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Meddelelse til alle kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden om bedømmelse 

af brevstemmesedler til regionsrådsvalget i Region Hovedstaden, der er påført 

”S” samt ”Socialdemokratiet” 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget oplysning om, at valgbestyrelsen for 

Region Hovedstaden har tildelt kandidatlisten ”Frihedspartiet – Glistrups linje” bogstav-

betegnelsen ”S”. Det har givet anledning til spørgsmål fra kommuner i regionen omkring 

bedømmelse af brevstemmesedler afgivet til regionsrådsvalget i Region Hovedstaden.  

 

Ministeriet skal indledningsvis oplyse, at det ikke er i overensstemmelse med den kom-

munale og regionale valglovs § 33, stk. 2 (jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 11. februar 

2013) at tildele andre kandidatlister bl.a. de bogstavbetegnelser, der i henhold til lovens 

§ 33, stk. 1, er reserveret kandidatlister, hvis listebetegnelse er navnet på det tyske 

mindretals parti eller listebetegnelser, hvori dette navn indgår hvorefter andre kandidat-

lister.  

 

Listen over reserverede bogstavbetegnelser til kommunal- og regionalvalget den 19. 

november 2013 blev bekendtgjort i Statstidende den 2. august 2013 og lagt på ministe-

riets valghjemmeside valg.oim.dk samme dag. Endvidere er listen over reserverede 

bogstavbetegnelser gengivet i ministeriets vejledning nr. 9458 af 29. august 2013 om 

afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013, afsnit 6.6. 

Af denne liste fremgår, at bogstavbetegnelsen ”S” er reserveret kandidatlister, der stiller 

op for Slesvigsk Parti. 

 

Regionsvalgbestyrelsens beslutning om tildeling af bogstavbetegnelser er i overens-

stemmelse med den kommunale og regionale valglovs § 43 bekendtgjort ved opslag og 

lagt til grund ved fremstilling af stemmesedler og opslag, jf. lovens § 50.  

 

Da fejlen efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse i så vidt omfang som muligt 

ikke bør komme vælgerne til skade, har ministeriet fundet anledning til at udsende den-

ne supplerende meddelelse om bedømmelse af brevstemmesedler med virkning for 

samtlige kommuner i Region Hovedstaden ved kommunal- og regionalvalget den 19. 

november 2013.  

 

A. Bedømmelse af brevstemmesedler til kommunalvalget 

 

For så vidt angår brevstemmesedler, der er afgivet til kommunalvalget i kommuner i 

Region Hovedstaden, henvises til ministeriets bekendtgørelse nr. 998 af 12. august 

2013 om bedømmelse af brevstemmesedler afgivet til kommunale og regionale valg 

samt vejledning nr. 9458 af 29. august 2013 om afholdelse af kommunale og regionale  
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valg den 19. november 2013. Begge forskrifter findes på ministeriets valghjemmeside 

valg.oim.dk, under ”Valgmyndigheder”, ”Kommunal- og regionalvalget 2013”.  

 

Af bekendtgørelsens § 24, stk. 2, fremgår, at brevstemmesedler, der er påført den uoffi-

cielle bogstavbetegnelse ”S”, bedømmes efter samme regler som brevstemmesedler, 

der er påført Socialdemokratiets officielle bogstavbetegnelse ”A”. § 24, stk. 2, skal læ-

ses i sammenhæng med § 24, stk. 1, som omhandler bedømmelse af brevstemmesed-

ler, der foruden bogstavbetegnelse, listebetegnelse eller kandidatnavn er påført en uof-

ficiel bogstavbetegnelse, og hvor det ifølge bestemmelsen vil bero på en konkret vurde-

ring, om brevstemmesedlen er påført modstridende angivelser og som følge heraf er 

ugyldig. 

 

Heraf følger, at en brevstemmeseddel afgivet til kommunalvalget i en kommune i Regi-

on Hovedstaden, som ud over den uofficielle bogstavbetegnelse ”S” er påført ”Social-

demokratiet” eller navnet på en kandidat, der stiller op for Socialdemokratiet i den på-

gældende kommune, bedømmes som en gyldig stemme for Socialdemokratiet eller en 

personlig stemme for den pågældende kandidat afhængigt af, hvordan stemmesedlen 

er udfyldt, med mindre den er ugyldig af andre grunde.  

 

Det forhold, at der til regionsrådsvalget i Region Hovedstaden er opstillet en liste med 

bogstavbetegnelsen ”S” (Frihedspartiet – Glistrups linje”) får dermed ingen betydning for 

bedømmelsen af brevstemmesedler til kommunalvalget, der er markeret som nævnt 

ovenfor. 

 

B. Bedømmelse af brevstemmesedler til regionsrådsvalget i Region Hovedstaden 

 

For så vidt angår brevstemmesedler, der er afgivet til regionsrådsvalget i kommuner, 

der hører under Region Hovedstaden, vil bedømmelsen afhænge af, hvad der konkret 

nærmere er anført på brevstemmesedlen.  

 

En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken 

kandidatliste vælgeren har villet give sin stemme, jf. den kommunale og regionale valg-

lovs § 75, stk. 2, nr. 2.  

 

”S” må i kraft af regionsvalgbestyrelsens beslutning som udgangspunkt betragtes som 

en officiel bogstavbetegnelse for ” Frihedspartiet – Glistrups linje”. Det forhold, at S i 

øvrigt af Folketinget anvendes som uofficiel bogstavbetegnelse for Socialdemokratiet, 

får imidlertid i en række sammenhænge betydning for bedømmelsen af brevstemme-

sedler, jf. nedenfor. 

 

Nedenfor er angivet forskellige scenarier for afgivne brevstemmer samt den bedømmel-

se, som de efter ministeriets opfattelse må give anledning til. De pågældende scenarier 

er ikke udtømmende, men vurderes umiddelbart som nogle af de mest sandsynlige: 
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Brevstemmer udfyldt med: Skal bedømmes som: 

Bogstavbetegnelsen S + listebetegnelsen 

Socialdemokratiet 

En gyldig stemme for Socialdemokratiet. 

Bogstavbetegnelsen S + listebetegnelsen 

Frihedspartiet – Glistrups linje (eller en 

afart af dette, der indikerer, at stemmen 

er afgivet for Frihedspartiet – Glistrups 

linje) 

En gyldig stemme for Frihedspartiet – 

Glistrups linje, jf. den kommunale og regi-

onale valglovs § 67, stk. 2.  

Bogstavbetegnelsen S En gyldig stemme for Frihedspartiet – 

Glistrups Linje, jf. den kommunale og regi-

onale valglovs § 67, stk. 2. 

Bogstavbetegnelsen S + navnet på en 

person, der stiller op som kandidat for 

Socialdemokratiet i regionen 

En gyldig personlig stemme for den på-

gældende kandidat for Socialdemokratiet. 

Bogstavbetegnelsen S + navnet på en 

person, der stiller op som kandidat for 

Frihedspartiet – Glistrups linje 

En gyldig personlig stemme for den på-

gældende kandidat for Frihedspartiet – 

Glistrups Linje, jf. den kommunale og regi-

onale valglovs § 67, stk. 2. 

Bogstavbetegnelsen S + navnet på en 

person, der ikke stiller op til valget i regi-

onen 

Som udgangspunkt en gyldig stemme for 

Frihedspartiet – Glistrups Linje, med min-

dre navnet er navnet på en kendt politiker 

fra en anden kandidatliste/parti. I så fald 

skal stemmesedlen bedømmes efter reg-

lerne i bekendtgørelsens § 24 om mod-

stridende angivelser, se vejledningens 

afsnit 9.3.2.1. Dette kan f.eks. være tilfæl-

det, hvis det angivne navn er navnet på en 

kendt politiker for Socialdemokratiet, som 

ikke stiller op til regionsrådsvalget i Region 

Hovedstaden. 

 

Valgbestyrelserne bedes sørge for, at de personer, der forestår bedømmelsen af brev-

stemmesedler ved optællingen af stemmesedlerne på valgaftenen den 19. november 

2013 og ved fintællingen senest dagen efter valgdagen den 20. november 2013 er ori-

enteret om ovennævnte forhold.  

 

Det skal understreges, at den ovenfor anførte meddelelse alene gælder i forhold til 

brevstemmer afgivet i Region Hovedstaden ved regionalvalget den 19. november 2013.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Nicoline Nyholm Miller 

 


