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Meddelelse om bedømmelse af brevstemmer afgivet for visse partier
Dette brev fremsendes som supplement til afsnit 9.3.2 om bedømmelse af brevstemmer
i vejledning nr. 9292 af 21. marts 2022 om afholdelse af folketingsvalg til brug for valgbestyrelsens bedømmelse af brevstemmer ved folketingsvalget den 1. november 2022.
Som følge af, at partierne Grøn Alliance, KD – Kristendemokraterne, Moderaterne, Frie
Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg
er blevet opstillingsberettigede til folketingsvalget den 1. november 2022, og som følge
af Grøn Alliances udmelding om, at ingen kandidater vil stille op for Grøn Alliance, men
derimod vil stille op som kandidater for Alternativet, skal Indenrigs- og Boligministeriet
meddele følgende i relation til bedømmelse af brevstemmesedler:
1. Sikre uofficielle bogstavbetegnelser
En brevstemme påført en sikker uofficiel bogstavbetegnelse på flere bogstaver er gyldig, medmindre brevstemmen er ugyldig på andet grundlag. 1
1.

GA skal anses for en sikker uofficiel bogstavbetegnelse for Grøn Alliance, hvis partiet, der fortsat er opstillingsberettiget, opstiller ved folketingsvalget. GA skal derimod ikke anses for en sikker uofficiel bogstavbetegnelse for Grøn Alliance, hvis
partiet i forlængelse af sin udmelding herom ikke opstiller ved folketingsvalget. Se
herom også nedenfor i afsnit 4. Som følge af partiets navneskifte den 31. august
2022 fra Veganerpartiet til Grøn Alliance skal VGPT og VP ikke anses som en sikker uofficiel bogstavbetegnelse for Grøn Alliance.

2. KD skal som hidtil anses for en sikker uofficiel bogstavbetegnelse for KD – Kristendemokraterne. Det bemærkes, at partiet den 31. august 2022 har ændret navn
fra Kristendemokraterne til KD – Kristendemokraterne.
3. MOD skal anses for en sikker uofficiel bogstavbetegnelse for Moderaterne.
4. FG skal anses for en sikker uofficiel bogstavbetegnelse for Frie Grønne, Danmarks
Nye Venstrefløjsparti.
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Se afsnit 9.3.2.1 i vejledning nr. 9292 af 21. marts 2022 om afholdelse af folketingsvalg.

5.

DD skal anses for en sikker uofficiel bogstavbetegnelse for Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg.

2. Særligt om reglerne om modstridende angivelser i relation til partiskift
Der har siden valget i 2019 været en del partiskift blandt folketingsmedlemmer og
kandidater. Dette kan give anledning til spørgsmål vedrørende reglerne om modstridende angivelser på brevstemmesedler, som er beskrevet i vejledningens afsnit 9.3.2.4:
”En brevstemmeseddel, der ud over bogstavet C og/eller partinavnet Det Konservative Folkeparti er påført navnet på en person, der ikke er opstillet til valget i
vedkommende storkreds, er derimod kun ugyldig, hvis det er almindeligt kendt,
at den pågældende person ikke tilhører Det Konservative Folkeparti, men f.eks. er
en kendt politiker for et andet parti, og der således er modstridende angivelser.
Ellers ser man blot bort fra navnet på den ikke-opstillede person.”
Det vil som hidtil være en konkret vurdering, om der er tale om modstridende angivelser. Se i øvrigt afsnit 4 nedenfor. Indenrigs- og Boligministeriet står herudover til rådighed ved konkrete tvivlsspørgsmål på valgaftenen og fintællingsdagen.
3. Særligt om bedømmelse af brevstemmer for Danmarksdemokraterne – Inger
Støjberg
Ved folketingsvalget den 1. november 2022 er der et opstillingsberettiget parti, Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg, der indeholder navnet på partistifteren, Inger
Støjberg, som på nuværende tidspunkt også forventes at opstille som kandidat for partiet i en af landets storkredse.
Dette kan give anledning til tvivl om, hvorvidt en brevstemme, der alene er påført ”Inger
Støjberg” eller lignende, skal bedømmes som en stemme for kandidaten Inger Støjberg
(en personlig stemme) eller som en stemme for partiet Danmarksdemokraterne – Inger
Støjberg (en partistemme).
Valgbestyrelsen skal ved bedømmelsen heraf tage udgangspunkt i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg 2
og i afsnittet om bedømmelse af stemmesedler i kap. 9 i ministeriets vejledning om afholdelse af folketingsvalg.
Til brug for valgbestyrelsens bedømmelse skal Indenrigs- og Boligministeriet endvidere
meddele følgende:
1.

En brevstemmeseddel, der alene er påført ”Inger Støjberg” eller lignende i en
storkreds, hvor kandidaten Inger Støjberg ikke opstiller, er en gyldig stemme
for partiet Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg, medmindre brevstemmen er ugyldig af andre grunde. Dette gælder, uanset om ”Inger Støjberg” eller
lignende er angivet i feltet til kandidatnavn, partinavn eller helt uden for de rubrikker, der er bestemt til udfyldning.

2. En brevstemmeseddel, der alene er påført ”Inger Støjberg” eller lignende i en
storkreds, hvor kandidaten Inger Støjberg opstiller, er en personlig stemme for
kandidaten Inger Støjberg, medmindre ”Inger Støjberg” eller lignende alene er
angivet i feltet til partinavn. Er dette tilfældet, er der tale om en partistemme
for Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg.
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Bekendtgørelse nr. 996 af 12. august 2013 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg.
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Det skal understreges, at de nævnte retningslinjer alene gælder brevstemmer for Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg og ikke for brevstemmer for andre partier. Hvis
en brevstemme ikke indeholder nogen partiangivelse og alene angiver navnet for en person, der ikke opstiller i storkredsen, vil brevstemmen som udgangspunkt være ugyldig. 3
Ad 1. Det følger af § 25 i bekendtgørelsen om bedømmelse af stemmesedler afgivet til
folketingsvalg, at en brevstemmeseddel er ugyldig, hvis det af andre grunde end dem,
der er nævnt i bekendtgørelsens §§ 19-24, ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af
partierne eller hvilken af kandidaterne uden for partierne vælgeren har villet give sin
stemme. Det følger videre, at udfyldning af en brevstemmeseddel på forsiden uden for
de rubrikker, der er bestemt til udfyldning, ikke i sig selv er til hinder for, at der kan
foreligge den fornødne sikkerhed.
Bestemmelsen i § 25 indebærer, at en brevstemmeseddel, der alene er påført et partinavn, og hvor partinavnet er anført på forsiden uden for de rubrikker, der er bestemt til
udfyldning, vil være en gyldig stemme for partiet, da brevstemmesedlen med tilstrækkelig sikkerhed angiver, hvilket parti vælgeren har villet give sin stemme.
Det må tilsvarende lægges til grund, at en brevstemmeseddel, der alene er påført hovedparten eller en væsentlig del af et partinavn, og hvor partinavnet er anført i feltet til
kandidatnavn, vil være en gyldig stemme for partiet, da brevstemmesedlen også i dette
tilfælde med tilstrækkelig sikkerhed angiver, hvilket parti vælgeren har villet give sin
stemme.
I en storkreds, hvor kandidaten Inger Støjberg ikke opstiller, kan det således lægges til
grund, at ”Inger Støjberg” henviser til partiet Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg.
Er ”Inger Støjberg” påført en brevstemmeseddel på forsiden, vil der derfor være tale om
en gyldig stemme for partiet Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg. Dette gælder,
uanset om ”Inger Støjberg” er påført brevstemmesedlen på forsiden inden for eller uden
for de rubrikker, der er bestemt til udfyldning.
Ad 2. I en storkreds, hvor kandidaten Inger Støjberg opstiller, kan det lægges til grund,
at ”Inger Støjberg” henviser til kandidaten Inger Støjberg. Er ”Inger Støjberg” påført en
brevstemmeseddel på forsiden, vil der derfor være tale om en gyldig stemme for kandidaten Inger Støjberg. Dette gælder, uanset om ”Inger Støjberg” er påført brevstemmesedlen på forsiden inden for eller uden for de rubrikker, der er bestemt til udfyldning.
Dette gælder dog ikke, hvis ”Inger Støjberg” alene er anført i feltet til partinavn. I så fald
anses stemmen som en stemme for partiet Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg.
4. Særligt om bedømmelse af brevstemmer for Alternativet
Veganerpartiet har skiftet navn til Grøn Alliance, hvilket Valgnævnet har godkendt den
31. august 2022. Grøn Alliance har bogstavbetegnelsen G. Partiet Grøn Alliance har efterfølgende tilkendegivet over for Indenrigs- og Boligministeriet, at partiet ikke selv vil
opstille kandidater til valget, men at partiets kandidater derimod vil opstille for partiet
Alternativet.
På nuværende tidspunkt er det derfor Indenrigs- og Boligministeriets forventning, at
partiet Grøn Alliance ikke vil have kandidater opstillet ved valget den 1. november
2022.

Se § 19, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 996 af 12. august 2013 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg og afsnit 9.3.2 i vejledning nr. 9292 af 21. marts 2022 om afholdelse af folketingsvalg.
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3.1. Det følger af bekendtgørelsens § 19, stk. 1, at en brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt der på stemmesedlen alene er anført navnet og/eller bogstavbetegnelsen på et
parti, der ikke har opstillet kandidater i den pågældende storkreds.
Hvis der alene står Veganerpartiet, Grøn Alliance eller G på en brevstemmeseddel, vil
den derfor være ugyldig, jf. § 19, stk. 1.
3.2. Det samme gælder, hvis der ud over Veganerpartiet, Grøn Alliance eller G er anført navnet på en kandidat, der ikke er opstillet i storkredsen, da det i så fald ikke med
sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne vælgeren har villet give sin stemme, jf. bekendtgørelens § 25.
3.3. Hvis der ud over Veganerpartiet, Grøn Alliance eller G er anført navnet på en kandidat for Alternativet i storkredsen, anses brevstemmen for en gyldig stemme på kandidaten, medmindre den er ugyldig af andre årsager.
Da både Veganerpartiet og Grøn Alliance er navne på et parti, som har været opstillingsberettiget i perioden siden sidste valg, anses det ikke som særpræg efter § 29, at et
af navnene er påført en brevstemmeseddel.
Den omstændighed, at der på en brevstemmeseddel er anført Veganerpartiet, Grøn Alliance eller G, er ikke i sig selv til hinder for, at der kan foreligge den fornødne sikkerhed for, at der er tale om en stemme for en kandidat for Alternativet. Da Grøn Alliance
(tidligere Veganerpartiet) over for Indenrigs- og Boligministeriet har oplyst, at partiet
tilslutter sig Alternativet, vurderer Indenrigs- og Boligministeriet, at det ikke i sig selv
er udtryk for modstridende angivelser, hvis der er anført Grøn Alliance, Veganerpartiet eller G sammen med en kandidat, der er opstillet i storkredsen for Alternativet.
Der vil i så fald være tale om en personlig stemme på kandidaten, medmindre brevstemmen er ugyldig af andre årsager.
3.4. En brevstemme, hvor der kun står VP eller VGPT, og en brevstemme, hvor der i
tilfælde af, at Grøn Alliance ikke opstiller til Folketinget, kun står GA, er ugyldig, jf. afsnit 1.
3.5. En brevstemme, hvor der står GA, VP eller VGPT samt en kandidat for et hvilket
som helst andet parti eller partinavn, er en gyldig stemme på kandidaten henholdsvis
partiet, medmindre den er ugyldig af andre årsager.
Det følger af bekendtgørelsens § 24, nr. 5, at en uofficiel bogstavbetegnelse, der ikke er
omfattet af § 24, nr. 1-4, ikke anses som en modstridende angivelse til nogen bogstavbetegnelse, noget partinavn eller noget kandidatnavn. Bestemmelsens nr. 1, 3 og 4 er
ikke relevante for Grøn Alliance. Hvis Grøn Alliance – som tilkendegivet over for Indenrigs- og Boligministeriet – ikke opstiller kandidater ved folketingsvalget, skal GA
ikke anses som en sikker uofficiel bogstavbetegnelse for Grøn Alliance, jf. § 24, nr. 2,
jf. § 21, stk. 2, i bekendtgørelsen. GA vil derfor ikke udgøre modstrid med nogen bogstavbetegnelse, noget partinavn eller noget kandidatnavn, jf. bekendtgørelsens § 24,
nr. 5. Det samme gælder for VP og VGPT, uanset om Grøn Alliance stiller op til valget.
Man ser med andre ord bort fra, at vælgeren ud over et kandidatnavn (og/eller et partinavn) har skrevet GA, VP eller VGPT. Reglerne om modstridende angivelser på brevstemmesedler er beskrevet nærmere i vejledningens afsnit 9.3.2.4 og brevets afsnit 2.
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3.6. Det er Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse, at Grøn Alliances tilkendegivelse om at tilslutte sig Alternativet indebærer, at personer, om hvem det er almindeligt kendt, at de er tilknyttet Grøn Alliance, og som ikke er opstillet i storkredsen, ikke
skal vurderes som modstridende angivelser til Alternativet.
En brevstemme, hvor der står Å eller Alternativet samt en person, om hvem det er almindeligt kendt, at de er tilknyttet Grøn Alliance, og som ikke er opstillet i storkredsen, vil være en gyldig stemme på Alternativet, medmindre den er ugyldig af andre årsager.
5. Yderligere spørgsmål
Ved spørgsmål til ovenstående kan Indenrigs- og Boligministeriets Valgenhed kontaktes
på valg@im.dk eller telefon 72 28 24 00.

Med venlig hilsen
Christine Boeskov
Valgkonsulent
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