbestyrelsens ende-
lige opgørelse af valget (§§ 23-24).

Stk. 4. Valgbestyrelsen underretter de valg-
te om valget og meddeler enhver af dem det
medlemsnummer, som vedkommende er
valgt med.

§ 26. De på en kandidatliste opførte kan-
didater, der ikke erklæres for valgte, betrag-
tes som stedfortrædere for de valgte af sam-
me liste i rækkefølge efter størrelsen af de
opnåede stemmetal, jfr. § 24, stk. 5 og 7.

Kapitel 8
Fritagelse for valg og valgklager

§ 27. Enhver, der er valgbar til kommu-
nalbestyrelsen, har pligt til at modtage valg,
medmindre den valgte er fyldt 60 år. Den,
der har været medlem af kommunalbestyrel-
sen eller ligningskommissionen i 2 hele, sam-
menhængende valgperioder, har ikke pligt til
at modtage valg før efter udløbet af de 2 føl-
gende valgperioder. Medlemmer af kommu-
nalbestyrelsen har ikke pligt til at modtage
valg til ligningskommissionen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer end-
videre efter begæring beslutning om at frita-
ge den, der på grund af sin helbredstilstand,
varetagelse af andet offentligt hverv, forret-
ninger eller lignende har rimelig grund til at
ønske sig fritaget for valget.

Stk. 3. Begæring om fritagelse skal inden 8
dage efter valgets endelige opgørelse indgives
skriftligt til kommunalbestyrelsens formand.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tager stilling
til begæringen på et møde, der afholdes sna-
rest muligt efter fristens udløb.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelse
kan inden 14 dage efter, at der er givet ved-
kommende meddelelse om afgørelsen, af
denne indbringes for indenrigsministeren.

§ 28. (Ophævet).

§ 29. Klage over valget skal inden 8 dage
efter valgets endelige opgørelse indgives
skriftligt til kommunalbestyrelsens formand.
Enhver vælger i kommunen kan indgive en
sådan klage.

Stk. 2. De indgivne klager afgøres af kom-
munalbestyrelsen i et møde, som afholdes
snarest muligt efter fristens udløb. Forinden
kommunalbestyrelsen træffer afgørelse, skal
valgbestyrelsens udtalelse indhentes.
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Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse
kan inden 14 dage efter, at der er givet kla-
geren meddelelse om afgørelsen, indbringes
for indenrigsministeren. Afgørelsen kan på-
klages af enhver vælger i kommunen.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke med
hensyn til indsigelser om, at en kandidat har
mistet valgbarhed på grund af straf, jfr. § 34.

§ 30. Hvis afstemningen ved den endelige
beslutning erklæres ugyldig, og valget som
følge heraf omstødes, skal der snarest muligt
afholdes omvalg. Ved omvalg kan kun de på
valglisten opførte personer, der var valgbe-
rettigede på den dag, da det omstødte valg
blev afholdt, afgive stemme. Ved omvalg be-
nyttes i øvrigt samme fremgangsmåde som
ved første valg.

Stk. 2. Foreligger der ikke grunde til at
omstøde afstemningen, men et eller flere en-
kelte medlemmers valg forkastes, eller ved-
kommendes vægring ved at modtage valg
erkendes berettiget, indtræder vedkommende
stedfortræder efter reglerne i § 26 i den eller
de pågældendes sted. Kan besættelse af en
ledig plads ikke ske efter disse bestemmelser,
eller kan mandatet ikke overføres til en kan-
didatliste, som den pågældende liste har an-
meldt listeforbund med, skal der snarest mu-
ligt afholdes udfyldningsvalg, jfr. § 36.

Kapitel 9
Den nyvalgte kommunalbestyrelse

§ 31. Når ordinært valg til kommunalbe-
styrelsen er afholdt, fratræder de hidtidige
medlemmer af kommunalbestyrelsen den 31.
december. Indgives der inden udløbet af den
i § 29, stk. 1, fastsatte frist klage over valget
og omstødes dette af kommunalbestyrelsen,
jfr. § 30, fratræder den hidtidige kommunal-
bestyrelse dog først, når omvalg har været
afholdt og eventuelle klager over omvalget er
afgjort af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Så snart de hidtidige medlemmer af
kommunalbestyrelsen er fratrådt, tiltræder
den nyvalgte kommunalbestyrelse. Hvis val-
get senere omstødes af indenrigsministeren,
skal den nyvalgte kommunalbestyrelse forbli-
ve i virksomhed, indtil omvalget har fundet
sted, og eventuelle klager over omvalget er
afgjort.

Stk. 3. En kommunalbestyrelse, hvis valg
omstødes, kan fra det tidspunkt, da afgørel-

sen er meddelt kommunalbestyrelsen, kun
med samtykke fra tilsynsrådet, for Koben-
havn og Frederiksberg indenrigsministeren,
afholde andre udgifter end fastsat i det af
den afgåede kommunalbestyrelse vedtagne
budget eller i øvrigt indgå nogen forpligtelse,
som ikke er hjemlet i dette budget. Dog kan
foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller
anden bindende retsforskrift, om fornodent
iværksættes uden samtykke.

§ 32. (Ophævet).

§ 33. (Ophævet).

§ 34. Gør et medlem af den nyvalgte
kommunalbestyrelse gældende, at en kandi-
dat på grund af straf ikke er valgbar, skal
kommunalbestyrelsen forelægge spørgsmålet
for det i § 50 a omhandlede valgbarheds-
nævn til afgørelse.

Stk. 2. Indsigelse mod en indvalgt kandi-
dats valgbarhed på grund af straf skal frem-
sættes inden 3 måneder efter valgdagen.

Stk. 3. Indsigelse mod en stedfortræders
valgbarhed på grund af straf skal fremsættes
inden 2 måneder efter det første mode i
kommunalbestyrelsen, som stedfortræderen
er indkaldt til.

§ 34 a. Mister et medlem af kommunalbe-
styrelsen sin valgbarhed, bortfalder hans
mandat, jfr. dog stk. 3.

Stk. 2. Bliver et medlem af en kommunal-
bestyrelse straffet, skal kommunalbestyrelsen
indberette dette til valgbarhedsnævnet, der
afgør om medlemmet som følge heraf har
mistet sin valgbarhed.

Stk. 3. Spørgmålet, om et medlem har mi-
stet sin valgbarhed af andre grunde, afgøres
af kommunalbestyrelsen. Når et medlem
midlertidigt opgiver sin faste bopæl i kom-
munen, kan det bestemmes, at han kun skal
udtræde af kommunalbestyrelsen, indtil han
på ny tager fast bopæl i kommunen.

§ 34 b. Kommunalbestyrelsen træffer efter
begæring fra et medlem beslutning om frita-
gelse for medlemskab af kommunalbestyrel-
sen eller ligningskommissionen, såfremt med-
lemmet på grund af sin helbredstilstand, va-
retagelse af andet offentligt hverv, forretnin-
ger eller lignende har rimelig grund til at øn-
ske sig fritaget for medlemskabet.
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse
kan inden 14 dage efter, at der er givet ved-
kommende meddelelse om afgørelsen, af
denne indbringes for indenrigsministeren.

§ 35. Når et medlem i valgperiodens løb
udtræder af kommunalbestyrelsen eller afgår
ved døden, indtræder vedkommende stedfor-
træder efter reglerne i § 26 i det pågældende
medlems sted. Viser det sig ved indtrædende
ledighed, at der ikke efter den angivne regel
kan ske besættelse af den ledige plads som
medlem, overføres mandatet til den kandi-
datliste, som den pågældende liste har an-
meldt listeforbund med. Har listeforbund
været anmeldt med flere kandidatlister, tilfal-
der mandatet den af disse lister, der ifølge
den i § 23 foretagne fordeling er nærmest
berettiget til at få mandatet. Kan den ledige
plads som kommunalbestyrelsesmedlem hel-
ler ikke besættes med en kandidat fra en af
disse lister, eller er der ikke anmeldt listefor-
bund med nogen anden kandidatliste, skal
der afholdes udfyldningsvalg, jfr. § 36, med-
mindre det vedtages af over halvdelen af
kommunalbestyrelsens oprindelige medlems-
antal, at sådant valg ikke skal afholdes. Den,
der således vælges ved udfyldningsvalg, skal
kun vælges for den del af valgperioden, der
endnu står tilbage.

§ 36. Udfyldningsvalg foretages efter reg-
lerne for ordinært valg. Såfremt kun én skal
vælges, afgøres valget ved simpelt flertal.
Kandidaterne stilles til valg efter reglerne i
kapitel 4. Når flere kandidater er anmeldt,
skal deres navne opføres i alfabetisk række-
følge på stemmesedlerne, og navnene skal
være tydelig trykt over hinanden og indbyr-
des adskilt ved en trykt streg mellem hver to
navne. Når kun én kandidat er anmeldt, er-
klærer valgbestyrelsen denne for valgt uden
afstemning. Er flere kandidater anmeldt, er-
klæres den kandidat, der ved afstemningen
har fået flere stemmer end nogen anden, for
valgt. Med hensyn til udfærdigelse af valgli-
sten, afstemnTngen og stemmeoptællingen
m.v. gælder i øvrigt de almindelige regler. I
tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved
lodtrækning, foretaget af valgbestyrelsens
formand under overværelse af valgbestyrel-
sen og de øvrige personer, der er til stede
ved valgets opgørelse.

Kapitel 10
Valg af amtsråd

§ 37. Stk. 1. (Ophævet).
Stk. 2. Valgperioden for amtsrådets med-

lemmer er 4 år. Mandaterne bortfalder dog i
intet tilfælde, før nyvalg har fundet sted. Når
nyt valg til amtsrådet har fundet sted, afgår
samtlige medlemmer med udgangen af den
måned, der følger efter den måned, hvori
nyvalg har fundet sted, jfr. dog § 46 b, stk. 1.

Stk. 3. De ordinære valg til amtsrådet fo-
regår i forbindelse med de ordinære valg til
kommunalbestyrelserne i primærkommuner-
ne, jfr. § 4, stk. 2.

§ 38. For hver amtsrådskreds dannes en
amtsvalgbestyrelse, bestående af amtsrådets
formand og mindst 4 af amtsrådet af dets
midte valgte medlemmer. Amtsrådets for-
mand er formand for amtsvalgbestyrelsen;
antallet af dennes medlemmer skal stedse
være ulige. Amtsvalgbestyrelsen fører en af
amtsrådet autoriseret valgbog; i denne indfø-
res det væsentlige af, hvad der vedrører val-
get - navnlig oplysning om de indleverede
kandidatlister, om antallet af tilvejebragte
stemmesedler samt om opgørelsen af valget,
jfr. § 43. I øvrigt finder bestemmelserne i §
10, stk. 4-6, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Amtsvalgbestyrelsen bekendtgør
senest 4 uger før valget i de stedlige dagblade
tidspunktet for valget, antallet af de medlem-
mer, der skal vælges, det fornødne antal stil-
lere samt tiden og stedet for indlevering af
kandidatlister til amtsrådsvalget. Den medde-
ler samtidig hver kommunalbestyrelse i amts-
rådskredsen dette.

§ 39. Afstemningen sker i henhold til li-
ster, hvorpå bestemte personer bringes i for-
slag til valg.

Stk. 2. Listerne skal være indleveret til
formanden for amtsvalgbestyrelsen senest kl.
16 den 14. dag før valgdagen og kan tidligst
indleveres 4 uger før valgdagen. Listerne skal
indleveres på en formular, der foreskrives af
indenrigsministeren. Hver liste skal være un-
derskrevet af mindst 50 vælgere som stillere.
Amtsrådet kan dog vedtage at forhøje mind-
steantallet af stillere. Mindsteantallet kan
dog ikke overstiger 150. For Bornholms
amtskommune kan mindsteantallet ikke for-
højes. Vedtagelsen, der gælder indtil videre,
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skal for at få virkning for de førstkommende
amtsrådsvalg foreligge senest den 1. juni i
det år, hvori valget afholdes, og skal be-
kendtgøres umiddelbart herefter i de stedlige
dagblade. Kandidatlisterne må højst være
underskrevet af et antal stillere, der svarer til
halvdelen mere end mindsteantallet af stillere
1 amtskommunen.

Stk. 3. Ved kandidatlistens indlevering
skal stillerne tilkendegive, hvorvidt de ønsker
personlige stedfortrædere for kandidaterne,
idet de i bekræftende fald skal anføre indtil
4 personlige stedfortrædere for hver kandi-
dat, jfr. §§ 41, stk. 2, 3.-4. pkt., og 43, stk. 3,
sidste pkt. Opføres der for en kandidat flere
personer som personlige stedfortrædere, skal
det på listen angives, i hvilken rækkefølge
disse stedfortrædere skal indtræde i kandida-
tens sted. En person kan samtidig opføres
som stedfortræder for flere kandidater, og en
person kan samtidig opføres som kandidat
og som stedfortræder for andre kandidater.

Stk. 4. Ved listens indlevering skal for
hver af kandidaterne, eventuelle personlige
stedfortrædere samt stillerne medfølge en af
indenrigsministeren foreskrevet formular, der
er udfyldt med den pågældendes fulde navn,
fødselsdato og bopæl.

Stk. 5. I øvrigt finder bestemmelserne i §§
12-12 c tilsvarende anvendelse.

§ 40. Kandidaterne skal anføres på kandi-
datlisten i den rækkefølge, hvori de ønskes
opført på stemmesedlen. Stillerne skal på
kandidatlisten anmelde, om kandidaterne er
opstillet i den anførte rækkefølge (partiliste),
eller om de er sideordnet opstillet.

Stk. 2. Valgforbund og listeforbund skal
anmeldes skriftligt til amtsvalgbestyrelsen
senest kl. 16 ugedagen før valget. Anmeldel-
sen skal være underskrevet af de deltagende
listers stillere, kandidater og stedfortrædere,
jfr. dog stk. 3.

Stk. 3. Stillere, kandidater og stedfortræ-
dere kan på anmeldelsen af kandidatlisten
skriftligt bemyndige en eller flere stillere til
at anmelde listeforbund eller valgforbund
eller begge dele.

Stk. 4. Straks efter udløbet af fristen i stk.
2 skal amtsvalgbestyrelsen underrette kom-
munalbestyrelserne i amtsrådskredsen om de
indleverede lister og anmeldte forbund med
henblik på opslag i kommunens folkeregister,
jfr. § 12 i.

Stk. 5. I øvrigt finder §§ 12 d—12 h tilsva-
rende anvendelse. Dog skal, udover kandida-
ter og stillere, stedfortrædere deltage i anmel-
delse af listebetegnelse i henhold til § 12 d,
stk. 2 og i begæring om tildeling af samme
bogstavbetegnelse i henhold til § 12 e.

§ 41. Når amtsvalgbestyrelsen endeligt har
godkendt de anmeldte kandidatlister, tilveje-
bringer den de fornødne stemmesedler. Stem-
mesedlerne, der skal være af gult papir til
adskillelse fra de ved de andre valg benytte-
de stemmesedler, indrettes på tilsvarende må-
de som foreskrevet i § 16, således at der for-
oven på stemmesedlen anføres med store ty-
per »Amtsrådsvalget« og årstallet for valget
samt angivelse af amtskommunens "navn. På
stemmesedlerne opføres samtlige kandidaters
navne i den anmeldte rækkefølge, medens
navnene på eventuelt anmeldte personlige
stedfortrædere alene opføres på de i § 19,
stk. 1, omhandlede opslag. Senest 2 dage før
valgets afholdelse tilstiller amtsvalgbestyrel-
sen de kommunale valgbestyrelser i de til
amtsrådskredsen hørende kommuner det til
afstemningen i hver af disse kommuner for-
nødne antal stemmesedler.

Stk. 2. Er der ved udløbet af fristen for
kandidatlisternes indlevering kun anmeldt én
kandidatliste til amtsrådsvalget, aflyser amts-
valgbestyrelsen dette ved bekendtgørelse i de
stedlige dagblade og giver meddelelse derom
til samtlige kommunalbestyrelser i amts-
rådskredsen. Er der på den anmeldte kandi-
datliste opført navnene på flere kandidater
end det antal repræsentanter, der skal væl-
ges, udtages kandidaterne i den rækkefølge,
hvori deres navne er opført på listen. Hvis
der er anmeldt personlige stedfortrædere for
de enkelte kandidater, indtræder disse i den
angivne rækkefølge forud for de kandidater,
der efter 2. pkt. ikke opnår valg, således at
disse og deres personlige stedfortrædere først
indtræder, når den enkelte kandidats person-
lige stedfortrædere er opbrugte. Såfremt per-
sonlige stedfortrædere ikke er anmeldt, gives
meddelelse om valgets bortfald tillige til den
stiller, hvem henvendelser om listen skal ret-
tes, jfr. § 12 a, stk. 4, og stedfortræderliste
kan da indleveres i overensstemmelse med de
i § 13 givne regler.

§ 42. Er der indleveret flere gyldige kan-
didatlister, finder afstemning sted efter reg-
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lerne i §§ 14-20. Alle opslag og bekendtgø-
relser skal indeholde en tydelig angivelse af
det valg, vedkommende kundgørelse vedrø-
rer. Ved ordinært valg sker stemmeafgivnin-
gen samtidig med valgene til kommunalbe-
styrelserne i primærkommunerne, således at
der ved ordinært valg i disse kommuner på
afstemningsstedet udleveres hver vælger én
stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget
og én til amtsrådsvalget. Når valgene således
foregår under ét, skal der ved hvert stemme-
rum være to stemmekasser af forskellig far-
ve; vælgerne nedlægger i stemmemodtage-
rens påsyn hver af de modtagne stemmesed-
ler i den for den pågældende stemmeseddel
bestemte stemmekasse. Såfremt en vælger
meddeler, at han kun ønsker at benytte den
ene af de udleverede stemmesedler, skal den
stemmeseddel, der ikke ønskes benyttet, til-
bageleveres til den tilforordnede vælger, der
annullerer stemmesedlen.

Stk. 2. Optællingen af de til amtsrådsval-
get afgivne stemmesedler sker efter reglerne i
§§ 21-22 og § 24, stk. 2 og 3. Valgbestyrelser-
ne i amtsrådskredsens kommuner drager om-
sorg for, at amtsvalgbestyrelsen senest dagen
efter, at stemmeoptællingen har fundet sted,
modtager en genpart af den særlige valgbog,
som hver valgbestyrelse skal føre over amts-
rådsvalget. Valgbogen skal indeholde oplys-
ning om antallet af de ved afstemningen til
amtsrådsvalget afgivne gyldige stemmer, an-
tallet af afgivne ugyldige stemmer, antallet af
stemmer på hver kandidatliste, antallet af
personlige stemmer på hver kandidat, og
hvad der i øvrigt måtte være tilført valgbo-
gen angående valget til amtsrådet.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 25, stk. 2, om
opbevaring af stemmesedler fra valget til pri-
mærkommunernes kommunalbestyrelser fin-
der tilsvarende anvendelse for stemmesedler
vedrørende amtsrådsvalget, jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Amtsvalgbestyrelsen kan beslutte at
ville foretage en fornyet optælling af de
stemmesedler, der er afgivet til amtsrådsval-
get i enkelte eller samtlige kommuner i amts-
rådskredsen. I sådanne tilfælde drager de
pågældende valgbestyrelser omsorg for, at
samtlige stemmesedler vedrørende amtsråds-
valget i vedkommende kommuner sendes til
amtsvalgbestyrelsen senest dagen efter, at
valgbestyrelserne har modtaget underretning
om amtsvalgbestyrelsens beslutning eller, så-
fremt denne beslutning er truffet før valgda-

gen, senest dagen efter valgbestyrelsernes
optælling af stemmesedlerne. De afgivne gyl-
dige stemmesedler skal være sammenbundet,
således at de listestemmer, der er afgivet for
hver kandidatliste, samles i pakker for sig,
som forsegles og forsynes med påtegning om
betegnelsen for kandidatlisten. På samme
måde samles de personlige stemmer, der er
afgivet på listernes enkelte kandidater, i pak-
ker for sig, som forsegles og forsynes med
påtegning om vedkommende kandidats navn.
Endvidere skal de ugyldige, de ombyttede,
de tilbageleverede og de ikke udleverede
stemmesedler være samlet i særskilte pakker,
jfr. § 25, stk. 2. Samtlige pakker skal være
påført en påtegning om antallet af stemme-
sedler heri samt om kommunens navn.

§ 43. Senest dagen efter, at amtsvalgbesty-
relsen har modtaget genparterne af kommu-
nernes valgbøger eller stemmesedler, jfr. § 42,
stk. 4, sammentræder amtsvalgbestyrelsen til
møde og foretager den endelige opgørelse af
amtsrådsvalget på grundlag af materialet fra
kommunerne.

Stk. 2. Det bestemmes først på tilsvarende
måde som i § 23 fastsat, hvorledes mandater-
ne skal fordeles mellem de i valget deltagen-
de kandidatlister. Det bestemmes derefter på
den i § 24 angivne måde, hvilke af listens
kandidater der skal erklæres for valgte. Når
valget på denne måde er endelig opgjort, for-
holdes som i §§ 25 og 27 fastsat, idet valgbo-
gen m.v. afleveres til amtsrådet.

Stk. 3. De på en kandidatliste opførte kan-
didater, der ikke erklæres for valgte, betrag-
tes, såfremt der ikke er anmeldt personlige
stedfortrædere for de enkelte kandidater,
som stedfortrædere for de valgte af samme
liste i rækkefølge efter størrelsen af de opnå-
ede stemmetal, jfr. § 24, stk. 5 og 7. Er der
anmeldt personlige stedfortrædere, indtræder
disse i den angivne rækkefølge forud for de
ikke-valgte kandidater, således at disse og
deres personlige stedfortrædere først indtræ-
der, når den enkelte kandidats personlige
stedfortrædere er opbrugte.

§ 44. (Ophævet).

§ 45. Enhver, der er valgbar til amtsrådet
har pligt til at modtage valg, medmindre den
valgte er fyldt 60 år. Den, der har været
medlem af amtsrådet i 2 hele, sammenhæn-
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gende valgperioder, har ikke pligt til at mod-
tage valg før efter udløbet af de 2 følgende
valgperioder.

Stk. 2. Amtsrådet træffer endvidere efter
begæring beslutning om at fritage den, der
på grund af sin helbredstilstand, varetagelse
af andet offentligt hverv, forretninger eller
lignende har rimelig grund til at ønske sig
fritaget for valget.

Stk. 3. Begæring om fritagelse skal inden 8
dage efter valgets endelige opgørelse frem-
sættes skriftligt til amtsrådets formand.

Stk. 4. Amtsrådet tager stilling til begærin-
gen på et møde, der afholdes snarest muligt
efter fristens udløb.

Stk. 5. Amtsrådets afgørelse kan inden 14
dage efter, at der er givet vedkommende
meddelelse om afgørelsen, af denne indbrin-
ges for indenrigsministeren.

§ 46. Klage over valget skal inden 8 dage
efter valgets endelige opgørelse indgives
skriftligt til amtsrådets formand. Enhver væl-
ger i amtskommunen kan indgive en sådan
klage.

Stk. 2. De indgivne klager afgøres af amts-
rådet i et møde, som afholdes snarest muligt
efter fristens udløb. Forinden amtsrådet træf-
fer afgørelse, skal amtsvalgbestyrelsens udta-
lelse indhentes.

Stk. 3. Amtsrådets afgørelse kan inden 14
dage efter, at der er givet klageren meddelel-
se om afgørelsen, indbringes for indenrigsmi-
nisteren. Afgørelsen kan påklages af enhver
vælger i amtskommunen.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke med
hensyn til indsigelser om, at en kandidat har
mistet valgbarhed på grund af straf, jfr. § 48.

§ 46 a. Hvis afstemningen ved den endeli-
ge beslutning erklæres ugyldig, og valget som
følge heraf omstødes, skal der snarest muligt
afholdes omvalg. Amtsrådet afgør, i hvilke
kommuner omvalg skal finde sted. Ved om-
valg kan kun de på valglisten opførte perso-
ner, der var valgberettiget på den dag, da det
omstødte valg blev afholdt, afgive stemme.
Ved omvalg benyttes i øvrigt samme frem-
gangsmåde som ved første valg.

Stk. 2. Foreligger der ikke grunde til at
omstøde afstemningen, men en kandidats
valg forkastes, eller vedkommendes vægring
ved at modtage valg erkendes berettiget, ind-
træder vedkommende stedfortræder efter reg-

lerne i § 43, stk. 3, i den pågældendes sted.
Kan besættelse af en ledig plads ikke ske
efter disse bestemmelser, eller kan mandatet
ikke overføres til en kandidatliste, som den
pågældende liste har anmeldt listeforbund
med, skal der snarest muligt afholdes udfyld-
ningsvalg, jfr. § 49.

§ 46 b. Når ordinære valg til amtsrådet er
afholdt, fratræder de hidtidige medlemmer af
amtsrådet den 31. december. Indgives der
inden udløbet af den i § 46, stk. 1, fastsatte
frist klage over valget, og omstødes dette af
amtsrådet, jfr. § 46 a, fratræder det hidtidige
amtsråd dog først, når omvalg har været af-
holdt, og eventuelle klager over omvalget er
afgjort af amtsrådet.

Stk. 2. Så snart de hidtidige medlemmer af
amtsrådet er fratrådt, tiltræder det nyvalgte
amtsråd. Hvis valget senere omstødes af in-
denrigsministeren, skal det nyvalgte amtsråd
forblive i virksomhed, indtil omvalget har
fundet sted, og eventuelle klager over omval-
get er afgjort.

Stk. 3. Et amtsråd, hvis valg omstødes,
kan fra det tidspunkt, da afgørelsen er med-
delt amtsrådet, kun med samtykke fra inden-
rigsministeren afholde andre udgifter end
fastsat i det af det afgåede amtsråd vedtagne
budget eller i øvrigt indgå nogen forpligtelse,
som ikke er hjemlet i dette budget. Dog kan
foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller
anden bindende retsforskrift, om fornødent
iværksættes uden samtykke.

§ 47. (Ophævet).

§ 48. Gør et medlem af det nyvalgte amts-
råd gældende, at en indvalgt kandidat på
grund af straf ikke er valgbar, skal amtsrådet
forelægge spørgsmålet for det i § 50 a om-
handlede valgbarhedsnævn til afgørelse.

Stk. 2. Indsigelse mod en indvalgt kandi-
dats valgbarhed på grund af straf skal frem-
sættes inden 3 måneder efter valgdagen.

Stk. 3. Indsigelse mod en stedfortræders
valgbarheci på grund af straf skal fremsættes
inden 2 måneder efter det første møde i
amtsrådet, som stedfortræderen er indkaldt
til.

§ 48 a. Mister et medlem af amtsrådet sin
valgbarhed, bortfalder hans mandat, jfr. dog
stk. 3.
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Stk. 2. Bliver et medlem af amtsrådet
straffet, skal amtsrådet indberette dette til
valgbarhedsnævnet, der afgør om medlem-
met som følge heraf har mistet sin valgbar-
hed.

Stk. 3. Spørgsmålet, om et medlem har
mistet sin valgbarhed af andre grunde, afgø-
res af amtsrådet. Når et medlem midlertidigt
opgiver sin faste bopæl i amtskommunen,
kan det bestemmes, at han kun skal udtræde
af amtrådet, indtil han på ny tager fast bo-
pæl i amtskommunen.

§ 48 b. Amtsrådet træffer efter begæring
fra et medlem beslutning om fritagelse for
medlemskab af amtsrådet, såfremt medlem-
met på grund af sin helbredstilstand, vareta-
gelse af andet offentligt hverv, forretninger
eller lignende har rimelig grund til at ønske
sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2. Amtsrådets afgørelse kan inden 14
dage efter, at der er givet vedkommende
meddelelse om afgørelsen, af denne indbrin-
ges for indenrigsministeren.

§ 49. Når et medlem i valgperiodens løb
udtræder af amtsrådet, indtræder vedkom-
mende stedfortræder i det pågældende med-
lems sted.

Stk. 2. Viser det sig ved indtrædende le-
dighed, at der ikke på denne måde kan ske
besættelse af den ledige plads som medlem,
overføres mandatet til den kandidatliste, som
den pågældende liste har anmeldt listefor-
bund med. Har listeforbund været anmeldt
med flere kandidatlister, tilfalder mandatet
den af disse lister, der ifølge den i § 23 fore-
tagne fordeling er nærmest berettiget til at få
mandatet. Kan den ledige plads som amts-
rådsmedlem heller ikke besættes med en kan-
didat fra en af disse lister, eller er der ikke
anmeldt listeforbund med nogen anden kan-
didatliste, skal der afholdes udfyldningsvalg,
medmindre amtsrådet vedtager, at sådant
valg ikke skal afholdes.

Stk. 3. Udfyldningsvalg foretages efter reg-
lerne for ordinært valg. Såfremt kun én skal
vælges, afgøres valget ved simpelt flertal.
Kandidaterne stilles til valg efter reglerne i §
39. Når flere kandidater er anmeldt, skal de-
res navne opføres i alfabetisk rækkefølge på
stemmesedlerne, og navnene skal være tyde-
lig trykt over hinanden indbyrdes adskilt ved
en trykt streg mellem hver to navne. Når kun

én kandidat er anmeldt, erklærer valgbesty-
relsen denne for valgt uden afstemning. Er
flere kandidater anmeldt, erklæres den kan-
didat, der ved afstemningen har fået flere
stemmer end nogen anden, for valgt. Med
hensyn til afstemningen og stemmeoptællin-
gen m.v. gælder i øvrigt de almindelige reg-
ler. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget
ved lodtrækning, foretaget af valgbestyrel-
sens formand under overværelse af valgbe-
styrelsen og de øvrige personer, der er til ste-
de ved valgets opgørelse.

§ 50. Udgifter til tryksager, bekendtgørel-
ser, stemmekasser og andre anskaffelser, der
vedrører amtsrådsvalgene, afholdes af ved-
kommende amtskommune; derimod deltager
denne ikke i kommunernes udgifter ved til-
vejebringelse af stemmelokaler, disses op-
varmning og belysning, vederlag til valgstyre-
re og tilforordnede vælgere m.v. I tvivlstil-
fælde træffer indenrigsministeren afgørelse
om udgifternes afholdelse.

Stk. 2. I tilfælde af afholdelse af udfyld-
ningsvalg afholdes dog samtlige udgifter ved
valget af vedkommende amtskommune.

Kapitel 11
Fælles bestemmelser

§ 50 a. Der nedsættes et valgbarhedsnævn
bestående af en formand og en næstformand,
der beskikkes af indenrigsministeren, og 4
andre medlemmer, hvoraf Amtsrådsforenin-
gen i Danmark udpeger ét og Kommunernes
Landsforening tre. Foreningerne udpeger
endvidere en stedfortræder for hvert af de 4
medlemmer. Formanden skal ved beskikkel-
sen være landsdommer eller højesteretsdom-
mer. Beskikkelserne og valgene gælder for 4
år.

Stk. 2. Nævnet træffer afgørelse i spørgs-
mål om fortabelse af valgbarhed på grund af
straf, jfr. § 2, for så vidt angår medlemskab
af kommunale råd samt andre offentlige
hverv, der er betinget af valgbarhed til et
kommunalt råd.

§ 51. (Ophævet).

§ 52. Den, der forsømmer udførelsen af
forretninger, som påhviler ham efter denne
lov, straffes med bøde, medmindre strengere
straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.
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§ 53. Ingen vælger, som har afgivet stem-
me, skal være pligtig til for retten i nogen
sag at opgive, på hvilken kandidatliste eller
kandidat han har stemt.

§ 54. Intet medlem af valgbestyrelsen eller
nogen tilforordnet til samme eller nogen an-
den, som efter bestemmelserne i denne lov
har ret til at være til stede i de lokaler, i hvil-
ke stemmesedler modtages, må under afstem-
ningen give nogen vælger råd, anvisning eller
opfordring med hensyn til, på hvilken kandi-
dat eller liste han skal stemme. Ej heller må
nogen af dem nogen sinde give nogen anden
underretning om, hvorvidt nogen vælger har
været til stede, forlangt eller afleveret stem-
meseddel, eller nogen sinde meddele nogen
anden, hvad han på stemmestedet måtte have
erfaret med hensyn til, hvilken kandidat eller
kandidatliste en vælger har givet sin stemme.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne i
stk. 1 straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 3. Det er forbudt gennem partibure-
auer eller på anden måde at føre systematisk
kontrol med, at vælgere møder og afgiver
stemme. Overtrædelse heraf straffes med bø-
de.

§ 54 a. Forud for valg til de kommunale
råd kan justitsministeren fastsætte bestem-
melser, som må anses for nødvendige for at
forebygge, at der på eller ud til offentlig vej
eller plads udøves valgagitation på en sådan
måde, at den offentlige orden forstyrres.

Stk. 2. I sådanne forskrifter kan der fast-
sættes straf af bøde for overtrædelse af be-
stemmelser i forskrifterne.

Kapitel 12
Brevstemmeafgivning

§ 55. Vælgere, der er forhindret i at møde
frem på afstemningsstedet i det tidsrum, i
hvilket afstemningen finder sted, kan afgive
brevstemme efter reglerne i §§ 55 a-64.

§ 55 a. Vælgere, der opholder sig her i
landet, kan afgive brevstemme på et hvilket
som helst folkeregister.

Stk. 2. Vælgere, der er indlagt på offentli-
ge eller private sygehuse, kan afgive brev-
stemme på sygehuset efter regler, der fastsæt-
tes af indenrigsministeren.

Stk. 3. Brevstemmeafgivning kan endvide-
re finde sted på:
1) andre offentlige helbredelses- og plejein-

stitutioner,
2) private alderdoms- og plejehjem, med

hvilke en kommunalbestyrelse har indgået
aftale om indlæggelse i henhold til den
sociale lovgivning, og

3) beskyttede boliger, der drives af en kom-
mune, en amtskommune eller af en selv-
ejende institution, med hvilken kommu-
nalbestyrelsen har indgået aftale i henhold
til den sociale lovgivning.

Afstemningen foranstaltes af det stedlige fol-
keregister efter regler, der fastsættes af in-
denrigsministeren. Kommunalbestyrelsen kan
bemyndige lederne af de under nr. 1 nævnte
institutioner til at foranstalte afstemningens
gennemførelse på institutionen.

Stk. 4. Vælgere, der er indsat i en af krimi-
nalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan
afgive brevstemme efter regler, der fastsættes
af indenrigsministeren.

Stk. 5. Vælgere, der har bopæl på afsides
beliggende øer, der ikke udgør et selvstæn-
digt afstemningsområde, kan afgive brev-
stemme hos en valgberettiget person, der er
udpeget af kommunalbestyrelsen.

§ 55 b. Vælgere, der opholder sig her i
landet, og som på grund af sygdom eller
manglende førlighed ikke vil kunne møde
frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan
afgive brevstemme i hjemmet, medmindre
vælgeren har adgang til at afgive brevstemme
på en af de institutioner eller boliger, der er
nævnt i § 55 a, stk. 3.

Stk. 2. Begæring om at afgive brevstemme
i hjemmet skal indgives til folkeregistret i
opholdskommunen senest kl. 12 fjorten dage
før valgdagen. Begæringen kan tidligst indgi-
ves 4 uger før valgdagen. Begæringen skal
fremsættes på en formular, der er foreskrevet
af indenrigsministeren. Den skal indeholde
oplysning om vælgerens fulde navn, fødsels-
dato og adresse på opholdsstedet samt en
erklæring om, at vælgeren på grund af syg-
dom eller manglende førlighed ikke vil kun-
ne møde frem på afstemningsstedet på valg-
dagen. Begæringen skal foruden af vælgeren
underskrives af en myndig person, der skal
attestere at have kendskab til vælgeren, og at
vælgeren på grund af sygdom eller manglen-
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de forlighed ikke vil kunne møde frem på
afstemningsstedet på valgdagen.

Stk. 3. Afstemningen i hjemmet skal ske i
overværelse af 2 stemmemodtagere som re-
præsentanter for det stedlige folkeregister.
Stemmemodtagerne skal være valgberettiget
og ansat i kommunens tjeneste. Stemmemod-
tagerne har ikke pligt til at opsøge vælgeren
mere end én gang. De har ej heller pligt til at
opsoge vælgere, der lider af en alvorligere
smitsom sygdom.

Stk. 4. Indenrigsministeren fastsætter nær-
mere regler for afstemningen.

§ 55 c. Vælgere, der opholder sig uden for
landets grænser, kan afgive brevstemme på
en dansk diplomatisk eller konsulær repræ-
sentation eller hos en af indenrigsministeren
bemyndiget.

§ 55 d. Søfolk, passagerer på danske skibe
i udenrigsfart og personer ansat ved far-
vandsvæsenet kan afgive brevstemme på ved-
kommende skib eller fyr.

§ 56. Vælgere, der afgiver brevstemme her
i landet i henhold til 55 a eller 55 b, kan
stemme de sidste 3 uger før valgdagen, dog
senest næstsidste søgnedag før valgdagen.

Stk. 2. Vælgere, der afgiver brevstemme på
Færøerne, i Grønland eller i udlandet, kan
tidligst stemme 3 måneder før valgdagen.

§ 57. Indenrigsministeren tilvejebringer de
stemmesedler, konvolutter, følgebreve og om-
slag, der skal benyttes til brevstemmeafgiv-
ning. De skal kunne fås hos folkeregistre,
toldvæsen og de danske konsuler i udlandet.
De skal så vidt muligt findes om bord i dan-
ske skibe.

Stk. 2. Stemmesedlerne til kommunalbesty-
relsesvalg skal være af hvidt papir, medens
de til amtsrådsvalg skal være af gult papir.
De skal være påtrykt ordet »Stemmeseddel«,
samt være forsynet med en trykt angivelse af,
at de vedrører valg til kommunalbestyrelsen
eller amtsrådet. De skal endvidere indeholde
rubrikker til anførelse af en kandidatlistes
bogstavbetegnelse, listebetegnelse samt et
kandidatnavn. Konvolutterne skal være ui-
gennemsigtige og fuldstændigt dække stem-
mesedlen. De skal være påtrykt en kort vej-
ledning om, hvorledes stemmeafgivningen
finder sted. Omslagene skal på forsiden have

en påtrykt angivelse af, at de indeholder en
stemmeseddel. På bagsiden skal de være for-
synet med en rubrik, hvor vælgeren skriver
sit fulde navn, fødselsdato og bopælen i den
kommune, hvori vælgeren er opført på valg-
listen.

Stk. 3. Følgebrevene skal indeholde en
erklæring om, at vælgeren selv frivilligt og
uden overværelse af andre har udfyldt stem-
mesedlen, lagt den i konvolutten og tilklæbet
denne, samt en erklæring om, at vælgeren på
valgdagen er forhindret i at møde frem på
afstemningsstedet i det tidsrum, i hvilket af-
stemningen finder sted. Følgebrevet skal an-
give datoen for underskriften og vælgerens
fulde navn, fødselsdato, stilling og bopælen i
den kommune, hvori vedkommende er op-
ført på valglisten. Endvidere skal følgebrevet
indeholde en attest udstedt af den, over for
hvem stemmeafgivning har fundet sted, med
bevidnelse af, at underskriften er ægte og
skrevet på den tid og det sted, som vælgeren
har angivet, samt med bevidnelse af, at stem-
meafgivning har fundet sted uden overværel-
se af andre.

Stk. 4. Ved stemmeafgivning på Færøerne,
i Grønland eller i udlandet anvendes efter
indenrigsministerens nærmere bestemmelse
det brevstemmemateriale, der er fremstillet til
brug ved stemmeafgivning i udlandet til fol-
ketingsvalg.

Stk. 5. Indenrigsministeren kan fastsætte
de nærmere regler om brevstemmesedlernes
udseende.

§ 58. Stemmeafgivningen foregår ved, at
vælgeren henvender sig til en af de personer,
der er omhandlet i stk. 2. Vælgere, der har
indgivet begæring om at afgive stemme i
hjemmet, opsøges dog af to stemmemodtage-
re. Når vælgeren har forevist fornøden legiti-
mation, udleveres en stemmeseddel med til-
hørende konvolut, følgebrev og omslag. På
stemmesedlen anfører vælgeren uden over-
værelse af andre enten listebetegnelsen eller
bogstavbetegnelsen for den kandidatliste,
som vælgeren vil stemme på. Ønsker vælge-
ren at stemme på en bestemt kandidat, skri-
ver vælgeren dennes navn på stemmesedlen,
eventuelt med tilføjelse af listebetegnelsen
eller bogstavbetegnelsen. Derefter indlægger
vælgeren uden at give nogen adgang til at se,
hvorledes der er stemt, stemmesedlen i den
tilhørende konvolut og tilklæber denne.
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Stk. 2. Følgebrevet udfyldes, efter at stem-
mesedlen er indlagt i konvolutten. Vælgeren
skal underskrive følgebrevet i overværelse af
folkeregisterføreren eller dennes stedfortræ-
der, henholdsvis en konsulatembedsmand,
føreren af et dansk skib eller dennes stedfor-
træder eller en tjenestemand ved farvandsvæ-
senet eller en af indenrigsministeren eller af
kommunalbestyrelsen, jfr. § 55 a, stk. 5, der-
til bemyndiget. De vælgere, der er omhandlet
i § 55 a, stk. 2, skal underskrive følgebrevet i
overværelse af sygehusinspektøren eller den-
nes stedfortræder. De vælgere, der er om-
handlet i § 55 a, stk. 3, nr. 1, skal underskri-
ve følgebrevet i overværelse af en repræsen-
tant for folkeregistret eller en af kommunal-
bestyrelsen dertil bemyndiget. De vælgere,
der er omhandlet i § 55 a, stk. 3, nr. 2 og 3,
skal underskrive følgebrevet i overværelse af
en repræsentant for folkeregistret. De vælge-
re, der er omhandlet i § 55 a, stk. 4, skal un-
derskrive følgebrevet i overværelse af lederen
af vedkommende anstalt eller arresthus eller
dennes stedfortræder. De vælgere, der er om-
handlet i § 55 b, skal underskrive følgebrevet
i overværelse af to repræsentanter for folke-
registret. Den attest, der er indeholdt i følge-
brevet, skal af den, over for hvem stemmeaf-
givning har fundet sted, underskrives egen-
hændigt og med angivelse af fulde navn, stil-
ling og bopæl.

Stk. 3. Er vælgeren ikke i stand til egen-
hændigt at udfylde stemmesedlen eller at un-
derskrive følgebrevet, skal stemmemodtage-
ren yde den fornødne bistand. Er der ydet
bistand ved udfyldelsen af stemmesedlen
og/eller vælgerens underskrift på følgebrevet,
skal dette fremgå af følgebrevet.

Stk. 4. Det påviler de personer, der er om-
handlet i stk. 2, at påse, at udleverede stem-
mesedler m.v. straks anvendes og tilbageleve-
res i overensstemmelse med §§ 58 og 59.

§ 59. Når vælgeren har stemt, og følgebre-
vet er udfyldt og attesteret, lægger vælgeren
konvolutten med stemmesedlen og følgebre-
vet i omslaget, som vælgeren tilklæber og
adresserer til kommunalbestyrelsen i den
kommune, hvor vedkommende er opført på
valglisten. Endvidere udfylder vælgeren ru-
brikken på omslagets bagside med tydelig
angivelse af sit navn, fødselsdato samt bopæ-
len i den nævnte kommune. Omslaget afleve-

res til den, over for hvem stemmeafgivning
har fundet sted. Denne foranlediger herefter
straks omslaget indsendt til vedkommende
kommunalbestyrelse. Stemmeafgivningen må
ske så betids, at kommunalbestyrelsen kan
drage omsorg for, at omslaget er fremme hos
valgbestyrelsen eller valgstyrerne i god tid
inden afstemningens påbegyndelse.

§ 59 a. En afgivet brevstemme er ikke til
hinder for, at vælgeren afgiver stemme ved
personligt fremmøde på valgdagen. Forinden
der til en vælger, der har afgivet brevstemme,
må udleveres en stemmeseddel, skal den af-
givne brevstemme fremtages, og en valgstyrer
skal påføre brevstemmeomslaget en påteg-
ning om, at brevstemmen er annulleret, lige-
som en antegning herom skal gøres i valgli-
sten. Sådanne annullerede brevstemmer hen-
lægges i en bunke for sig og kommer ikke
videre i betragtning.

§ 60. Kommunalbestyrelsen samler de
indsendte omslag og indfører afsenderens
navn og bopæl samt tidspunktet for omsla-
gets modtagelse i en bog, der er indrettet
som foreskrevet af indenrigsministeren. De
indsendte omslag nummereres og sendes
uåbnede til valgbestyrelsen eller, såfremt
kommunen er delt i flere afstemningsområ-
der, til valgstyrerne for det område, hvor
vedkommende vælger efter den på omslaget
angivne bopæl er stemmeberettiget. Omslage-
ne skal være valgbestyrelsen eller valgstyrer-
ne i hænde inden afstemningens påbegyndel-
se.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte
nærmere regler om, at brevstemmeomslag,
der er modtaget fra vælgere, som efter brev-
stemmeafgivning har anmeldt flytning til en
anden kommune, af kommunalbestyrelsen i
fraflytningskommunen skal eftersendes til
den nuværende bopælskommune.

§ 61. Inden afstemningens påbegyndelse,
om fornødent dagen før valgdagen, åbner
valgbestyrelsen (valgstyrerne) de modtagne
omslag og undersøger, om den person, fra
hvem omslaget hidrører, er opført på valgli-
sten. Er dette tilfældet, og brevstemmen i
øvrigt kan komme i betragtning, sættes et
mærke ved vælgerens navn på valglisten,
samtidig med at valgkort udfærdiges, jfr. §
19, stk. 4.
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Stk. 2. Viser undersøgelsen, at den pågæl-
dende ikke er valgberettiget, eller oplyses det,
at den pågældende inden valgdagen er afgået
ved døden, lægges den uåbnede konvolut
tillige med følgebrevet på ny ind i omslaget,
og dette kommer ikke videre i betragtning.
Det samme gælder, når omslaget indeholder
andet eller mere end ét følgebrev og én kon-
volut til hvert af de pågældende valg, eller
der efter beskaffenheden af omslaget, følge-
brevet eller konvolutten er grund til at anta-
ge, at de ikke hører til de ved indenrigsmini-
sterens foranstaltning tilvejebragte, eller at
der ved deres udfyldning, attestation, under-
skrift eller indsendelse ikke er gået frem som
foreskrevet.

Stk. 3. De konvolutter, som herefter kom-
mer i betragtning, opbevares, hver enkelt
sammen med det tilhørende følgebrev og
omslag, indtil afstemningen er afsluttet. Kon-
volutterne nedlægges derefter i en stemme-
kasse og blandes mellem de øvrige stemme-
sedler og åbnes først, når det for optællin-
gens skyld er nødvendigt.

Stk. 4. Omslag, som modtages af valgbe-
styrelsen (valgstyrerne) efter afstemningens
påbegyndelse, henlægges uåbnede og kom-
mer ikke videre i betragtning.

Stk. 5. Ved den opgørelse, der skal finde
sted i henhold til §§21 og 22, skal alt modta-
get brevstemmemateriale, hvad enten det er
kommet i betragtning eller ej, være til stede.

§ 62. De omhandlede stemmesedler er
ugyldige:
1) når det ikke med sikkerhed kan afgøres,

hvilken af kandidaterne eller hvilken kan-
didatliste vælgeren har villet give sin
stemme,

2) når der på stemmesedlen alene er anført
navnet på en person, som ikke er opstillet
på nogen kandidatliste til valget i ved-
kommende kommune henholdsvis amts-
kommune,

3) når en konvolut indeholder andet eller
mere end én stemmeseddel, og

4) når der efter beskaffenheden af en stem-
meseddel er grund til at antage, at den
ikke hører til de ved indenrigsministerens
foranstaltning tilvejebragte, eller at der
ved dens udfyldning ikke er gået frem
som i denne lov foreskrevet.

§ 63. Det påhviler danske skibsførere,
konsulatembedsmænd samt folkeregistefføre-
re og øvrige stemmemodtagere uopholdeligt
at meddele underretning til vedkommende
kommunalbestyrelse, såfremt de erfarer, at
nogen, som har afgivet stemme efter de
ovenfor nævnte regler, er afgået ved døden
inden valgdagen.

§ 63 a. Når dagen for afholdelse af valg
til de kommunale råd er fastsat, underrettes
de danske konsuler, skibsførere på danske
skibe og andre stemmemodtagere i udlandet
derom.

Stk. 2. Det påhviler skibsføreren på dan-
ske skibe i god tid at underrette mandskabet
om afholdelsen af kommunale valg.

Stk. 3. Skibsføreren eller dennes stedfor-
træder skal foranstalte afstemning om bord
efter reglerne i dette kapitel i så rimelig tid,
at brevstemmematerialet kan komme kom-
munalbestyrelserne i hænde i rette tid, og
tvingende og uopsættelige skibsforretninger
ikke er til hinder for afstemningens afholdel-
se.

Stk. 4. Skibsføreren skal drage omsorg for,
at der om bord findes et eksemplar af denne
lov.

Stk. 5. Overtrædelse af bestemmelserne i
stk. 2-4 straffes med bøde.

§ 64. For udfærdigelse af attester, påteg-
ninger og bevidnelser, som afgives efter de
her nævnte regler, ydes ingen betaling.

Kapitel 13
Slutningsbestemmelser

§ 65-67. (Udeladt).

Indenrigsministeriet, den 26. marts 1985

BRITTA SCHALL HOLBERG

/ Vilh. Brockmeyer



Bilag 5. Indenrigsministeriets lovbekendtgørelse nr. 309 af 22. juni 1983

Bekendtgørelse af
Lov om valg af danske repræsentanter til

Europa-Parlamentet
(De europæiske Fællesskabers Forsamling)

Herved bekendtgøres lov nr. 609 af 14. december 1977 om valg af danske repræsentanter til
Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling) med de ændringer, der følger af lov nr.
204 af 25. maj 1983.

Kapitel 1
Lovens område

§ 1. Til Europa-Parlamentet vælges 16
danske repræsentanter.

§ 2. I Danmark, der udgør ét valgområde,
vælges 15 repræsentanter.

Stk. 2. I Grønland vælges én repræsentant.
Øvrige regler om valgets afholdelse i Grøn-
land fastsættes ved lov for Grørrland.

Stk. 3. På Færøerne afholdes ikke valg til
Europa-Parlamentet.

Kapitel 2
Valgret og valgbarhed

§ 3. Valgret til Europa-Parlamentet har:
1) enhver, der har valgret til folketinget,

samt
2) enhver, der har dansk indfødsret, har op-

hået alderen for valgret til folketinget og
har fast bopæl i et af de øvrige medlems-
lande i De europæiske Fælleskaber, med-
mindre vedkommende er umyndiggjort.
Stk. 2. Personer, der har fast bopæl på

Færøerne, har ikke valgret til Europa-Parla-
mentet.

Stk. 3. Ingen kan udøve valgret uden at
være optaget på valglisten. Den, der er opta-

get på valglisten, men som ikke længere op-
fylder valgretsbetingelserne, har ikke ret til at
afgive stemme.

§ 4. Valgbar til Europa-Parlamentet er
enhver, som efter § 3, stk. 1, har valgret her-
til, medmindre vedkommende er straffet for
en handling, der i almindeligt omdømme gør
ham uværdig til at være repræsentant i Euro-
pa-Parlamentet.

§ 5. I de år, hvor valg af danske repræsen-
tanter til Europa-Parlamentet skal afholdes,
påhviler det kommunalbestyrelsen at foran-
stalte, at der udarbejdes en valgliste over
vælgerne i kommunen.

Stk. 2. For udarbejdelse af valglisten og
for optagelse på denne liste af personer, der
har valgret i henhold til § 3, stk. 1, nr. 1, fin-
der reglerne om valglister i lov om valg til
folketinget tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Personer, der har valgret i henhold
til § 3, stk. 1, nr. 2, og som ikke optages på
valglisten i henhold til stk. 2, optages efter
begæring på en særlig valgliste i Københavns
kommune. Indenrigsministeren kan fastsætte
nærmere regler om listens udarbejdelse og
om optagelse på listen.
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§ 6. Ved valg af repræsentanter til Euro-
pa-Parlamentet kan ingen vælger afgive mere
end én stemme.

Kapitel 3
Kandidatlister

§ 7. Afstemningen sker i henhold til lister,
hvorpå bestemte kandidater bringes i forslag
til valg (kandidatlister).

§ 7 a. Partier, der ved det senest afholdte
folketingsvalg opnåede repræsentation i fol-
ketinget og fortsat er repræsenteret i dette,
samt partier, der ved det senest afholdte valg
til Europa-Parlamentet har opnået repræsen-
tation i Europa-Parlamentet og fortsat er re-
præsenteret i dette, kan indlevere kandidatli-
ster til indenrigsministeren. Kandidatlister
kan endvidere indleveres af nye partier, der i
henhold til § 7 b er godkendt til deltagelse i
Europa-Parlamentsvalget.

§ 7 b. Nyt parti til deltagelse i Europa-
Parlamentsvalget kan senest kl. 16 8 ugers
dagen før valgdagen anmeldes for indenrigs-
ministeren af et antal vælgere, der mindst
svarer til 2 pct. af samtlige ved det sidst af-
holdte folketingsvalg afgivne gyldige stem-
mer.

Stk. 2. Anmeldelse af et nyt parti skal væ-
re bilagt erklæringer fra de vælgere, der an-
melder partiet. Erklæringerne skal indeholde
oplysning om vælgernes fulde navn, fødsels-
dato og bopæl samt være underskrevet og
dateret af vælgerne personlig. Erklæringerne
skal endvidere være påført vedkommende
folkeregisterførers attestation af, at vælgeren
opfylder betingelserne for valgret til Euro-
pa-Parlamentet. For vælgere, der alene har
valgret i henhold til § 3, stk. 1, nr. 2, påføres
attestation af, at vælgeren opfylder betingel-
serne for valgret til Europa-Parlamentet dog
af vedkommende danske repræsentation i det
land, hvori den pågældende har bopæl. Er-
klæringer, der er udstedt ét år eller mere før
anmeldelsen, kan ikke medregnes. Det sam-
me gælder erklæringer fra vælgere, der delta-
ger i anmeldelsen af mere end ét parti til del-
tagelse i Europa-Parlamentsvalget.

Stk. 3. Erklæringer fra de vælgere, der an-
melder et nyt parti, skal afgives på en formu-
lar, der forinden er godkendt af indenrigsmi-
nisteren. I forbindelse med godkendelse af

formularen afgør indenrigsministeren, om
den anførte partibetegnelse kan godkendes.
Et nyt parti må ikke benytte en betegnelse,
der enten er taget i brug af et parti, der er
repræsenteret i folketinget eller i Europa-Par-
lamentet, eller som har så stor lighed med en
betegnelse, der benyttes af et sådant parti, at
en forveksling af partierne vil kunne finde
sted. Ej heller må et nyt parti benytte en be-
tegnelse, som er godkendt af indenrigsmini-
steren for et andet parti, eller som har så stor
lighed med en betegnelse, der er godkendt
for et sådant parti, at en forveksling af parti-
erne vil kunne finde sted. Når en formular til
afgivelse af erklæring er godkendt, indføres
den godkendte partibetegnelse i det af inden-
rigsministeren i henhold til § 23, stk. 4, i lov
om valg til folketinget førte register. Godken-
delsen har gyldighed i 2 år fra godkendelsens
dato. Indenrigsministeren kan forlænge god-
kendelsens gyldighed, når omstændighederne
taler derfor.

Stk. 4. Anmeldelse af et nyt parti har gyl-
dighed indtil afholdelse af førstkommende
Europa-Parlamentsvalg.

§ 7 c. Kandidatlister skal være indleveret
til indenrigsministeren senest kl. 16 den 25.
dag før valgdagen. Listerne skal indleveres
på en formular, der foreskrives af indenrigs-
ministeren. Hvert parti kan kun indlevere én
kandidatliste.

Stk. 2. En kandidatliste må højst indehol-
de navne på 20 kandidater. Listen skal være
underskrevet eller tiltrådt af de enkelte kan-
didater og indeholde oplysning om deres ful-
de navn, personnummer, stilling og bopæl.
Det skal fremgå af listen, i hvilken rækkeføl-
ge kandidaterne skal opføres på stemmesed-
lerne.

Stk. 3. Såfremt en kandidat ikke ønskes
anført på stemmesedlerne med sit fulde
navn, skal det angives, på hvilken måde nav-
net ønskes anført. Kandidatens efternavn
samt mindst ét fornavn, mellemnavn eller
forbogstav skal dog altid anføres. Er en kan-
didat i videre kredse kendt under et navn,
som den pågældende ikke har erhvervet i
henhold til navnelovgivningen, kan dette
navn anføres på stemmesedlerne i parentes
efter kandidatens fornavn, mellemnavn eller
efternavn.

Stk. 4. Partiet kan på kandidatlisten angi-
ve, at kandidaterne skal anses for at være
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opstillet i den rækkefølge, hvori de er opført
på listen (partiliste), jfr. § 24.

Stk. 5. Ingen kan være kandidat for mere
end én liste. En kandidat, der har underskre-
vet eller tiltrådt flere lister, kan ikke anses
for kandidat for nogen af listerne.

Stk. 6. En kandidat kan ikke trække sit
tilsagn om at virke SOJTI kandidat tilbage, ef-
ter at kandidatlisten er indleveret til inden-
rigsministeren.

§ 7 d. Samtidig med indlevering af kandi-
datlister kan partier gensidigt anmelde, at de
af dem indleverede kandidatlister indgår
valgforbund. Anmeldelsen skal foretages på
en formular, der foreskrives af indenrigsmi-
nisteren.

§ 7 e. Partier, der har opnået repræsentati-
on i folketinget eller i Europa-Parlamentet,
og som ønsker at deltage i valg til Europa-
Parlamentet, samt partier, som er anmeldt
efter § 7 b, skal senest samtidig med indleve-
ring af kandidatlisten meddele indenrigsmi-
nisteren, hvilken myndighed inden for partiet
der er legitimeret til at udøve partiets beføjel-
ser i forbindelse med indlevering af kandi-
datlister og anmeldelse af valgforbund. Den
angivne myndighed anses for legitimeret over
for indenrigsministeren, indtil partiet afgiver
ny meddelelse.

§ 8. Indenrigsministeren påser, at betingel-
serne i §§ 7 a-d er opfyldt, samt at de opførte
kandidater har valgret.

Stk. 2. Opfylder en kandidatliste ikke de
nævnte betingelser eller har nogen af de på
listen opførte kandidater ikke valgret, skal
der gives meddelelse herom til den i § 7 e
nævnte partimyndighed. Senest 12 timer efter
meddelelsens afgivelse kan partiet indlevere
kandidatlisten med eventuelle ændringer på
ny. Sker dette ikke, træffer indenrigsministe-
ren afgørelse om kandidatlistens ugyldighed
eller om, at en kandidat slettes af listen.

§ 9. Indenrigsministeren tildeler hver af
de godkendte kandidatlister en bogstavbeteg-
nelse, hvormed de skal opføres på stemme-
sedlerne.

Stk. 2. Indenrigsministeren sender til valg-
bestyrelserne meddelelse om de godkendte
kandidatlister, om de tildelte bogstavbeteg-
nelser, om anmeldte valgforbund samt om,

hvorledes og i hvilken rækkefølge kandida-
ternes navne skal opføres på stemmesedlerne.
Er der anmeldt flere kandidater af samme
navn, bestemmer indenrigsministeren, at de
pågældende kandidaters bopæl eller stilling
s-kal anføres på stemmesedlen på en sådan
måde, at forveksling ikke kan ske.

Kapitel 4
Afstemningen

§ 10. Bestemmelserne i §§ 11-17 finder
anvendelse på personer, som har valgret efter
§3, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. For personer, som har valgret efter
§ 3, stk. 1, nr. 2, kan indenrigsministeren
fastsætte særlige regler om afstemningens
gennemførelse og herunder bestemme, at dis-
se vælgere kun kan afgive stemme på nær-
mere angivne danske diplomatiske eller kon-
sulære repræsentationer.

§ 11. Afstemningen afholdes i de samme
opstillingskredse og afstemningsområder som
ved valg til folketinget.

Stk. 2. Afstemningen forberedes og ledes
af en valgbestyrelse og forestås af valgstyre-
re. Til bistand for valgbestyrelse og valgstyre-
re vælges tilforordnede vælgere. For afstem-
ningens forberedelse gælder reglerne i § 18,
henholdsvis § 20 samt § 29 og § 33, stk. 2, i
lov om valg til folketinget.

Stk. 3. For deres virksomhed på valgdagen
ydes der valgstyrere og tilforordnede vælgere
diæter af samme størrelse som de diæter, der
efter lov om kommunernes styrelse ydes for
udførelse af andre kommunale hverv.

§ 12. Kommunalbestyrelsen udsender for-
ud for afstemningen valgkort til de vælgere,
der er optaget på valglisten i henhold til § 5,
stk. 2. Valgkortet skal indeholde oplysning
om vælgerens navn og adresse, nummer på
valglisten samt angivelse af afstemningsste-
dets beliggenhed og dato og tid for afstem-
ningen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bekendtgør
efter reglerne i § 15 i lov om valg til folketin-
get, at udsendelse af valgkort vil finde sted.

§ 13. Kommunalbestyrelsen anviser loka-
ler til stemmeafgivningen og stiller stemme-
kasser og stemmerum til rådighed.
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Stk. 2. Valgbestyrelsen sørger for, at der i
afstemningslokalerne er opslag med navnene
på de opstillede kandidater, opført i samme
rækkefølge som på stemmesedlerne. Opslage-
ne skal endvidere indeholde oplysning om
anmeldte valgforbund.

§ 14. Indenrigsministeren fastsætter regler
om stemmesedlernes tilvejebringelse, indret-
ning og udseende.

§ 15. Afstemningen begynder kl. 9 og af-
sluttes, når der efter kl. 20 ikke melder sig
nogen vælgere for at afgive stemme.

Stk. 2. I kommuner med under 6.000 ind-
byggere kan kommunalbestyrelsen bestemme,
at afstemningen afbrydes mellem kl. 13 og
kl. 15.

§ 16. Stemmeafgivningen foretages ved at
mærke stemmesedlen med et kryds i feltet
for den kandidatliste, som vælgeren vil afgi-
ve sin stemme på. For afstemningen gælder
reglerne i § 35 i lov om valg til folketinget.
Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere
regler om afstemningens gennemførelse.

§ 17. Stemmeafgivning kan endvidere ske
ved indsendelse af stemmeseddel efter regler-
ne i kapitel VI i lov om valg til folketinget.
Bestemmelsen i § 56, stk. 3, i nævnte lov fin-
der dog ikke anvendelse ved valg til Euro-
pa-Parlamentet. Indenrigsministeren fastsæt-
ter nærmere regler om brevstemmeafgivnin-
gens gennemførelse og om stemmematerialet.

Kapitel 5
Stemmeoptcellingen

§ 18. Valgstyrerne sørger for, at de ikke
udleverede stemmesedler og de ved ombyt-
ning tilbageleverede stemmesedler sammen-
bindes i særskilte pakker, når stemmeafgiv-
ningen er ophørt. Såfremt stemmeoptællin-
gen ikke foretages samme dag, som stemme-
afgivningen har fundet sted, sørger valgsty-
rerne endvidere for, at de i stemmekasserne
nedlagte stemmesedler udtages og straks
sammenpakkes. Der må ikke foretages nogen
sortering eller optælling af de udtagne stem-
mesedler. Pakkerne forsegles og opbevares
under behørigt opsyn, indtil stemmeoptællin-
gen påbegyndes. Såfremt valgbestyrelsen
skønner, at de afgivne stemmesedler opbeva-

res mere betryggende i de benyttede stemme-
kasser, kan den beslutte, at de skal forblive i
stemmekasserne, indtil stemmeoptællingen
påbegyndes.

§ 19. På et af indenrigsministeren fastsat
tidspunkt foretages en optælling af de afgiv-
ne stemmer, således at det opgøres, hvor
mange stemmer der er tilfaldet hver kandi-
datliste, og hvor mange af disse der skal hen-
føres til hver enkelt kandidat. Finder optæl-
lingen sted samme dag, som stemmeafgivnin-
gen har fundet sted, foretages den på de en-
kelte afstemningssteder, hvorefter indberet-
ning af valgresultat, efterfølgende fintælling
m.v. sker efter de i folketingsvalgloven inde-
holdte bestemmelser. Indenrigsministeren
fastsætter nærmere regler herom. Finder op-
tællingen ikke sted samme dag, som stemme-
afgivningen har fundet sted, foretages den på
et af valgbestyrelsen fastsat sted for opstil-
lingskredsen under ét efter nærmere af in-
denrigsministeren fastsatte regler.

Stk. 2. En stemmeseddel er ugyldig, når:
1) det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken

kandidatliste vælgeren har villet give sin
stemme,

2) beskaffenheden af stemmesedlen giver
grund til at antage, at stemmesedlen ikke
er en af de tilforordnede udleveret og i et
stemmerum mærket stemmeseddel, eller

3) der på stemmesedlen findes skrevet, teg-
net eller på anden måde anbragt noget,
hvorved det findes forsætligt tilkendegi-
vet, hvem den stemmende er, eller der
overhovedet ved en behandling ud over
den af afstemningen følgende findes for-
sætligt af vælgeren at være givet stemme-
sedlen et særpræg.
Stk. 3. En brevstemmeseddel, jfr. § 17, er

ugyldig, når:
1) det ikke med sikkerhed kan afgøres, enten

hvilken af kandidaterne eller hvilken liste
vælgeren har villet give sin stemme,

2) en konvolut indeholder andet eller mere
end én stemmeseddel, eller

3) der efter beskaffenheden af en stemme-
seddel er grund til at antage, at den ikke
hører til de ved indenrigsministerens for-
anstaltning tilvejebragte, eller at der ved
dens udfyldning ikke er gået frem som
foreskrevet.
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Stk. 4. Opgørelsen af, hvor mange stem-
mer der skal henføres til hver enkelt kandi-
dat på listen (personlige stemmer), og hvor
mange stemmer der i øvrigt er afgivet for
listen (listestemmer), sker efter følgende reg-
ler:
1) Har vælgeren sat kryds ud for navnet på

en kandidat eller såvel ud for navnet på
en kandidat som ud for partibetegnelsen
for den kandidatliste, kandidaten tilhører,
og i øvrigt ikke foretaget afmærkning på
stemmesedlen, anses stemmesedlen som
afgivet for denne kandidat (personlige
stemmer).

2) Har vælgeren sat kryds ud for partibeteg-
nelsen eller ud for navnene på flere kan-
didater eller anbragt kryds over hele kan-
didatlistens felt eller i øvrigt foretaget af-
krydsning på en sådan måde, at det ikke
med sikkerhed fremgår, hvilken af listens
kandidater vælgeren har villet give sin
stemme, anses stemmesedlen som afgivet
for vedkommende kandidatliste (listestem-
mer).
Stk. 5. Resultatet af valgbestyrelsens opgø-

relse indføres i en valgbog, hvoraf udskrift
eller genpart snarest og senest dagen efter
valgbestyrelsens opgørelse indsendes til in-
denrigsministeren. Valgbog og udskrift heraf
indrettes efter indenrigsministerens bestem-
melse.

§ 20. Stemmesedlerne og valgkortene skal
tilintetgøres, når folketinget har underrettet
Europa-Parlamentet om valgets resultat.

Kapitel 6
Opgørelsen

§ 21. På grundlag af valgbogsudskrifterne
foretager indenrigsministeren en sammentæl-
ling af, hvor mange stemmer der i samtlige
opstillingskredse under ét er afgivet på hver
af kandidatlisterne. Har valgforbund været
anmeldt, sammenlægges stemmetallene for
de kandidatlister, mellem hvilke valgforbund
er indgået.

Stk. 2. De for hver kandidatliste eller valg-
forbund afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3
osv., indtil der for hvert stemmetal er foreta-
get et antal divisioner så stort som det antal
mandater, der i det højeste kan ventes at til-
falde vedkommende kandidatliste eller valg-
forbund. Den største af de således fremkom-

ne kvotienter giver den liste eller det valgfor-
bund, den er tilfaldet, ret til det første man-
dat, den næststørste kvotient giver ret til det
andet mandat og således fremdeles, indtil
samtlige mandater er fordelt. Er to eller flere
kvotienter lige store, foretages lodtrækning
ved indenrigsministerens foranstaltning.

Stk. 3. Det antal mandater, der er tilfaldet
et valgforbund, fordeles efter samme frem-
gangsmåde som nævnt i stk. 2 mellem de
kandidatlister, hvoraf valgforbundet består.

Stk. 4. Er der tilfaldet en kandidatliste fle-
re mandater end antallet af kandidater på
listen, tilfalder det eller de overskydende
mandater den liste, med hvilken den udtømte
liste har indgået valgforbund. Har den ud-
tømte liste indgået valgforbund med flere
kandidatlister, tilfalder mandaterne listerne i
den rækkefølge, de efter opgørelsen i stk. 3
angiver deres berettigelse. Har den udtømte
liste ikke indgået valgforbund med andre
lister, eller udtømmes også de lister, med
hvilke den udtømte liste har indgået valgfor-
bund, tilfalder mandaterne ikke-udtømte li-
ster og valgforbund efter reglerne i stk. 2 og
3.

§ 22. For hver liste opgøres, hvor mange
stemmer der i samtlige opstillingskredse un-
der ét er afgivet for hver enkelt kandidat på
listen (personlige stemmer), og hvor mange
stemmer der i øvrigt er afgivet for listen (li-
stestemmer).

§ 23. Er partiliste ikke anmeldt, anses de
kandidater, der har fået flest personlige stem-
mer efter opgørelsen i § 22, for valgte i det
antal, hvori der er tilfaldet listen mandater. I
tilfælde af stemmelighed foretages lodtræk-
ning ved indenrigsministerens foranstaltning.

Stk. 2. For hver liste udarbejdes en forteg-
nelse over de ikke-valgte kandidater, opført i
rækkefølge efter deres personlige stemmetal.

§ 24. Er partiliste anmeldt (§ 7 c, stk. 4),
udregnes for hver kandidatliste et fordelings-
tal. Tallet udregnes ved at dividere antallet af
stemmer, der i alt er afgivet på listen, med et
tal, der er én større end det antal mandater,
der er tilfaldet listen. Det fremkomne for-
holdstal, forhøjet til det nærmeste hele tal, er
fordelingstallet for den pågældende kandi-
datliste. •
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Stk. 2. For hver kandidatliste fordeles li-
stestemmerne derpå til listens kandidater på
følgende måde: til det antal personlige stem-
mer, som den kandidat, der er opført som nr.
1 på listen, har opnået, lægges så mange af
listestemmerne, at fordelingstallet nås. På
tilsvarende måde forholdes for de øvFige
kandidaters vedkommende i den rækkefølge,
hvori de er opført på kandidatlisten. Når
samtlige listestemmer er fordelt på listens
kandidater, anses de kandidater, der har op-
nået fordelingstallet, eller som personlige
stemmer har et større antal stemmer end for-
delingstallet, for valgte i den rækkefølge,
hvori de er opført på kandidatlisten. Opnås
det ikke på denne måde at få valgt alle de
kandidater, som er tilfaldet listen, anses de af
de resterende kandidater, som har fået flest
stemmer i alt (personlige stemmer og tildelte
listestemmer), for valgte i det antal, hvori
listen endnu er berettiget til mandater. I til-
fælde af stemmelighed anses den kandidat,
der står først på kandidatlisten, for valgt.

Stk. 3. For hver liste udarbejdes en forteg-
nelse over de ikke-valgte kandidater, opført i
rækkefølge efter deres samlede stemmetal
(personlige stemmer og tildelte listestemmer).

§ 25. Indenrigsministeren sender herefter
til folketinget:
1) Valgbogsudskrifterne.
2) Beregningerne efter § 21 af mandaternes

fordeling.
3) Opgørelsen efter §§ 22-24 af, hvilke kan-

didater der har opnået valg.
4) Fortegnelserne efter §§ 23, stk. 2, og 24,

stk. 3, over de ikke-valgte kandidater.

§ 26. Folketinget afgør endeligt, om in-
denrigsministerens beregninger og opgørelser
skal godkendes, eller om der skal foretages
nye beregninger og opgørelser. Rejses der
tvivl om en repræsentants valgbarhed, da
træffer folketinget endelig afgørelse herom.

§ 27. Folketinget træffer endelig afgørelse
om klager over valget, som inden ugedagen
efter valget gennem indenrigsministeriet er
indgivet til folketinget.

§ 28. Erklærer folketinget afstemningen
for helt eller delvis ugyldig, bestemmer folke-

tinget endeligt, i hvilket omfang og på hvil-
ken måde omvalg skal afholdes.

§ 29. Folketinget underretter Europa-Par-
lamentet om valgets resultat med henblik på
prøvelsen af mandaterne i henhold til De
europæiske Fællesskabers regler herom.

Kapitel 7
Funktionsperioden

§ 30. Repræsentanterne vælges for fem år.
Deres funktionsperiode begynder og ophører
på de tidspunkter, der følger af De europæi-
ske Fællesskabers regler om almindelige di-
rekte valg af repræsentanterne i Forsamlin-
gen.

§ 31. Rejses der i funktionsperioden tvivl
om, hvorvidt en repræsentant har mistet sin
valgbarhed, træffer folketinget endelig afgø-
relse herom.

§ 32. En repræsentant, der på grund af et
hvefv efter stk. 2 er udtrådt af Europa-Parla-
mentet, kan efter hvervets ophør blive opført
på den i § 23, stk. 2, henholdsvis § 24, stk. 3,
nævnte fortegnelse efter sit stemmetal.

Stk. 2. Hvervet som repræsentant i Euro-
pa-Parlamentet er efter De europæiske Fæl-
lesskabers regler uforeneligt med hvervet
som:
1) medlem af regeringen,
2) medlem af Kommissionen for De europæ-

iske Fællesskaber,
3) dommer, generaladvokat eller justitssekre-

tær ved De europæiske Fællesskabers
Domstol,

4) medlem af revisionsretten for De europæ-
iske Fællesskaber,

5) medlem af Det rådgivende udvalg for Det
europæiske Kul- og Stålfællesskab eller af
Det økonomiske og sociale Udvalg under
Det europæiske økonomiske Fællesskab
og Det europæiske Atomenergifællesskab,

6) medlem af udvalg eller organer, som er
oprettet i henhold til traktaterne om op-
rettelse af Det europæiske Kul- og Stål-
fællesskab, Det europæiske økonomiske
Fællesskab og Det europæiske Atomener-
gifællesskab med henblik på at admini-
strere Fællesskabernes pengemidler eller
udføre vedvarende direkte forvaltning,
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7) medlem af Den europæiske Investerings-
banks bestyrelse eller direktion eller ansat
i denne,

8) tjenestemand eller anden ansat i De euro-
pæiske Fællesskabers institutioner eller
dertil knyttede specialiserede organer i
aktiv tjeneste.

§ 33. Er en repræsentants mandat i Euro-
pa-Parlamentet ledigt, indtræder den kandi-
dat, som ifølge den i § 23, stk. 2, henholdvis
§ 24, stk. 3, nævnte fortegnelse er nærmest
berettiget hertil. Reglerne i § 21, stk. 4, § 26
og § 29 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 8
Almindelige bestemmelser

§ 34. Indenrigsministeren fastsætter dagen
for afholdelse af valget på grundlag af De
europæiske Fællesskabers regler herom.

§ 35. Bekendtgørelse om dagen for afhol-
delse af valget sker ved indenrigsministerens
foranstaltning i Statstidende. Samme sted
lader indenrigsministeren snarest efter afgi-
velsen af den i § 9 nævnte meddelelse be-
kendtgøre, hvilke kandidatlister der er god-
kendt, hvilke bogstavbetegnelse de har fået
tildelt, samt hvilke af kandidatlisterne der
har indgået valgforbund.

Stk. 2 Valgbestyrelsen bekendtgør senest
ugedagen før valget dag og klokkeslæt for
afstemningen i de stedlige dagblade, der for-
trinsvis læses i den pågældende opstillings-
kreds, og, såfremt valgbestyrelsen finder det
fornødent, tillige i stedlige lokalaviser og lig-
nende.

§ 36. Omkostningerne ved valget afholdes
af vedkommende kommune efter reglerne i §
82 i lov om valg til folketinget.

§ 37. En vælger, som har afgivet stemme
ved valg til Europa-Parlamentet, har ikke
pligt til i nogen sag over for retten at oplyse,
hvorledes han har stemt.

§ 38. Den, der forsømmer udførelsen af
forretninger efter § 11, stk. 2, § 16, 2. pkt., §
18, § 19, stk. 1 og 5, § 20 og § 35, stk. 2,
straffes med bøde, medmindre strengere straf
er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 39. Med bøde eller hæfte straffes med-
lemmer af valgbestyrelsen, tilforordnede eller
andre, som har ret til at være til stede i det
lokale, i hvilket stemmesedler modtages,
hvis:
1) de under afstemningen giver en vælger

råd, anvisning eller opfordring med hen-
syn til, på hvilken kandidat eller liste han
skal stemme,

2) de giver andre underretning om, hvorvidt
en vælger har været til stede, forlangt el-
ler afleveret stemmeseddel, eller

3) meddeler andre, hvad de på stemmestedet
har erfaret med hensyn til, hvilken kandi-
dat eller kandidatliste en vælger har givet
sin stemme.
Stk. 2. Det er forbudt gennem partibu-

reauer eller på anden måde at føre systema-
tisk kontrol med, at vælgerne møder og afgi-
ver stemme. Overtrædelse heraf straffes med
bøde.

§ 40, Den, der afgiver mere end én stem-
me, straffes med bøde, medmindre strengere
straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 41. Borgerlig straffelov §§ 116 og 117
finder tilsvarende anvendelse ved valg til
Europa-Parlamentet.

§ 42. I forskrifter, der udfærdiges i med-
før af loven, kan fastsættes straf for overtræ-
delse af forskrifterne.

§ 43. Forud for et valg til Europa-Parla-
mentet kan justitsministeren fastsætte be-
stemmelser, som må anses for nødvendige
for at forebygge, at der på eller ud til offent-
lig vej eller plads udøves valgagitation på en
sådan måde, at den offentlige orden forstyr-
res.

Stk. 2. I sådanne forskrifter kan der fast-
sættes straf af bøde for overtrædelse af be-
stemmelser i forskrifterne.

Kapitel 9
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 44. Loven træder i kraft den 1. januar
1978.

§ 45. Loven gælder ikke for Færøerne.
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• Lov nr. 204 af 25. maj 1983, hvorved ændre- § 2
des §§ 3-5, 7, 8, 12, 16-20, 24 og 35 indehol-
der i § 2 følgende bestemmelse: L o v e n t r æ d e r ' k r a f t d e n •• Juli 1983-

Indenrigsministeriet,den 22. juni 1983

BRITTA SCHALL HOLBERG

/ Vilh. Brockmeyer
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Lov nr. 159 af 11. april 1984

Lov om ændring af lov om valg af danske repræsentanter
til Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers

Forsamling) m.fl.
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg af danske repræsentanter til
Europa-Parlamentet (De europæiske Fælles-
skabers Forsamling), jfr. lovbekendtgørelse
nr. 309 af 22. juni 1983, foretages følgende
ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Danmark udgør ét valgområde,
hvori samtlige 16 repræsentanter vælges ved
forholdstalsvalg.

Stk. 2. På Færøerne og i Grønland afhol-
des ikke valg til Europa-Parlamentet.«

2. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Personer, der har fast bopæl på
Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret
til Europa-Parlamentet.«

3. § 45 affattes således:

»§ 45. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland.«

§2

Stk. 1. Det mandat, der efter de hidtidige
regler er tillagt Grønland, overgår til Dan-
mark, når den repræsentant, der er valgt i
Grønland, mister sin valgbarhed ved gen-
nemførelsen af denne lov.

Stk. 2. Mandatet tilfalder for den resteren-
de del af valgperioden det parti, der efter
afholdelsen af valget i 1984 til Europa-Parla-

mentet ville være berettiget til et 16. mandat
efter reglerne i lov om valg af danske repræ-
sentanter til Europa-Parlamentet (De euro-
pæiske Fællesskabers Forsamling), jfr. lovbe-
kendtgørelse nr. 309 af 22. juni 1983. For
dette parti indtræder den kandidat, der er
nærmest berettiget hertil ifølge den fortegnel-
se, der er nævnt i lovens § 23, stk. 2, eller §
24, stk. 3. Reglerne i lovens § 21, stk. 4, § 26
og § 29 finder tilsvarende anvendelse.«

§3

I lov nr. 225 af 31. maj 1979 om vederlag
og pension m.v. for de danske repræsentan-
ter i Europa-Parlamentet (De europæiske
Fællesskabers Forsamling) foretages følgende
ændringer:

1. § 1, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

2. § 5 affattes således:

»§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og
Grønland.«

§4

Lov nr. 6J9 af 14. december 1977 for
Grønland om valg til Europa-Parlamentet
(De europæiske Fællesskabers Forsamling)
ophæves.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 1985.

Givet på Christiansborg slot, den 11. april 1984

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

3. k. kt. j.nr. 4200-3/1983
/ BRITTA SCHALL HOLBERG

J. H. SCHULTZ A/S 4-4-84 l/lNRl30900




