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Til samtlige kommuner og regioner 
 

Nye kandidatlister til brug ved kommunal- og regionalvalget 

Indenrigs- og Boligministeriet har nu godkendt nye kandidatlister til brug ved de 

kommunale og regionale valg den 16. november 2021. De gamle kandidatlister kan 

ikke længere benyttes.  

Baggrunden for de foretagne ændringer er at sikre en højere grad af sikkerhed om 

kandidaternes og stillernes oplysninger og større klarhed for kandidatlisterne.  

De nye kandidatlister indeholder følgende ændringer: 

 Der er udformet separate formularer for kandidatlister, som anmoder om 

fritagelse for stillerkravet, og kandidatlister, som ikke anmoder om fritagelse. 

Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt en kandidatliste kan fritages for 

stillerkravet, foreslår ministeriet, at en formular med plads til 

stillerunderskrifter udleveres. På den måde kan kandidatlisten indsamle 

stillerunderskrifter på den samme formular efter et eventuelt afslag på 

fritagelse. I så fald skal anmodningen om fritagelse for stillerunderskrifter 

indgives separat og underskrives af repræsentanten. Det er altså ikke grund til 

afslag på anmodning om fritagelse for stillerkravet, at en kandidatliste 

indleveres på blanketten tiltænkt kandidatlister, som ikke anmoder om 

fritagelse.  

 

 Der er for kommunerne udarbejdet tre forskellige kandidatlister med 

stillersider. Disse er tiltænkt Københavns Kommune (150-300 stillere), 

Aarhus Kommune, Odense Kommune og Aalborg Kommune (50-100 stillere) 

og de øvrige kommuner (25-50 stillere). Kandidatlisten til Københavns 

Kommune er opdelt i 3 separate hæfter. Det skal bemærkes, at det ikke er en 

ugyldighedsgrund at benytte en anden liste end den, der er tiltænkt 

kommunen.  

 

 Stillerunderskrifterne fremgår af separate sider, således at stillerne ikke har 

mulighed for at blive bekendt med andre stilleres personlige oplysninger.  

 

 På forsiden, på hver individuel stillerside og i vejledningerne er der tilføjet 

oplysninger om dataansvar. 
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 På kandidatlisten er der tilføjet forklarende tekster de steder, der 

erfaringsmæssigt har givet anledning til misforståelser. 

 

 Der er tilføjet et felt til kandidaternes e-mailadresse. Det er dog ikke 

lovpligtigt for kandidaterne at udfylde feltet.  

 

 Kandidaterne skal nu underskrive deres opstilling i umiddelbar forlængelse af 

deres oplysninger. 

 

 Der er tilføjet oplysninger om kravene til EU-borgere, der er registreret i 

Udenrigsministeriets protokol, og EU-borgere, der lovligt har bopæl i 

kommunen, men ikke er bopælsregistrerede i CPR.   

 

Ved udlevering af formularerne til kandidatlisterne skal der samtidig udleveres det 

lille hæfte med vejledning om den pågældende formular. 

Der er ikke udarbejdet nye formularer til anmeldelse af liste- og valgforbund. 

Eventuelle formularer fra valget i 2017 kan således fortsat benyttes. 

Formularerne kan købes hos Rosendahls, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, tlf. nr. 43 

22 73 00,  e-mail: distribution@rosendahls.dk. Det er ikke muligt at bestille materiale 

via forlagets hjemmeside. Husk at anføre antal kandidatlister med plads til stillere og 

antal kandidatlister uden plads til stillere, samt fsva. kommunerne om det er 

kandidatlisterne med plads til 25-50, 50-100 eller 150-300 stillere, der bestilles. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Indenrigs- og Boligministeriets Valgenhed på 

valg@im.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 
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